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RESUMO 

 

 

SOUZA, Ivan D. de. Atas da Câmara de Botucatu, SP (1859-59): 
edição e estudo. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Fi losofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011. 
 

 

Esta dissertação tem como primeiro objetivo preparar as edições fac-

similar e semidiplomática de atas da Câmara Municipal de Botucatu, 

datadas de 1858 e 1859. Por ser o trabalho f i lológico uma atividade 

multidiscipl inar, propomo-nos, também, a levantar alguns aspectos 

codicológicos e paleográf ios do livro no qual estas atas se encontram. 

Durante a leitura destes documentos, notamos que os diferentes 

alógrafos dos grafemas <s> e <z>, especialmente em posição 

intervocálica, podem, muitas vezes, proporcionar dif iculdades de leitura 

a pesquisadores preocupados com questões de linguística histórica. 

Além da variação entre alógrafos, há também a variação no emprego 

dos grafemas <s> e <z> quanto à representação de diferentes fonemas. 

Baseados na constatação de que <s> e <z> apresentam variação 

quanto à forma e ao fonema que representam, nosso segundo objetivo 

é examinar, no corpus estudado, ocorrências de alograf ia de <s> e <z> 

que suscitam maior dif iculdade do ponto de vista paleográf ico e 

verif icar a variação de uso dos grafemas <s> e <z> apenas em posição 

intervocálica.  

 

 

Palavras-chave: Fi lologia, Manuscritos, Codicologia, Paleograf ia, 

Linguística histórica. 



   
 

 

ABSTRACT 

 

 

SOUZA, Ivan D. de. Minutes of municipal counci l of Botucatu, SP 
(1858-59): edition and study. (Dissertation) – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011. 
 

 

The f irst objective of this dissertat ion is to prepare both the fac-similar 

and the semi diplomatic edit ions of minutes of the municipal council of 

Botucatu, São Paulo State, which date back to 1858 and 1859. As the 

philological labor is a multidisciplinary activity, we also propose to raise 

some codicological and paleographic aspects of the book in which 

these minutes l ie. While reading these documents, we noticed that the 

dif ferent writ ings of the graphemes <s> and <z>, especial ly in 

intervocalic posit ion, might, at t imes, cause dif f icult ies in reading to 

researchers preoccupied with historic l inguist ics issues, because the 

variation, both in writ ing and use of these letters, is wide. Besides this, 

there is also variation in the use of the graphemes <s> and <z> in 

representing dif ferent phonemes. Based on the f inding that <s> and <z> 

present variation both in shape and the phoneme they represent, our 

second object ive is to examine, in our corpus, occurrences of <s> and 

<z> allographs that raise greater paleography dif f icult ies and verify the 

variation in the use of the graphemes <s> and <z> only in intervocalic 

posit ion.  

 

 

Key-words: Philology, Manuscripts, Codicology, Paleography, Historical 

Linguist ics. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta dissertação baseia-se e inspira-se em dois projetos maiores: 

o Projeto Temático  Filologia Bandeirante1 e o Projeto de Pesquisa 

Formação e Expansão do Português Paulista ao Longo do Rio Tietê até 

Mato Grosso a partir do Século XVI 2. Nossa intenção, dessa maneira,  

é contribuir com estes projetos, apresentando a criteriosa edição de 

documentos escritos em Botucatu e datados do século XIX. 

Dentre os pesquisadores que têm divulgado estudos relacionados 

aos projetos supracitados, destacamos: a) Assalim (2007), com sua 

minuciosa edição de manuscritos e impressos do século XVII; b) 

Almeida (2007), Andrade (2007), Mota (2007) e Pires (2008) cujos 

corpora  se caracterizam por textos originários da “cultura caipira” e c) 

Monte (2007), que, apesar de não ter em seu corpus material referente 

à cultura caipira, dá atenção especial ao tratamento das sibilantes nele 

recolhidas. Tal fato, logo, aproxima seus estudos deste que nos 

propomos a realizar aqui3.     

Nosso estudo tem como referencial teórico a Filologia e outras 

ciências, como a Codicologia, a Paleograf ia e a Linguística Histórica, 

esta abrangendo duas perspectivas de análise, a saber, a História 

externa da l íngua, ou História Social, e a História interna da l íngua. Os 

documentos manuscritos que formam o corpus desta dissertação 

caracterizam-se como atas de reuniões da Câmara Municipal de 

Botucatu. Em um total de 82 fólios, esses manuscritos foram exarados 

entre 27 de setembro de 1858 e 21 de dezembro de 1859 e estão 

conservados no livro int itulado Câmara Municipal de Botucatu ATAS – 

                                                 
1 Sobre este projeto, ver MEGALE (2000).  
2 Conferir, também, SANTIAGO-ALMEIDA (2000). 
3 Diferenciam-se os estudos de Monte (2007) e os nossos pelos seus principais objetivos. Ambos os 

trabalhos preocupam-se com uma edição confiável para estudos linguísticos. Contudo, aquele 
revela maior atenção à questão linguística, ou seja, a quantificação das ocorrências de todas as 
letras empregadas na representação escrita das sibilantes. O nosso trata da dificuldade que os 
pesquisadores podem encontrar na distinção entre os grafemas <s> e <z>, os quais são apenas 
duas das possibilidades de escrita das sibilantes portuguesas. 
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1858/1866. O referido l ivro encontra-se atualmente sob os cuidados do 

arquivo da Câmara Municipal de Botucatu.  

Faz-se necessário, aqui, esclarecer como entramos em contato 

com estes documentos: a vontade de real izar um trabalho f i lológico nos 

levou a procurar documentos manuscritos nos mais diversos órgãos 

públicos da cidade de Botucatu. Em uma dessas visitas, conhecemos o 

até então Diretor do Centro Cultural do município, João Carlos 

Figueroa. Na ocasião, Figueroa nos mostrou e ofereceu uma fotocópia, 

já com algumas anotações feitas por ele mesmo, de 82 páginas do 

Livro de Atas da Câmara Municipal de Botucatu, além de nos informar a 

sua localização. 

O primeiro passo foi proceder à leitura dos manuscritos. Logo de 

início, foi possível perceber a importância histórica de seu conteúdo 

pot trtarem-se de registros das primeiras reuniões dos primeiros 

vereadores da cidade. Dessa maneira, decidimos que sua edição e 

publicação, a partir de um trabalho f i lo lógico, seriam de grande valia 

para a preservação das informações ali guardadas.  

Além disso, constatamos a existência de três punhos na escritura 

dos documentos, o que nos proporcionaria real izar um estudo 

paleográf ico entre eles. Mesmo sendo as atas uma espécie documental 

de caráter bastante formulaico e de linguagem formal, observamos 

variações de ordem ortográf ica, sobretudo na representação da 

sibi lante sonora /z/, dentre seus três autores. Pudemos, a partir da 

relevância dos manuscritos que tínhamos em mãos e do material 

l inguístico neles contido, preparar o projeto de pesquisa que deu 

origem a esta dissertação.   

A dissertação está organizada da seguinte forma: 

No Capítulo 1 – O contexto histórico , elucidamos questões acerca 

da formação da cidade de Botucatu. Dessa maneira, buscamos 

entender o processo de instalação das primeiras residências na região 

e a formação da freguesia que deu origem à cidade, com o 

levantamento de fatos históricos que favoreceram o surgimento das 

cidades ao longo do rio Tietê. Assim, examinamos mais de perto como 
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se deram as primeiras incursões na região, a part ir do lendário 

Caminho do Peabiru, e a formação da Fazenda Jesuítica que teria sido 

o embrião do futuro município. Em seguida, detemo-nos em pontos 

específ icos da fundação da cidade e da instalação da Câmara 

Municipal de Botucatu. 

 Além disso, recolhemos informações a respeito dos autores dos 

documentos estudados, pois é certo que dados desta natureza são 

relevantes para o entendimento das informações neles contidas. Nosso 

objetivo é, por conseguinte, traçar um perf i l  sócio-cultural dos escribas, 

o que só foi possível em um caso. 

No Capítulo 2 – Descrição dos documentos: aspectos 

codicológicos e paleográf icos, apresentamos as edições fac-similar e 

semidiplomática justal inear, precedidas por uma breve descrição do 

corpus e sua localização, pelo estudo codicológico e paleográf ico dos 

documentos e, enfim, pela apresentação dos critérios norteadores da 

edição semidiplomática, os quais têm por base as “Normas para 

Transcrição de Documentos Manuscritos para a História do Português 

do Brasil”, propostas no II Seminário para a História do Português 

Brasileiro, em Campos do Jordão – SP, 1998, com pequenas 

adaptações.  

No Capítulo 3 – A variação na representação gráfica das 

sibi lantes, passamos a uma breve descrição da história da l íngua 

portuguesa e de seus períodos ortográf icos para o entendimento da 

variação grafemática entre <s> e <z>, passando por todas as fases do 

português até o português moderno. Em seguida, analisamos os 

aspectos da variação e emprego de alógrafos dos grafemas <s> e <z> 

à luz da Paleograf ia, constituindo-se esta análise como nosso segundo 

grande objetivo. Examinamos a osci lação no emprego de alógrafos de 

<s> e <z> na representação do fonema sibilante /z/, em posição 

intervocálica. 
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CAPÍTULO 1  

 

 

O contexto histórico 

 

 

1.1 Aspectos históricos da formação de Botucatu 

 

 

Situada à margem esquerda do rio Tietê, de topografia peculiar, a 

cidade de Botucatu localiza-se a cerca de 230 quilômetros a oeste da 

cidade de São Paulo, na região centro-oeste do estado. 

Segundo Donato (2008), as graf ias do nome da cidade 

encontradas em textos históricos são: Boticatu, Botucatú, Ibutucatu, 

Vutucatu, Vytycatu, Botucahe, Botucatuba, Uvutucatu, Ybiticatu, Bitu 

Gatu, Boti Gatu, Votucatu. Divergências ortográf icas à parte, Botucatu, 

na língua tupi-guarani quer dizer “Bons Ares” . Para o mesmo autor, 

“[...] na história da conquista do sertão, Botucatu foi a serra. Ela 

balizou os caminhos de penetração e de conquista” (DONATO, 2008, p. 

30)4.  

A história da cidade de Botucatu, nascida no entorno de uma 

grande fazenda, está l igada aos caminhos ut il izados pelos 

desbravadores do sertão brasi leiro em busca de índios, terras e 

riquezas minerais. Os aventureiros que seguiam as rotas para o oeste e 

para o norte, ajudando a ampliar as fronteiras do Brasil , foram, em 

grande parte, responsáveis pela formação das primeiras fazendas e 

vilas na região, o que é comum à fundação de outras cidades paulistas.  

 

                                                 
4 Hernâni Donato é historiador nascido em Botucatu. Suas Achegas para a História de Botucatu 

(2008) constituem um trabalho de fôlego, indispensável para compreender-se a origem e o 
desenvolvimento da cidade. 
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1.1.1 O caminho do Peabiru 

 

 

Uma das rotas historicamente mais importantes e uti l izadas no 

sentido leste-oeste, part indo da antiga capitania de São Vicente, é 

conhecida como Caminho do Peabiru.  

Zequini (2004, p. 34) aponta que “[...]  em São Vicente, o peabiru 

constituía acesso obrigatório que, do mar, seguia para os sertões do 

planalto de Pirat ininga”.   

 

 
Mapa 1 – Traçados dos pr inc ipais peabirus  

 

Taunay5, a part ir de mapas de Luis Antônio de Souza Botelho 

                                                 
5 TAUNAY, A. de E. História geral das bandeiras paulistas . São Paulo: Ideal, 1925. 
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Mourão, o Morgado de Mateus (1925, apud DONATO, 2008, p. 36), 

delineia o seu traçado: 

 

[ . . . ]  sa indo de São Paulo, passando por Sorocaba pela 
fazenda de Botucatu que fo i dos Padres da Companhia,  
d ir ig indo-se a S. Miguel junto ao Paranapanema e costeando 
este r io pela esquerda, tocando em Encarnac ion, Santo  
Xavier e Santo Inác io, onde em canoa desc ia o 
Paranapanema, entrava no Paraná e subia o Ivinheíma até 
quase as suas nascentes; aí seguia, por terra pela Vacar ia 
até as cabeceiras do Aguaraí  ou Correntes onde,  tornando-se 
de novo f luvia l,  seguia por esse af luente até o Paraguai,  pelo 
qual subia etc. . .   

 

O caminho, que foi l igação entre São Vicente, na costa do 

Atlântico, e os povoados na costa do Pacíf ico, teria sido o primeiro 

traçado na conquista do sertão. Foi por ele que os colonizadores 

europeus adentraram o continente até chegar aos Andes, levando ao 

interior da América do Sul animais como o galo (CORTESÃO6, 1975, 

apud DONATO, 2008, p. 38) e os primeiros rebanhos da parte 

espanhola do continente (HOLANDA7,  1948, apud DONATO, 2008, p. 

38). Segundo Holanda (1986, p. 63): “Os caminhantes antigos saiam de 

São Paulo para as imediações do Iapó, passando pelo lugar da futura 

fazenda jesuítica de Votucatu. Subiam, em seguida, o Tibagi para 

tomar o Paranapanema”.  

Silva (2004, p. 15) acrescenta que: 

 

[ . . . ]  eram muitos  os caminhos que t inham Botucatu seu ponto 
de part ida, levando a diferentes dest inos. Entre e les, aquele 
que conduzia ao Paraguai e que mais tarde transformar-se- ia 
na pr inc ipal rota leste-oeste de penetração nessa par te do 
cont inente,  f icando conhec ido como o caminho do Peabiru.   

 

Além de localizar-se no eixo leste-oeste da conquista do território 

sul-americano, a região onde hoje se encontra a cidade de Botucatu 

também foi referência para outro importante caminho, o qual l igava os 

campos da região sul ao centro e ao norte do Brasi l.  

 

                                                 
6 CORTESÃO, J. Introdução à história das bandeiras . Vol. 1. Lisboa: Livros Horizonte, 1975. 
7 HOLANDA, S. B. de. Expansão paulista . São Paulo: Instituto de administração, 1948.  
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Segundo Donato (2008, p. 45): 

 

[ . . . ]  a vereda sul-norte, que para a l i  desviava t ropas de 
muares tangidas desde os campos sul-r iograndenses até os  
engenhos nordest inos, t inha em cada ponta o Prata e o 
Potengi.  A América do Sul conf lui  para aquele ponto da região  
h istór ica do velho Botucatu.  
   

Ainda de acordo com Donato8, a estrada de rodagem São Paulo-

Mato Grosso, atual Rodovia Marechal Rondon, teria sido construída 

“seguindo um levemente melhorado traçado do Peabiru”. De modo 

semelhante, a Rodovia Castelo Branco, originalmente Rodovia do 

Oeste, teria seu traçado seguindo a rota do antigo caminho indígena.  

 

 

1.1.2 A fazenda jesuít ica 

 

 

Os primeiros homens a construírem ranchos com o intuito de f ixar 

moradia na região da cidade de Botucatu estavam l igados à Fazenda 

Jesuítica, pertencente à Companhia de Jesus. Há três referências 

históricas para a sua criação. A primeira menção à formação da 

fazenda dos padres jesuítas recua ao dia 21 de agosto de 1719. Nesta 

data: 

 

[ . . . ]  o “capi tão-mor e Governador Sesmeiro,  loco- tenente da 
Capitania de nossa Senhora da Conceição de I tanhaém, por  
sua Majestade” ,  Antonio Caetano Pinto Coelho, concedeu aos  
padres jesuítas de São Paulo, uma sesmaria de três léguas 
de terra nos “campos de Botucatu”,  adiante de “Guareí,  
d istante da fazenda do Capitão José de Campos Bicudo, o i to  
léguas pouco mais ou menos. . .”  (DONATO, 2008, p. 49) .   

  

A segunda data de 10 de dezembro do mesmo ano de 1719. 

Citando a doação do Capitão Antonio Antunes Maciel e sua mulher, 

Donato (2008, p. 51) dá-nos conta de que tal cidadão transferia aos 

                                                 
8 DONATO, 2008, p. 46.  
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cuidados dos padres do Colégio “[.. .]  uma sesmaria de légua e meia de 

testada e três léguas de fundo, que possuíam nos campos de 

Ibitucatu”. 

 A terceira data de 23 de dezembro, ainda no ano de 1719. Nela, o 

Capitão Manuel de Campos Bicudo e sua mulher Antonia Pais de 

Siqueira doam uma sesmaria de “três léguas de comprido e com a 

largura que se achar até o mato do Anhembi” [antigo nome do Rio 

Tietê] (DONATO, 2008, p. 52). 

O autor identif ica os pontos extremos da propriedade jesuít ica,  

af irmando que “[...]  por um lado, a fazenda chegava ao Paranapanema 

enquanto do outro, conforme anota a doação de Campos Bicudo, 

tocava o Tietê. Para o leste, l igava-se ao núcleo também jesuít ico do 

Guareí”9. Segundo Pupo & Ciaccia (2005) a área total da antiga 

fazenda era de 1.186km² ou 118.000ha. 

 Nos anos de seu funcionamento, de 1722 a 1760, a fazenda dos 

jesuítas no alto da serra de Botucatu proporcionou algum lucro para o 

Colégio São Paulo e para a Companhia de Jesus. Por estar local izada 

no caminho para as minas de Goiás e de Mato Grosso, a fazenda tinha 

considerável facil idade na venda de sua produção, já que o f luxo de 

viajantes era intenso, além da necessidade que havia de se fornecer 

sustento aos trabalhadores mineiros (DONATO, 2008).  

Além de ser ponto de encontro das rotas terrestres que formavam 

os eixos leste-oeste e sul-norte, a fazenda jesuít ica localizava-se em 

ponto estratégico na navegação ao longo do Tietê. Segundo Pinto 

(1943), servia como estação ou passagem f luvial entre o estado de São 

Paulo e o Paraguai, devido ao fato de que sua extremidade norte ia até 

a margem esquerda do Tietê. 

Os padres fundadores e administradores da fazenda são expulsos 

e todos os bens da propriedade confiscados em janeiro de 1760, 

consequência da reforma pombalina (DONATO, 2008). A área, então, 

f icou ainda mais vazia de moradores.   

Em 1765, o Morgado de Mateus formula planos para a formação 

                                                 
9 Ibid., p. 53. 
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de seis vi las no sertão, com o intuito de defender o terri tório brasi leiro 

dos castelhanos da América espanhola. Entre essas vi las estava a de 

Wotucatu, sobre o Rio Paranapanema. Contudo, já no ano em que 

Mourão deixa o governo da capitania de São Paulo, 1776, substi tuído 

por Martim Lopes, ainda não há indícios da formação da vila (DONATO, 

2008).      

A região de Botucatu era conhecida e uti l izada por tantos quantos 

tivessem passado por suas terras durante o tempo das bandeiras e 

mesmo depois, já na segunda metade do século XVIII e início do XIX. 

Mesmo assim, a área só tomaria contornos de freguesia, instância 

administrativa mais baixa do império português, na década de 30 de 

século XIX. É o que veremos no próximo item, no qual faremos o 

percurso que vai da criação de uma freguesia naquele pequeno, porém 

movimentado povoado, até sua elevação a vila e, posteriormente, ao 

status de cidade. 

  

 

1.1.3 Botucatu: de arraial a cidade  

 

 

Botucatu teve sua importância na história do estado de São Paulo 

por ser um dos pontos de parada dos muitos aventureiros que seguiam 

para o oeste e para o norte, partindo de São Paulo e do sul do país.  

Estes apresentavam as mais diversas motivações, entre elas a procura 

de terras para posse no sertão desconhecido, termo encontrado na 

cartograf ia da época para se referir às terras da região de Botucatu, 

além da busca pelas r iquezas advindas da mineração em Mato Grosso, 

em Goiás e nas Minas Gerais. 

Por outro lado, como se pôde observar anteriormente, todo o 

interesse governamental pela região girava em torno de algum objet ivo 

pragmático, fosse militar ou comercial.    

Mesmo as poucas fazendas que se formaram após e em 
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decorrência da desativação da fazenda dos padres jesuítas tinham por 

meta a criação de gado e eram ocupadas por indivíduos, raramente 

famílias. É na década de 30 do século XIX que acontece o primeiro 

grande af luxo de povoadores para o sertão de Botucatu. Alguns faziam 

o caminho de volta das minas. Outros vinham do leste. Estes, 

paulistas, vinham à procura de terras férteis para lavoura. Aqueles, já 

nascidos na província de Minas Gerais, apostavam seus esforços na 

criação de gado (DONATO, 2008). 

Em janeiro de 1843 uma comissão composta por João da Cruz 

Pereira, Felisberto Antonio Machado e Manoel de Almeida Toledo 

dir ige-se ao governo provincial.  Esta comissão portava um documento, 

assinado por 345 moradores, requerendo a elevação daquele arraial,  

que se formara nas proximidades do rio Lavapés e das atuais Praças 

Coronel Moura e Emíl io Pedutti, à categoria de freguesia10. Constata-

se, a partir dessa requisição, que aqueles primeiros l íderes 

comunitários reivindicavam uma freguesia a moradores que já 

desfrutavam de uma vida em sociedade, organizada em torno de 

famílias constituídas e que, provavelmente, viviam em cooperação. 

Além da densidade populacional mínima exigida para a criação de 

uma freguesia, aquele povoamento localizava-se em ponto estratégico 

para as pretensões f inanceiras da província de São Paulo. Na região, 

era intenso o f luxo de comerciantes de mulas trazidas dos campos do 

sul e esta atividade tinha enorme potencial de pagamento de impostos. 

Unindo-se, então, o apelo da população local e a necessidade de um 

efetivo posto de controle para a arrecadação de impostos sobre os 

negócios dos tropeiros, fez-se a freguesia. Donato (2008, p. 90) dá-nos 

notícia de que: 

 

[ . . . ]  a 19 de fevere iro de 1846, o pres idente provinc ial Manoel  
da Fonseca L ima e Si lva sanc ionou a le i  número 283, número 
7 daquele ano legis lat ivo, cr iando “uma f regues ia no d is tr i to  
de c ima da serra de Botucatu”.  

 

Passaram-se menos de dez anos até que os l íderes locais e 
                                                 
10 Ibid., p. 83. 
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provinciais reconhecessem as potencial idades eleitorais daquela 

freguesia.  

No dia 24 de março de 1851 organizou-se e realizou-se a eleição 

para mesários do Conselho de Alistamento de eleitores. No dia 

seguinte, registraram-se os 495 eleitores da freguesia e efetuou-se sua 

divisão em quarteirões. Em 14 de abri l de 1855, 4 anos após o censo 

eleitoral,  foi promulgada a lei n° 506 que elevava Botucatu à categoria 

de vi la, obrigando-se os moradores a construir prédio para abrigar a 

Câmara Municipal,  além de outro para a Cadeia (DONATO, 2008). 

Bem mais longo é o período que a vi la de Botucatu esperou para 

se tornar cidade. Donato aponta que “[...] a 16 de março de 1876, o 

presidente provincial, Sebastião José Pereira sancionou a lei número 8 

do ano, elevando-a à categoria de cidade.” E acrescenta: “[...] a atual 

Rua Amando de Barros contava 34 prédios [. ..]. Migrantes continuavam 

a chegar tanto de norte quanto do leste. Procuravam a cidade mais r ica 

e populosa do sudoeste paulista”11.  

A partir desta exposição de circunstâncias e fatos históricos que 

deram origem à cidade de Botucatu, assim como outras da sua região, 

conclui-se que ela se configura como um excelente pólo para a coleta 

de material para estudos em linguística histórica. Toledo Neto (2000) 

aponta que um dos principais movimentos demográficos decorrentes 

das bandeiras mineiras foi justamente o af luxo de entrantes para a 

região da bacia do Rio Pardo. E já que a região de Botucatu faz parte 

dessa bacia, não seria de se espantar que ela pudesse guardar traços 

de fases anteriores da língua portuguesa preservados em manuscritos 

nela produzidos durante os séculos XVIII e XIX, assim como na fala de 

seus habitantes, tanto os mais antigos quanto os mais jovens.  

    

 

 

                                                 
11 DONATO, 2008, p. 263. 
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1.1.4 A Câmara Municipal 

 

 

A Câmara Municipal de Botucatu tardou a iniciar seus trabalhos. 

Apesar de a lei que elevava a freguesia de cima da serra de 

Botucatu à condição de vila datar de 14 de abri l de 1855 (DONATO, 

2008), os primeiros vereadores reuniram-se no dia 27 de setembro de 

1858.  

Tal acontecimento se deu na casa do cidadão Mathias José 

Teixeira por se tratar de uma das melhores casas da vila, à esquina 

das Ruas Amando de Barros e Velho Cardoso. Contava com 6 

vereadores. Hoje, a Câmara se localiza à Rua João Passos, junto à 

Praça Comendador Emíl io Pedutt i.  

 A leitura das atas da Câmara de Botucatu nos revela as 

especif icidades de dois elementos importantes das Câmaras Municipais 

de modo geral: os personagens que as compõem e seu trabalho. 

 Na ata de 27 de setembro de 1858, a da primeira reunião dos 

vereadores, são discutidas as nomeações dos empregados e de seus 

vencimentos.  

 Em seguida, temos o relato do trabalho propriamente legislat ivo 

dos vereadores. À época, eles tratavam das Posturas Municipais, que 

formavam o conjunto de regras que serviam de normas de conduta para 

os moradores da vi la. Eram as leis do município. Em 28 de setembro de 

1858 foi escrita a ata da sessão ordinária da Câmara, na qual se lê:  

 

[ . . . ]  de | pois do que entraraõ na ordem dos trabalhos as Pos |  
turas Munic ipaes que devem servi r  Provizor iamente no | 
Munic ipio d ’esta Vi l la,  como consta de seus lançamentos 
(3r:13-17) .12 

 

 Boxer (2002) faz um estudo das inst ituições brasi leiras nos 

períodos colonial e imperial. Contudo, durante a leitura de nosso 

                                                 
12 Leia-se: fólio 3 recto, linhas de 13 a 17. A barra vertical na transcrição indica começo de linha no 

manuscrito. Ao longo desta dissertação, usaremos este sistema para nos referirmos a trechos do 
corpus. 



22 
 

 

corpus, local izamos aspectos da vida da Câmara Municipal de Botucatu 

que acabaram não sendo contemplados em seu trabalho. Dos trechos 

acima, pode-se perceber que o início dos trabalhos da Câmara 

Municipal de Botucatu se mostrou bastante produtivo com relação 

àquilo que ela t inha de mais importante: seus funcionários e a ação 

legislat iva dos vereadores. Porém, tanto a nomeação de funcionários 

quanto o trabalho prático dos vereadores vão além daquilo que 

apontam os autores que publicaram seus estudos sobre a insti tuição 

em questão. Acreditamos que hiatos deste tipo encontrados em estudos 

históricos poderão ser preenchidos a partir do momento em que outros 

se aventurem a ler e a editar atas de outras Câmaras Municipais do 

país. 

    No que tange aos funcionários da Câmara de Botucatu, devemos 

estender a citação de seu livro de atas antes de prosseguirmos. No 

livro, lê-se:  

 

[ . . . ]  tomou acento na Cadeira da Prezi-  | denc ia [ . . . ]  
pr inc ip iando pelas nomeaçoẽs dos empre | gados, e seus 
venc imentos como se segue: [ . . . ]  para Procurador Antonio 
Galvaõ Sever ino, |  Para F iscal Claudio José Pereira, para  
Arruador An | ton io Mar iano Pereira, e para Por te iro á 
Domeciano | José dos Reis  (2r:9-17) .  

  

 Aqui, podemos notar que é atribuição dos vereadores a escolha 

dos funcionários, tanto os de altas funções como f iscais e 

procuradores, como os de tarefas mais simples e até braçais, como no 

caso do porteiro e do arruador. Em particular, deve-se dizer que na 

literatura sobre as Câmaras Municipais não é citada a função de 

arruador como um trabalhador pertencente à Câmara. Esse fato não se 

configura com a apreciação das atas botucatuenses, já que esse 

“prof issional” é nomeado na mesma sessão e da mesma forma que os 

funcionários de funções diferentes. 

 No que se refere ao trabalho legislat ivo dos vereadores, é 

interessante notar que sua atuação nos revela muito mais do que a 

simples criação de leis, ou das Posturas Municipais. Cabia aos 

membros da Câmara Municipal a contratação de pessoal. Os 
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funcionários eram escolhidos a partir de sua proximidade com os 

vereadores. Sua competência para o cargo em questão não passava 

por nenhuma espécie de teste, como se pode averiguar no trecho a 

seguir:  

 

[ . . . ]  fo i  posta pelo Senhor  Pres idente |  em discuçaõ um of f ic io 
em que tracta das vagas | de Subdelegados e suplentes  que 
ex istem a an- |  nos sem ser preenchidas [ . . . ]  negando-se 
ass ignar no | Of f ic io o Vereador Joaõ Pereira da Si lva, que 
fes |  a del iberaçaõ seguinte, quanto ao pr imeiro no- |  meado 
por  naõ ser  de seu conceito para ta l em | prego, quanto ao 
segundo por naõ ter  d ’e l le conhe | c imento, e quanto ao 
quinto e cesto aprova[dos] por |  conhecer suf ic ientes para 
exercer  semelhante | emprego (9r:32-35;9v:5-12).    

 

Percebe-se, assim, a atuação deste órgão administrativo no 

período de Brasil Império. Os documentos produzidos nas Câmaras ou 

até mesmo aqueles que fazem alguma referência a elas devem ser 

estudados para a continuidade da escrita de sua história. Fausto (2009, 

p. 64-65) assinala que “[... ] as Câmaras Municipais foram o único órgão 

que sobreviveu por inteiro e até se reforçou, após a Independência”. 

 

  

1.1.5 Os secretários 

 

 

São três os secretários que redigiram os documentos que 

compõem este trabalho: Claudino Antonio Ferreira, doravante 

“Claudino”, o qual escreveu 41 atas, sendo a últ ima em 19 de dezembro 

de 1859; João Francisco de Freitas, doravante “Freitas”, que escreveu 

as atas das sessões dos dias 12, 13 e 24 de agosto de 1858, e Manoel 

de Almeida Toledo, doravante “Manoel”, que redigiu 10 atas, a últ ima 

em 16 de dezembro de 1859. 

Até o momento, não foi possível encontrar informações a respeito 

da biograf ia dos escribas, salvo de Freitas. Dados dessa natureza são 

valiosíssimos para o trabalho f i lo lógico na medida em que podem 
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suscitar hipóteses a cerca da relação dos escreventes com a escrita. 

Com relação a Freitas, pode-se dizer que era o mais abastado 

dos três personagens desse trabalho. Nascido nas Minas Gerais em 

1830, f i lho de portugueses, tornou-se fazendeiro e comerciante em 

Botucatu. Fil iado ao Partido Conservador, exerceu vários cargos 

públicos, como o de Vereador, Juiz Municipal e de Órfãos, 2º Suplente 

de Subdelegado e Juiz de Paz. Foi presidente da Câmara de 1882 a 

1886. É de sua autoria a Lei Nº. 061, de 20 de Março de 1866, criando 

a Comarca de Botucatu. Faleceu a 24 de outubro de 1903, aos 73 

anos.13 

 

 

                                                 
13 Disponível em www.camarabotucatu.com.br. Acesso em: abril 2009. 
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CAPÍTULO 2  

 

 

Descrição dos documentos: aspectos codicológicos e 

paleográficos 

 

 

Neste capítulo, tratamos, de forma sucinta, da origem e atual 

local ização do corpus. Em seguida, elucidamos seus aspectos 

codicológicos e paleográf icos e, por f im, apresentamos os critérios 

uti l izados para a edição dos manuscritos.   

 

   

2.1 O corpus e sua localização 

 

 

O corpus deste trabalho consiste em atas da Câmara Municipal de 

Botucatu – SP, com datas de 27 de setembro de 1858 a 19 de 

dezembro de 1859. Está organizado da seguinte maneira: do fólio 2r ao 

29r encontramos o punho do secretário Claudino; no manuscrito 29v 

aparecem as escritas de Claudino e do vereador Freitas; os de número 

30r até 31v foram escritos integralmente por Freitas; os fólios de 

número 32r a 36v foram redigidos pelo vereador suplente Manoel; o 

manuscrito 37r contém as graf ias de Manoel e Claudino; os fólios 37v e 

38r apresentam a escrita de Claudino; os manuscritos 38v a 40v voltam 

a ser escritos por Manoel;  o fólio 41r revela os punhos de Manoel e 

Claudino; os fól ios 41v e 42r contêm a escrita de Claudino; e, por f im, o 

documento 42v apresenta três l inhas escritas por Claudino. Estes 

documentos manuscritos se encontram no primeiro Livro de Atas da 

Câmara Municipal de Botucatu, que ainda está em poder da Câmara da 

cidade. 

O referido livro também contém uma série de documentos 
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datilografados, datados de 1955, relativos a despesas da mesma 

Câmara com os festejos do centenário da cidade, que foram a ele 

anexados, formando um único volume. É possível perceber que a 

montagem desse volume acarretou sérios danos aos documentos mais 

antigos, do l ivro original. Algumas de suas folhas, provavelmente 

devido ao manuseio de pessoas estranhas ao trato com manuscritos 

antigos, dão sinais de que, em breve, se desprenderão do resto do 

livro. 

 

 

2.2 Aspectos codicológicos 

 

 

Segundo Cambraia (2005, p. 26), codicologia é “o estudo da 

técnica do livro manuscrito (i. é, do códice)”.  

Com a orientação do “guia básico de descrição codicológica” de 

Cambraia (2005, p. 28), podemos proceder a breves apontamentos 

codicológicos do Livro de Atas da Câmara de Botucatu: 

 

1. Cota: o livro manuscrito se encontra na cidade de Botucatu, 

interior de São Paulo e em poder da Câmara Municipal da 

referida cidade. O arquivo deste órgão público não conta com 

nenhum sistema de alocação ou identif icação de seu acervo.  

   

2. Datação:  o volume é formado pelo Livro de Atas original,  

iniciado em 26 de setembro de 1858 e f inalizado em 21 de abri l  

de 186614, e de outros sete fólios datados de 195515. 

  

                                                 
14 Há indícios de que certo número de fólios do livro original tenham se perdido. A folha de rosto nos 

traz a informação de que existe um “Termo de Emserramento” ao final do volume. Contudo, tal 
documento não se encontra no local indicado.    

15 Ainda não se obteve informações a respeito da data em que estes documentos foram anexados ao 
livro de atas. 
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3. Lugar de origem: todos os manuscritos que compõem o 

corpus deste trabalho foram lavrados no prédio que abrigava 

as reuniões dos vereadores de Botucatu. Sabe-se que, por 

vários anos, a Câmara Municipal de Botucatu não contava com 

sede própria. Suas sessões eram realizadas em casas de 

cidadãos da vi la. No período contemplado pelos documentos 

editados neste trabalho, foram realizadas 53 sessões. A 

maioria das atas foi escrita na casa do cidadão Mathias José 

Teixeira, a qual foi sede de 42 reuniões de vereadores. Tal 

residência t inha como endereço a esquina das Ruas Amando 

de Barros e Velho Cardoso, no centro da cidade. Na casa do 

cidadão José Joaquim Alves Machado, real izaram-se 2 

sessões. A terceira residência a receber sessão da Câmara foi 

a de Francisco Thomas Andrade, que a abrigou por 3 vezes. A 

quarta e últ ima casa onde se reúnem os vereadores 

botucatuenses no período estudado foi a do vereador suplente 

e secretário interino Manoel de Almeida Toledo. Sua residência 

foi palco de 2 sessões. As atas de outras 4 sessões não nos 

revelam o local dos trabalhos. 

 

4. Folha de rosto:  o primeiro Livro de Atas da Câmara de 

Botucatu contém um documento manuscrito que representa a 

sua folha de rosto, identif icada por terceiro como “Livro 1”. 

Seguem-se o fac-símile e a sua transcrição: 
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[1858] 

Servira este L ivro para n’elle se lavrarem  

[a]s Actas das Secsoẽs da Camara Monicipal 

[d]esta Vil la e vai por mim rubricado com 5 

[a] rubrica que  dis Moreira. Vi l la de Botucatu  

[2]6 de setembro de 1858. 

                            Joze Pais Moreira 

Defolhas quarenta e duas em diante Vai Ru 

bricadas com minha Rubrica que dis Vieira e[m] 10 

f im leva oTermo de emSerramento declaran[do] 

onumero defolhas que tem Botucatu 16 de 

Dezembro de1859 

Dilacerado16                   Francisco dePaula Vieira 

                                               Prezidente daCamara 15 

Livro 117 

                                                 
16 Feito por meio de carimbo em tinta azul. 
17 À caneta esferográfica azul. 
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5. Colofão:  Não há. 

 

6. Suporte material:  todos os documentos que formam o corpus 

deste trabalho foram lavrados em papel, ou seja, suporte 

cartáceo. São todos de cor originalmente branca, fabricados, 

provavelmente, a partir de polpa de madeira. Porém, 

certamente devido à ação do tempo e de condições 

inadequadas de armazenamento, apresentam uma coloração 

bastante amarelada. Nenhum dos fól ios contém pautação ou 

f i l igranas. A distância entre pontusais é de 280 mm. 

 

7. Composição:  o volume que forma o livro manuscrito 

“Prefeitura Municipal de Botucatu: Atas – 1858/1866” conta 

com um total de 298 fólios opistógrafos, ou seja, escritos tanto 

no anverso como no verso. Os fólios medem 308 mm x 210 

mm18. Como af irmado anteriormente, além dos fólios que 

compõem aquilo que o título do l ivro sugere, foram anexados a 

eles outros sete documentos, cujas características são as 

seguintes: cartáceos; dati lografados; anopistógrafos, ou seja, 

escritos apenas no anverso  da página; os seis primeiros são 

registros da Comissão de Festejos do Primeiro Centenário de 

Botucatu; o sétimo e últ imo deles é uma ata de reunião da 

Câmara Municipal de Botucatu. Seu papel é de qualidade 

ligeiramente superior àquele dos primeiros, além de ser o 

único que apresenta f i l igrana, na qual se lê “Coru-Bond 

Ind.Bras”,19 todas as letras maiúsculas medindo 13 mm de 

altura, sob a f igura de um globo terrestre com imagens de 

montanhas, um sol, nuvens e pássaros. Esta imagem tem 

cerca de 100 mm de diâmetro. 

 

                                                 
18 Os fólios foram refilados durante o processo de encadernação. Os ajustes foram feitos tanto na 

margem superior quanto na margem direita.  
19 Segundo Andradre (2007, apud BECK, Ingrid. Manual de conservação de documentos. Rio de 

Janeiro: Arquivo Nacional – Ministério da Justiça, 1985, p. 7-8), entre 1809 e 1810 instalou-se a 
primeira fábrica de papel no Brasil, situada no Andaraí Pequeno, Rio de Janeiro.  
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     Figura 1 – F i l igrana presente em documento anexo 
 

8. Organização da página:  Nenhum dos 82 fólios que compõem 

o corpus deste trabalho é pautado. Há um padrão com relação 

às manchas, apenas com leves diferenças entre os três 

autores, que medem 260 mm de altura. As diferenças recaem 

na largura: as atas redigidas por Claudino se configuram com 

mancha de largura igual a 190 mm; Freitas apresenta 

manuscritos de mancha que pode variar, às vezes em um 

mesmo documento, entre 191 mm e 175 mm; Manoel compõe 
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as atas com manchas medindo entre 205 mm e 194 mm20.  

Todos os documentos foram escritos em uma coluna. O 

número de linhas dos fólios varia de acordo com a tabela 

abaixo:  

 

Tabela 1 - Número de linhas por fólio 

Total de l inhas Nº de fólios  

2 l inhas 1 

30 linhas  2 

31 linhas  2 

32 linhas 4 

33 linhas 9 

34 linhas 18 

35 linhas  42 

36 linhas 1 

37 linhas 3 

 

Percebe-se, pela tabela acima, que a maioria dos fólios têm 35 

linhas. A numeração dos documentos segue o sistema de 

foliação21. A propósito dos reclamos encontrados nestes 

documentos, o quadro a seguir i lustra suas ocorrências: 

 

    Tabela 2 – Reclamos 

            
Fólio  Reclamo  Fólio  Reclamo  

2v da quan 18v Cama 
3v Ita 20v Joaõ Vieira 
4r lavras 21r Joaõ Fran 
4v acto 21v nada 
5v lança 22v la 
6r Ve 23v José 

continua 

                                                 
20 Esta medição exclui trechos refilados para a encadernação.  
21 A formatação da numeração dos fólios não foi feita pela mesma mão em todos os manuscritos 

apresentados nesta pesquisa. Segundo texto da Folha de rosto do livro original, a foliação foi feita 
por José Pais Moreira, vice-presidente da Câmara. Francisco de Paula Vieira, presidente da 
Câmara, passa a executar a numeração do fólio 41r em diante.   
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continuação 
Fólio  Reclamo  Fólio  Reclamo  

6v  Camara 24r de 
7v Presi 24v pro 
8r ser 26r o 
8v do 26v julga 
9r faltan 27r desoito22 
9v pelos 27v respos 

10v Anno do  28r Manoel 
11v tirado 28v Emandou la 
12r Francisco de Paula 29v comi23 
12v Francisco de Paula 30v delibera 
13r em 37v Nascimento 
13v e quatro cen 38r de Dezembro 
14v de tres 41r comi 
15v desece 41v e cincoenta e nove24 
16v Antonio Manoel de 

Olivei 
42r constar 

17v faltan 42v Eu Claudino Antonio Ferreira 
 

   

9. Particularidades:  não há. 

  

10. Encadernação: a capa do Livro, de tipo dura, mede 326 mm x 

220 mm e sua lombada tem 35 mm. Nela, lê-se: Câmara 

Municipal de Botucatu ATAS – 1858/1866 em letras douradas, 

escritas sobre um marrom vivo e bri lhante.  

 
Figura 2 -  Capa do pr imeiro L ivro de Atas da Câmara de Botucatu.  

                                                 
22 Na última linha do fólio 26v, o secretário grafou a referida palavra com <z> no lugar de <s>. 
23 Na última linha do fólio 29r, o vereador-secretário grafou a referida palavra com <mm> no lugar de 

<m>. 
24 A palavra nove foi grafada no fólio anterior com <i> no lugar de <e>.  
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A observação da encadernação do volume nos revela que suas 

folhas foram coladas na parte interna da lombada de forma 

bastante irregular, o que nos impede de averiguar a 

composição dos possíveis cadernos do livro original de atas. 

Outro recurso adotado na encadernação dos fólios foi a 

cosedura que une o conjunto de documentos relativos aos 

festejos de 1955, a ata de reunião da Câmara referida acima e 

o Livro de Atas original.  Contam 6 amarrações feitas com 

barbante. Apresentam distanciamento de 55 mm uma da outra. 

Na contra guarda, encontra-se a informação, por meio de um 

carimbo azul, de que o volume teria sido microf i lmado por uma 

empresa chamada Azevedo & Palastr i25. 

  

11. Conteúdo:  todos os documentos trazem as deliberações dos 

vereadores da Câmara Municipal de Botucatu. 

 

 

2.3 Aspectos paleográf icos 

 

 

 A Paleograf ia, assim como a Codicologia, é uma das ciências 

empregadas no auxíl io do labor f i lológico. Segundo Spina (1977, p.18), 

a Paleograf ia pode ser def inida como o “estudo das antigas escritas e a 

evolução dos t ipos caligráf icos em documentos”. Aciol i  (1994, p. 5) a 

def ine do seguinte modo: 

 

[ . . . ]  c iênc ia que lê e interpreta as formas gráf icas ant igas, 
determina o tempo e o lugar  em que fo i  escr i to  o manuscr i to,  
anota os erros que possa conter o mesmo, com o f im de 
fornecer  subsíd ios à Histór ia ,  à F i lo logia, ao Direi to e às 
outras c iênc ias que tenham a escr i ta  como fonte de 
conhec imento.  

  

                                                 
25 Segundo informações obtidas junto à Diretora da Câmara, estes microfilmes estão em poder da 

instituição, assim como um projetor, mas nunca utilizado por quem quer que seja. 
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 Aciol i (1994) e Cambraia (2005) estabelecem alguns pontos que 

devem ser considerados objetos de estudo de pesquisadores que se 

proponham a levar a cabo uma análise paleográf ica em manuscritos. 

 Em seu trabalho de 1994, Acioli adverte que, para o estudo 

paleográf ico, devem ser observados: 

a. Superfícies, t intas e instrumentos empregados na escrita26; 

b. Sinais braquigráf icos, ou abreviaturas; 

c. Sinais est igmológicos, que são os elementos de pontuação e 

acentuação. 

 

 Cambraia (2005, p. 24) assinala os seguintes aspectos para 

observação: 

1) Classif icação da escrita, local ização e datação; 

2) Descrição sucinta de característ icas da escrita, a saber: a 

morfologia das letras - ou seja, sua forma -, seu traçado, ou 

ductus, o ângulo, que é a relação entre os traços vert icais das 

letras e a pautação horizontal da escrita, o módulo – suas 

dimensões com relação à pauta – e o peso, que seria a dist inção 

entre os traços f inos e os grossos das letras; 

3) Descrição sucinta do sistema de sinais abreviativos empregados 

na escrita dos documentos estudados; 

4) Descrição de outros elementos não alfabéticos, como números, 

diacrít icos, sinais de pontuação, separação intralinear e 

translinear dos vocábulos, constituição dos parágrafos, etc.;  

5) Descrições dos pontos de dif iculdade de leitura e suas soluções27. 

 

 Baseando-se, pois, nestes pontos, efetuamos aqui uma descrição 

de cunho paleográf ico dos documentos editados no item 2.5 a seguir,  

os quais formam o corpus desta dissertação. 

                                                 
26 Spina (1977, p. 22) delega à Codicologia o estudo do material empregado na produção do 

manuscrito, o qual ele chama de matéria subjetiva.  
27 Este item é de grande relevância em nosso estudo, pois, como asseverado anteriormente, 

dedicaremos toda a terceira parte do trabalho para descrever as variações morfológicas dos 
grafemas <s> e <z>, além de situá-los historicamente. 
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 O instrumento uti l izado para a escrita dos documentos foi, 

provavelmente, a caneta tinteiro de ponta metálica, que era de uso 

comum no século XIX. A tinta apresenta coloração avermelhada e seu 

pigmento esfarela-se com o manuseio dos fólios. Estas característ icas, 

unidas a corrosões no papel,  são indícios de que se trata de tinta 

chamada ferrogálica28, que, segundo Faria e Pericão (2008), é obt ida 

pela combinação de sais metálicos (o sulfato, cobre ou ferro) com 

taninos vegetais (casca de árvores, noz-de-galha, etc.), um solvente e 

um aglut inante. 

  Todos os documentos que constituem o corpus desta dissertação, 

editados no item 2.5, são manuscritos que apresentam escrita em letra 

humaníst ica ou ital iana cursiva, que teria surgido em meados do século 

XVI (SPINA, 1977, p. 35). Acrescenta o autor que este t ipo de letra 

seria a “reabil i tação da antiga minúscula carol ina”. 

 Os três autores dos manuscritos analisados possuem mãos que 

podem ser consideradas hábeis. Sua escrita é uniforme, com traçados 

de letras que seguem padrões quase sempre bem definidos. Não há 

grandes variações no módulo das letras, os três apresentando na 

escrita letras na sua maioria pequenas e de leve inclinação para a 

direita. Também é pouca a variação dos pesos das escritas dos 

responsáveis pela elaboração dos documentos selecionados aqui.  

Claudino apresenta os traços mais grossos e f irmes dentre os três 

autores. Freitas realiza a escrita mais leve das três. Em muitos trechos,  

a leitura é bastante dif icultada pela leveza de sua escrita, o que deixa 

sua letra muito falhada. Há situações em que parece faltar parte de 

determinada letra. Esse fato pode ter relação com a velocidade de sua 

escrita. Associado às abreviações que produz, pode denotar uma 

escrita muito rápida em comparação com as dos outros escribas aqui 

analisados. A escrita de Manoel tem peso que se localiza em posição 

mediana, revelando momentos de maior ou menor peso. 

No que tange às abreviaturas, pode-se dizer que os manuscritos 

selecionados não são profícuos em sinais abreviat ivos. 

                                                 
28 Conferir, também, a análise codicológica, item 6, situado à página 30, que trata do suporte material 

dos documentos.  
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Spina (1977, p. 45) classif ica as abreviaturas em: 

a) Abreviaturas por siglas: trata-se da abreviatura que 

representa a palavra por sua primeira letra, como no caso 

de D., que pode expressar Dom ou Dona ; 

b) Abreviaturas por apócope: realiza-se neste t ipo de 

abreviatura a supressão das letras f inais da palavra, como 

em abrev., que signif ica abrev iatura ;  

c) Abreviaturas por síncope: neste caso, letras do interior do 

vocábulo são suprimidas, como em S r., que se refere ao 

pronome de tratamento Senhor;  

d) Abreviaturas por letras sobrepostas: ocorrem com o 

posicionamento de letras em nível acima das outras, como 

em S ra, denotando a palavra Senhora; 

e) Abreviaturas por signos especiais de abreviação: exemplo 

desses signos são as chamadas notas tironianas;  

f ) Abreviaturas por letras numerais: representam a abreviação 

de numerações, efetuadas como as letras maiúsculas do 

alfabeto romano, a saber: I , V, X, L, C, D e M, cada uma 

delas com seu respectivo valor numérico. 

 

Segue-se quadro com as abreviaturas de Claudino: 

 

 Tabela 3 – Abreviaturas ut i l izadas por Claudino 

Abreviatura Localização  Tipo Significado 

 

5v:29 Sobreposição d’Oliveira 

 

6r:8 Apócope Art igo  

 

7r:6 Sobreposição Municipal 

           continua 
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          continuação 

Abreviatura Localização  Tipo Significado 

 

7v:11 Sobreposição Pres idente 

 

8r:10 Síncope tambem 

 

8r:12  Apócope Ajudante  

 

9r:28 Sobreposição Presidente 

             

 

9v:34 Apócope Camara 

 

10r:18 Sobreposição Excelentissimo 

 

10r:18 Sobreposição Governo 

10v:30 Sobreposição Janeiro 

 

11r:11 Síncope Senhor 

 

14v:29 Sobreposição OSecretario 

           continua 
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          continuação 

Abreviatura Localização  Tipo Significado 

 

16r:17 Sobreposição corrente 

19v:32 Sobreposição Alferes 

 

23r:4 Sobreposição Numero 

 

23v:11 Sigla hora  

 

23v:13 Apócope Sup lente  
 
 

 

23v:13 Sobreposição V i l la 

 

37r:33 Sobreposição Novembro 

 

37r:33 Sobreposição Ord inaria 

 

38r:8 Sobreposição Dezembro 

 

O vereador Freitas, que se ocupa da escrita de três atas também 

faz uso de poucas abreviaturas. Vejamos no quadro a seguir a l ista dos 

elementos abreviat ivos que ele usa: 
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   Tabela 4 - Abreviaturas ut i l izadas por Freitas 

Abreviatura Localização  Tipo Significado 

 

29r:27 Sigla Nossa  
Senhora  

 

 

29r:31  Síncope  Oliveira 
 

 

29v:7 Apócope que  

 

30r:5 Sigla oSenhor 

 

30r:12 Sobreposição Freguesia 

 

30r:15 Sobreposição Doutor 

 

30r:31 Sobreposição Senhores 

 

30v:13 Sobreposição d i ta 

 

30v:20 Sobreposição qua l  

 

31r:4 Sobreposição confirmidade 

           continua 
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          continuação 

Abreviatura Localização  Tipo Significado 

 

31r:11 

 

Sobreposição Excelentissimo 

 

31r:27 Sigla Santa29 

 

Manoel - vereador suplente e secretário interino – faz uso das 

seguintes formas de abreviatura: 

 

  Tabela 5 - Abreviaturas ut i l izadas por Manoel 

Abreviatura Localização  Tipo Significado 

 

32r:25 Síncope Govern[o] 

 

35r:2 Sobreposição Setembro 

 

36r:33 Sobreposição  Outubro 

 

38v:11 Sobreposição intirinamente 

 

39r:22 Sobreposição Dezembro 

 

40v:12 Sobreposição Municipal 

                                                 
29 Além das apresentadas no quadro, há, também, a palavra “anescecidade”, 30v:15, a qual não se 

pode ver na imagem do fólio. 
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2.4 Critérios de edição 

 

 

Num total de 82 fólios, as atas a serem editadas para este 

trabalho datam de 27 de setembro de 1858 a 19 de dezembro de 1859. 

Para a sua edição, uti l izamos as “Normas para Transcrição de 

Documentos Manuscritos para a História do Português do Brasil”,  

estabelecidas no II  Seminário para a História do Português Brasi leiro, 

em Campos do Jordão – SP, 1999, a saber: 

 

1. A transcrição será conservadora. 

 

2. As abreviaturas, alfabéticas ou não, serão desenvolvidas, 

marcando-se em itálico, as letras omitidas na abreviatura, 

obedecendo aos seguintes cri térios: 

a) respeitar, sempre que possível, a graf ia do manuscrito, 

ainda que manifeste idiossincrasias ortográf icas do 

escriba, como no caso da ocorrência “munto”, que leva a 

abreviatura “m t o” a ser transcrita como “munto”; e 

b) no caso de variação no próprio manuscrito ou em 

coetâneos, a opção será para a forma atual ou mais 

próxima da atual, como no caso de ocorrências “Deos” e 

“Deus”, que levam a abreviatura “D.s” a ser transcrita 

como “Deus”. 

 

3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham 

escritas juntas, nem se introduzirá hífen ou apóstrofo onde não 

houver. Exemplos: “epor ser”; “ael las”; “daPiedade”; “ominimo”; 

"dosertaõ”; “mostrandoselhe”; “achandose”; “sesegue”. 

 

4. A pontuação original será r igorosamente mantida. No caso de 

espaço maior intervalar deixado pelo escriba, será marcado: 

[espaço]. Exemplo: “que podem perjudicar. [espaço] Osdias 

passaõ eninguem comparece”. 
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5. A acentuação original será r igorosamente mantida, não se 

permitindo qualquer alteração. Exemplos: “aRepublica”; 

“docommercio”; “edemarcando tambem lugar”; “Rey D. Jose”; 

“oRio  Pirahý”; “oexercicio”;  “que  há mun toconveniente”. 

 

6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como 

se apresentam no original. No caso de alguma variação física 

dos sinais gráf icos resultar de fatores cursivos, não será 

considerada relevante. Assim, a comparação do traçado da 

mesma letra deve propiciar a melhor solução. 

 

7. Eventuais erros do escriba ou do copista serão remetidos para 

nota de rodapé, onde se deixará registrada a l ição por sua 

respectiva correção. Exemplo: “nota 1. Porassocunda por 

Pirassonunga”; “nota 2. deliconcia por del igencia”; “nota 3. 

advert into por advertindo”. 

 

8. Inserções do escriba ou do copista nas entrelinhas ou nas 

margens superior, laterais ou inferior entram na edição entre 

os sinais < >, na localização indicada. Exemplo: <f icadefinido 

que olugar convencionado é acasa depedro nolargo damatriz>. 

 

9. Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original 

serão tachadas. Exemplo: “todos ninguem dospresentes 

assignarom”; “sahiram sahiram aspressas para oadro”. No caso 

de repetição que o escriba ou o copista não suprimiu, passa a 

ser suprimida pelo editor que a coloca entre colchetes duplos. 

Exemplo: “fugi[[gi]]ram correndo [[correndo]] emdireçaõ 

opaço”. 

 

10. Intervenções de terceiros no documento original devem 

aparecer no f inal do documento informando-se a localização. 

 

11. Intervenções do editor hão de ser raríssimas, permit indo-se 
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apenas em caso de extrema necessidade, desde que 

elucidat ivas a ponto de não deixarem margem à dúvida. 

Quando ocorrerem, devem vir entre colchetes. Exemplo: “naõ 

deixe passar neste [registro] de Areas”. 

 

12. Letra ou palavra não legível por deterioração justif icam 

intervenção do editor na forma do item anterior, com a 

indicação entre colchetes: [ i legível].  

 

13. Trecho de maior extensão não legível por deterioração 

receberá a indicação [corroídas ± 5 l inhas]. Se for o caso de 

trecho riscado ou inteiramente anulado por borrão ou papel 

colado em cima, será registrada a informação pertinente entre 

colchetes e sublinhada. 

   

14. A divisão das l inhas do documento original será preservada, 

ao longo do texto, na edição, pela marca de uma barra vertical:  

| entre as linhas. A mudança de fólio receberá a marcação com 

o respectivo número na sequência de duas barras verticais: 

||1v.| | 2r. ||2v.||3r.|| .  

 

15. Na edição, as l inhas serão numeradas de cinco em cinco. 

Essa numeração será encontrada à margem direita da mancha, 

à esquerda do leitor. Será feitas de maneira contínua por 

documento. 

 

16. As assinaturas simples ou rubricas serão sublinhadas. Os 

sinais públicos serão indicados entre colchetes. Exemplos: 

assinatura simples: Bernardino Jose de Lorena; sinal público: 

[Bernardo Jose de Lorena]. 

 

Contudo, visando à melhor edição possível, as especif icidades 

destes documentos pedem que sejam observadas algumas adaptações 

a essas normas, pois “tanto o êxito do trabalho quanto a solidez dos 
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resultados condicionam-se a uma edição de qualidade, que é a base de 

um trabalho linguístico feito a partir de manuscritos (SANTIAGO-

ALMEIDA, 2000): 

 

(A). Item 8: Inserções do escriba nas margens do 

texto serão remetidas para nota de rodapé, 

indicando-se sua localização. Se for o caso, a 

separação de l inhas das inserções será marcada 

por uma barra vertical. Exemplo: Nota 1. Lê-se, no 

canto superior esquerdo da página: 1ª Sessaõ da 

Camara de | Botucatu real isou-se em 27 Setembro 

1858. 

 

(B) Item 10: Inserções de terceiros entram nesta 

edição na sua posição original e peculiaridades 

dessas inserções serão remetidas para nota de 

rodapé. 

 

(C) Item 14: A divisão das l inhas do documento 

original será rigorosamente mantida, a partir de 

uma leitura justal inear. Este procedimento facil ita 

o cotejo da edição com o seu original.  

 

 

2.5 Edição dos documentos 

 

 

Segue-se a edição dos documentos que fazem parte deste 

trabalho, com base nos critérios escolhidos. A imagem de cada fólio 

precederá sua respectiva edição justal inear: 
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[f . 2r] 
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Fó l . :  2 r  
Doc . :1  
Au to r :  C laud ino  

 
1858                    Numero  1 30      More i ra  [3 ]     

31compareceu  OVereado r  A judan te  F ranc isco  de  Pau la  V ie i ra  
e  apresen tou  seu  D ip loma ,  e  dec la rou  naõ  te r  p res tado  
ju ramento ;  e  logo  OSenho r  V ice  P res iden te  dec la rou  que  h ia  
da r - lhe  posse  e  Ju ramento  na  fo rma da  Le i ,  e  depo is  do  que  5 
c [on ]v idou -o  OSenho r  V ice  P res iden te  pa ra  que  tomasse  o   
assen to  da  P res idenc ia ,  v i s to  te r  p res tado  o  competen  
te  Ju ramen to ,  e  se r  o  ve reador  E l le i to  ma is  vo tado ,  oque  
asse i to  po r  e l le ;  tomou acen to  na  Cade i ra  da  P rez i -  
denc ia ,  e  p rocegu io  na  o rdem dos  t raba lhos  da  mesma 10 
Camara ,  p r inc ip iando  pe las  nomeaçoẽs  dos  empre  
gados ,  e  seus  venc imen tos  como se  segue .  Foraõ  nomea 
dos  e  aprovados  pa ra  empregados  d ’es ta  V i l la ,  os  C idado [es ]  
segu in tes :  pa ra  Procurado r  An ton io  Ga lvaõ  Seve r ino ;   
Pa ra  F isca l  C laud io  José  Pe re i ra ;  pa ra  Ar ruador  An  15 
ton io  Mar iano  Pe re i ra ,  e  pa ra  Por te i ro  á  Domec iano  
José  dos  Re is .  E  Nomeados e  aprovados  pa ra  a  F regue 
z ia  dos  Lençoes :  pa ra  F isca l  Es tevaõ  R ibe i ro  de  Cast ro   
e  para  A r ruado r  An ton io  Lu is  da  S i lva :  E  pa ra  a  F re -  
gues ia  de  Saõ  Domingos  da  Fu rqu i lha ,  Foraõ  Nomeados 20 
e aprovados  os  C idadoes para  F isca l  I gnac io  Pe re i ra  Nan 
tes ,  e  pa ra  Ar ruado r ,  E l ias  A lves  Mac ie l ,  o rdenando O 
Senhor  P res iden te  a  m im secre ta r io  para  que  o f ic iasse   
e  conv idasse  aos  empregados nomeados;  e  ap rovados  pa  
ra  v i rem tomar  Posse ,  e  p res ta r  o  competen te  Ju ramen 25 
to  na  Scecçaõ  do  d ia  segu in te  v in te  o i t o  do  co r ren te  
pe las  nove  ho ras  da  manha,  e  logo ,  immed iac tamen 
te ,  en t rou  na  o rdem dos  t raba lhos  os  venc imentos  dos   
t raba lhos  d igo  o rdenados  dos  empregados da  mesma 
Camara ,  oqua l  f o raõ  ap rovados  Prov izo r iamente  pe  30 
l a  f o rma  que  se  segue .  Ordenado po r  anno  ao  Sec re -  
ta r io ,  cecen ta  m i l  re is  =  Ao  F isca l  d ’es ta  V i l l a  po r  an  
no  t r in ta  m i l  re i s ,  =  ao  Po r te i ro  da  mesma vence ra  po r  
anno  v in te  m i l  re is  =  Ao  P rocu rador  te rá  das  quan  
t ias  que  recebe r  a  porcen tage  de  se is  po r  cen to  da  qua   35 
 
 
 

 

                                                 
30 A lápis. 
31 Lê-se, no canto superior esquerdo do página: 1ª Sessaõ da Camara de | Botucatu realisou-se 27 

Setembro 1858.  
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[f . 2v] 
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Fól: 2v 
Doc.: 2 
Autor: Claudino 
 

1858 
[[da quan]]t ia, ou quantias que receber; E depois de aprova 
dos ordenou OSenhor Prezidente amim Secrectario que  
lavrasse apresente acta, e suspendeo a Scecçaõ athe 
o dia seguinte vinte oito do corrente as nove horas 5 
da manha para a continuacçaõ dos trabalhos da  
mesma do que para constar lavrei apresente em que 
se assigna O Presidente e Membro da Camara, e Eu  
Claudino Antonio Ferreira, SecreCtario o escrevi 

Vieira 10 
                                                  Ribe iro 
                                               Alvez Maxado 

Moreira 
Olive i ra 
Freitas 15 

                                               Pereira S i lva  
Acta da scecçaõ ordinaria da Camara Municipal 
Aos vinte oito dias do mes de Setembro do anno do Nascimen 
to de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e cincoenta e oito 
n’esta Vil la de Botucatú, Comarca de Itapetininga e Pro 20 
vincia de Saõ Paulo, e em casas do Cidadaõ Mathias José 
Teixeira, servindo Provizoriamente de Passo da Camara Mu 
nicipal d’esta Vil la, esendo ahi presentes os Vereadores Aju 
dante Francisco de Paula Vieira, José Pais Moreira, Te 
nente Francisco de Boldigo Francisco Bonifacio Ri 25 
beiro, Capitaõ José Joaquim Alves Machado Antonio 
Manoel de Oliveira, Joaõ Francisco de Freitas, e Joaõ Pereira 
da Silva, com migo de Secretario da mesma abaixo nomea 
do e assignado de pois de abberta a Scecçaõ as nove horas 
da manha sob. a Prezidencia do Vereador Ajudante Paula 30 
Vieira, e entrando nos trabalhos da mesma, foi pelo Se 
nhor Presidente posta em discucçaõ a Acta da Scecçaõ 
do dia antecedente, que foi aprovada unanimente. E lo   
go de pois compareceraõ prezentes os empregados nome
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 1858                        Numero  2 32  Mo re i ra  [4 ]   
ados  e  ap rovados ,  que  fo raõ  o f f i c iados ,  e  conv idados  para  com 
pa rece r  n ’es ta  Scecçaõ  a f im  de  tomarem posse ,  e  p res ta rem o   
competen te  Juramento ,  os  Segu in tes  empregados;  O P rocu ra  
do r  An ton io  Ga lvaõ  Seve r ino ,  O F isca l  C laud io  José  Pe re i ra ,  5 
o Ar ruado r  An ton io  Mar iano  Pe re i ra ,  e  o  Po r te i ro  Do 
mec iano  José  dos  Re is ,e  dec la rou  o  Senho r  P res iden te  
que  h ia  da r  Posse ,  e  Ju ramento  aos  empregados  p re -  
zen tes  ass ima menc ionados ,  e  por  e l les  receb idos  o  Ju  
ramento  como  cons ta  do  te rmo lançado  no  compe ten te  10 
L iv ro ,  e  mandou o  Senho r  P res iden te ,  a  m im Secre ta r io  que  
lav rasse  o  Ed i ta l  na  fo rma da  Le i ,  e  f osse  a f i xado  no  
luga r  do  cos tume pa ra  que  chegue a  todos  á  no t ic ia ;  de   
po is  do  que  en t ra raõ  na  o rdem dos  t raba lhos  as  Pos tu  
ras  Mun ic ipaes  que  devem se rv i r  P rov izo r iamen te  no   15 
Mun ic ip io  d ’es ta  V i l la ,  como cons ta  de  seus  lançamen 
tos .  Depo is  do  que  o rdenou  o  Senho r  P rez iden te  a  
m im Sec re ta r io  l av rasse  a  p rezen te  Ac ta ,  e  suspendeo  
os  t raba lhos  da  Scecçaõ  as  duas  ho ras  da  ta rde  a  the  
o  d ia  segu in te  v in te  nove  do  co r ren te  as  nove  ho ras  da  20 
manha  pa ra  a  con t inuaçaõ  dos  t raba lhos  da  mes-  
ma,  do  que  pa ra  cons ta r  lav re i  ap rezen te  em que  se  
ass igna  O P res iden te ,  e  Membros  da  Camara .  Eu  
C laud ino  An ton io  Fe r re i ra  Sec re ta r io  o  esc rev i     
                                          V ie i ra  25 
                                          O l i ve i ra 
                                          Mo re i ra   
                                           F re i tas  
                                          Pe re i ra S i l va                           
Ac ta  da  3 ª  Sceccaõ  da  Camara  Mun ic ipa l  d igo  30 
da  3ª  Scecçaõ  o rd ina r ia  da  Camara  Mun ic ipa l 33 
Aos  v in te  nove  d ias  do  mes de  Se tembro  do  anno  do  Nasc i -  
mento  de  Nosso  Senho r  Jesus  Ch r is to  de  m i l  o i to  cen tos  e  c in   
coen ta  e  o i to  n ’es ta  V i l la  de  Bo tuca tú ,  Comarca  de  I ta  

                                                 
32 A lápis. 
33 O secretário pulou uma linha para o início da ata. 
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1858 

[[Ita]]petininga e Provincia de Saõ Paulo, e em casas do Ci 
dadaõ Mathias José Teixeira, servindo Provizoriamente de Pas 
so da Camara Municipal d’esta Vil la, e sendo ahi presen 
tes os Vereadores Ajudante Paula digo Francisco de Paula 5 
Vieira, José Pais Moreira, Antonio Manoel d’Oliveira, Joaõ 
Francisco de Freitas, e Joaõ Pereira da Silva, com migo Se 
crectario abaixo nomeado, e assignado, e o Porteiro Dome- 
ciano José dos Reis, faltando com causa Os Vereadores Ca 
pitaõ José Joaquim Alves Machado, e Tenente Francisco 10 
Bonifacio Ribeiro; achando-se assim reunidos os Verea 
dores em numero legar abriu-se a Scecçaõ as nove horas  
da manha, e publicada a abbertura da mesma pelo Por 
teiro Domeciano José dos Reis, Sob a Prezidencia do Ve 
reador mais vottado Ajudante Paula Vieira, e entraraõ nos 15 
trabalhos da mesma, e foi pelo Senhor Prezidente posto em 
discucçaõ a Acta do dia antecedente que foi aprovada una 
nimemente. E logo foi pelo Senhor Prezidente ordenado a 
mim Secrectario que f izesse a leitura das Posturas Mu 
nicipaes que devem servir Provizoriamente n’este Municipio 20 
proposta na Segunda Scecçaõ do dia antecedente the o Artigo  
desenove, o que cumpri Eu Secrectario. E logo foi pelo Senhor  
Prezidente posto em discucçaõ os ditos Art igos de Postura 
e naõ havendo quem pedisse a palavra, foi posto á vottos,  
e declarou o Senhor Prezidente que estava aprovado os Arti  25 
gos de Postura contidos do Artigos primeiro, the o Art igo de 
zenove na forma declarada. E logo foi posto a concide 
raçaõ da Meza os Artigos vinte, vinte um, vinte dois, e 
vinte tres, que devera[õ] compor as Posturas Municipaes 
comessadas, o que depois foi pelo Senhor Prezidente orde 30 
nado a mim Secrectario lancasse a l impo em seguida  
aos Art igos de Postura aprovados pela mesma Cama 
ra, para entrar na ordem dos trabalhos da quarta Scec 
çaõ do dia seguinte trinta do corrente. E igualmente 
ordenou o Senhor Presidente a mim Secrectario lavras- 35 
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1858                   Numero 3 34 Mo re i ra  [5 ]               
[ [ lav ras ] ]se  a  p resen te  ac ta ,  e  suspendeo ap resen te  Sceccaõ  as  
duas  ho ras  da  ta rde ,  the  o  d ia  segu in te  t r in ta  do  co r ren  
te  pe las  nove  ho ras  da  manhã pa ra  a  con t inuaçaõ  dos  
t raba lhos  da  mesma.  Doque pa ra  cons ta r  lav re i  ap re  5 
zen te  em que  se  ass igna  O P res iden te  e  Membros  da  
mesma.  Eu  C laud ino  An ton io  Fe r re i ra  Sec rec  
ta r io  o  esc rev i .  

V ie i ra  
F re i tas  10 
More i ra  

Pe re i ra  S i l va 
O l i ve i ra  

Ac ta  da  qua r ta  da  Scecçaõ  o rd inar ia  da  Camara  Mun ic ipa l 35 
Aos  t r in ta  d ias  do  mes de  Se tembro  do  anno  do  Nasc imento  de  15 
Nosso  Senho r  Jezus  Ch r i s to  de  m i l  o i to  cen tos  e  c incoen ta  e  o i to  
n ’es ta  V i l la  de  Bo tuca tu ,  Comarca  de  I tape t in inga ,  e  P ro  
v inc ia  de  Saõ  Pau lo ,  e  em casas  do  C idadaõ  Math ias  José  
Te ixe i ra ,  se rv indo  P rov iso r iamente  de  Passo ,  da  Camara  
Mun ic ipa l  d ’es ta  V i l la ,  e  sendo  ah i  compareceraõ  p rezen  20 
tes  os  Ve reado res  A judan te  F ranc isco  de  Pau la  V ie i ra ,  Jo  
ze  Pa is  More i ra ,  An ton io  Manoe l  de  O l i ve i ra ,  Joaõ  Fran  
c i sco  de  F re i tas ,  e  Joaõ  Pe re i ra  da  S i l va ,  com migo  Se  
c rec ta r io  aba ixo  nomeado ,  e  ass ignado ,  e  o  Po r te i ro  Domec i  
ano  José  dos  Re is ,  f a l t ando  com causa ,  os  Vereadores  Ca 25 
p i taõ  José  Joaqu im A lves  Machado ,  e  Tenente  F ran  
c i sco  Bon i fac io  R ibe i ro ;  achando-se  ass im reun idos  
os  Ve readores  em numero  lega r  ab r iu -se  a  Scecçaõ  as  no  
ve  ho ras  da  manhã,  e  pub l icada  a  abbe r tu ra  da  mes 
ma pe lo  Po r te i ro  Domic iano  José  dos  Re is ,  sob  a  P re  30 
z idenc ia  do  Ve reado r  ma is  vo t tado  A judan te  Pau la  
V ie i ra  en t ra raõ  nos  t raba lhos  da  mesma;  e  f o i  pe lo   
Senhor  P rez iden te ,  pos to  em d iscucçaõ  a  ac ta  do  d ia  an te  
ceden te ,  que  fo i  ap rovada  unan imente .  E  n ’es te  ac to  

                                                 
34 A lápis. 
35 Pulou-se uma linha para o início da ata. 
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[[acto]] foi apresentado duas Petiçaõ de Januario Anto 
nio de Araujo, em que pede a indinazaçaõ36 de custas que  
lhe deve a Municipalidade por Sentença de dois de Desem 
bro de mil oito centos e cincoenta e sette, e oito de Julho de  5 
mil oito centos e cincoenta e oito, na importancia de cen- 
to e dezoito mil dusentos e cecenta reis, foi pelo Senhor Pre 
zidente posto sobre a Meza, para em tempo deliberasse  
a respeito. E entraraõ nos trabalhos as posturas, foi pos- 
ta em discucaõ os Artigos Vinte, vinte hum, vinte dois vin 10 
te tres, e naõ havendo quem pedisse a palavra, foi posto  
a vottos, e declarou o Senhor Presidente que estava apro 
vado as Artigos de Postura mencionados. E n’este acto 
foi offerecido a mesa os Artigos Vinte quatro vinte cinco, 
vinte seis, vinte sette, vinte oito, vinte nove, tr inta e [[tr in 15 
ta]], tr inta um, trinta e dois, trinta e tres, tr inta e quatro, 
trinta e cinco, que deveraõ compor as Posturas Munici- 
pais comessada; o que de pois foi pelo Senhor Prezidente 
ordenado a mim Secrectario, lancasse a limpo em segui 
da aos Art igos de Postura aprovados pela mesma Ca 20 
mara, para entrar no37 ordem dos trabalhos da quin 
ta Scecçaõ do dia seguinte primeiro de Outubro. E igu 
almente ordenou o Senhor Prezidente amim Secreta 
rio lavrasse a prezente acta, e suspendeo o Senhor Pre 
zidente a presente Scecçaõ as quatro horas da tarde, the  25 
o dia seguinte primeiro de Outubro, pelas nove horas 
da manhã, para a continuaçaõ dos trabalhos da  
mesma. Do que para constar lavrei a presente acta 
em que se assigna o Presidente e Membros da Cama 
ra. Eu Claudino Antonio Ferreira, Secrectario o escrevi.  30 

Vieira 
Maxado. 
Freitas 
Moreira 

Pereira daS i lva 35 
Oliveira 
Ribeiro 

 

                                                 
36 indinazaçaõ por indenização. 
37 Melhor seria na. 
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1858                      Numero 4 38 Mo re i ra  [ 6 ]  

Ac ta  da  5 ª  Scecçaõ  Ord ina r ia  da  Camara  Mun ic ipa l  
39Ao  p r ime i ro  d ia  do  mes de  Outubro  do  anno  do  Nasc imento  de  Nosso  
Senhor  Jesus  Chr i s to  de  M i l  o i to  cen tos  e  c incoen ta  e  o i to ,  n ’es ta  V i l  
l a  de  Bo tuca tú ,  Comarca  de  I tape t in inga ,  e  P rov inc ia  de   5 
Saõ  Pau lo ,  e  em casas  do  C idadaõ  Ma th ias  José  Te ixe i ra  se r  
v indo  P rov izo r iamen te  de  Passo  da  Camara  Mun ic ipa l  
d ’es ta  V i l la ,  e  sendo  ah i  compareceraõ  p rezen tes  os  Ve readores   
A judan te  Franc isco  de  Pau la  V ie i ra ,  José  Pa is  More i ra ,  
Tenen te  F ranc isco  Bon i fac io  R ibe i ro ,  An ton io  Manoe l  de  10 
Ol ive i ra  Joaõ  F ranc isco  de  F re i tas , ,  Cap i taõ  José  Joaqu im 
A lves  Maxado,  e  Joaõ  Pe re i ra  da  S i l va ,  com m igo  Sec re  
c ta r io  da  mesma aba ixo  nomeado,  e  ass ignado ,  f a l tan  
do  com causa  O Po r te i ro  Domec iano  José  dos  Re is  achan  
do -se  ass im reun idos  todos  os  Ve reado res  ab r iuce  a  Scec  15 
çaõ  as  nove  ho ras  da  manha Sob  a  P rez idenc ia  do  Ve  
reado r  ma is  vo tado  A judan te  Pau la  V ie i ra ,  e  en t ra raõ  
nos  t raba lhos  da  mesma e  fo i  pe lo  Senhor  P res iden te  [pos to ]  im  
d iscucçaõ  a  ac ta  do  d ia  an teceden te  que  fo i  ap rovado  
unan imemente .  Depo is  do  que  passou  o  Senho r  P re  20 
z iden te  a  tomar  conhec imento  a  respe i to  das  duas  Pet i çoẽs  
de  Januar io  An ton io  de  A rau jo ,  dec la rando  o  Senhor  P re  
z iden te  e  f asendo  esc la rec imen to  a  meza  de  po is  do  que  
de l ibe ra raõ  desp resa l -as  po r  sua  forma e  ma te r ia ,  e  en t ran  
do  nos  t raba lhos  das  Pos tu ras  o fe rec idas  na  qua r ta  Scec  25 
çaõ  do  d ia  an teceden te  do  A r t i go  v in te  qua t ro ,  the  o  A r  
t i go  t r in ta ,  que  fo i  ap rovado ,  e  f o i  o f f e rec ido  a  conc i  
de raçaõ  da  meza  os  A r t i gos ,  t r in ta  e  Se t te ,  t r in ta  e  o i to  
e  t r in ta  e  nove ,  t r in ta ,  d igo  qua ren ta ,  qua ren ta  e  hum,  
qua ren ta  e  do is ,  qua ren ta  e  t res ,  qua ren ta  e  qua t ro ,  qua ren  30 
ta  e  c inco ,  qua ren ta  e  se is ,  qua ren ta  e  se t te ,  qua ren ta  e  
o i to ,  qua ren ta  e  nove ,  C incoen ta ,  pa ra  ce rem ap rova  
dos  e  p rehencherem as  Pos tu ras ,  o  que  fo i  o rdenado a   
m im Sec re ta r io  pe lo  Senho r  P rez iden te ,  que  fosse  lança  

                                                 
38 A lápis. 
39 Há o espaço de uma linha antes do início da ata. 
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[[ lança]]da a l impo em seguida a os Artigos de Postura a 
provados com outras que deveraõ entrar na ordem dos tra 
balhos da Sexta Scecçaõ do dia seguinte dous do corren 
te e igualmente ordenou o Senhor Presidente a mim 5 
Secrectario lavrasse aprezente acta, e suspendeo os t[ra]ba 
lhos da presente Scecçaõ as quatro horas da tarde, the 
o dia seguinte dous do corrente pelas noves horas da ma 
nham para a continuaçaõ dos trabalhos da mesma 
Do que para constar lavrei a prezente acta em quese  10 
assigna O Prezidente e Membros da Camara. Eu 
Claudino Antonio Ferreira, Secretario que o escrevi.  

Vieira. 
Ribeiro 

Maxado. 15 
Moreira 
Oliveira 

Pereira S i lva 
Freitas 

Acta da 6ª Scecçaõ Ordinaria da Camara Municipal 20 
Aos dous dias do mes de Outubro do anno do Nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e cincoen 
ta, e oito,  n’esta Vil la de Botucatú, Comarca de Ita 
petininga, e Provincia de Saõ Paulo, em casas do Cida 
daõ Mathias José Teixeira, servindo Provizoriamente de 25 
Passo da Camara Municipal d’esta Vil la, e sendo ahi com 
pareceraõ presentes os Vereadores Ajudante Francisco de 
Paula Vieira, José Pais Moreira, Tenente Francisco Bo 
nifacio Ribeiro, Antonio Manoel d’Oliveira, Joaõ Fran 
cisco de Freitas, Capitaõ José Joaquim Alvez Macha 30 
do e Joaõ Pereira da Silva, com migo Secrectario 
abaixo nomeado e assignado, faltando com causa o  
Porteiro Domeciano José dos Reis, achando-se assim 
reunidos todos os Vereadores a briu-se a Secção 
As nove horas da manha sob a Presidencia do Ve 35 
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  1858          Numero 5 40  Mo re i ra  [7 ]  
[ [Ve ] ] reado r  ma is  vo tado  A judan te  Pau la  V ie i ra ,  e  en t ra raõ  
nos  t raba lhos  da  mesma,  e  f o i  pe lo  Senho r  P res iden te  
pos to  em d iscuçaõ  a  ACta  do  d ia  an tecedente  que  fo i  a   
p rovado  unan imemente .  Depo is  do  que  en t rou  nos  t ra  5 
[ba ] lhos  das  Pos tu ras  o f fe rec idas  na  Secçaõ  an teceden te  do  
A r t i go  t r in ta  e  se t te ,  the  o  A r t i go  C incoen ta ,  e  f o raõ  ap ro  
vados  do  A r t i go  37  the  a  A r t i go  43 ,  e  f o i  o f f e rec ido  a   
meza  ma is  dous  Ar t i gos  pa ra  se rem un idos  aos  de  ma is ,  
A r t i gos  de  Pos tu ras  Mun ic ipaes ,  oque  de  po is  de  l ida  10 
d i tos  [ [d i tos ] ]  A r t igos  fo i  o rdenado a  m im Sec rec ta r io  pe  
lo  Senho r  P res iden te  que  fosse  lancada  a  l impo em se  
gu ida  aos  A r t i gos ,  de  Pos tu ras ,  com ou t ros  que  deve raõ  en   
t ra r  na  o rdem dos  t raba lhos  da  Se t ima Secçaõ  segu in te  do  
d ia  se is  do  cor ren te .  E  n ’es te  dec la rou  o  Senho r  P res iden te  15 
que  ad iava  a  Se t ima Secçaõ  pa ra  o  d ia  ce is  do  co r ren te  
e  i gua lmen te  o rdenou  O Senho r  P res iden te  a  m im Se 
c rec ta r io  lav rasse  a  p resen te  ac ta  e  suspendeo  a  Secçaõ  
as  qua t ro  ho ras  da  ta rde ,  the  o  d ia  ce is  do  co r ren te  pe  
las  nove  ho ras  da  manha pa ra  a  con t inuaçaõ  dos  t ra  20 
ba lhos  da  mesma do  que  pa ra  cons ta r  lav re i  a  p resente  
ac ta  em que  se  ass igna  o  P res iden te  e  Membros  da  
Camara .  Eu  C laud ino  An ton io  Fe r re i ra ,  Sec rec ta r io   
o  escrev i .         

V ie i ra .  25 
Fre i tas  
O l i ve i ra 

Pe re i ra S i l va 
More i ra  

    Ac ta  da  7 ª  Seccaõ  Ord ina r ia  da  Camara  Mun ic ipa l  30 
Aos se is  d ias  do  mes  de  Outub ro  do  anno  do  Nasc imen to  do  
Nosso  Senho r  Jesus  Ch r i s to  de  m i l  o i to  cen tos  e  c incoen ta  e  
o i to ,  n ’es ta  V i l la  de  Bo tuca tú ,  Comarca  de  I tape t in in  
ga ,  e  P rov inc ia  de  Saõ  Pau lo  e  em casas  do  C idadaõ  Ma th ias  
José  Te ixe i ra ,  se rv indo  P rov izo r iamen te  de  Passo  da  Camara  35 

                                                 
40 A lápis. 
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[ [Camara ] ]  Mun ic ipa l  d ’es ta  V i l la ,  e  sendo  ah i  compare  
ceraõ  p resen tes  os  Ve reado res  A judan te  Franc isco  de  Pau la  
V ie i ra ,  José  Pa is  More i ra ,  Joaõ  F ranc isco  de  F re i tas ,  An to  
n io  Manoe l  d ’O l i ve i ra ,  Joaõ  Pe re i ra  da  S i l va ,  e  José   5 
Joaqu im A lves  Maxado,  com m igo  Secre ta r io ,  f a l tan  
do  com causa  o  Ve reado r  Tenente  F ranc isco  Bon i fac io  
R ibe i ro ,  e  achando -se  ass im reun idos  os  Ve reado res  em 
numero  lega r  ab r iu -se  a  Secçaõ  as  nove  ho ras  da  ma 
nhã  sob ,  a  Pres idenc ia  do  A judan te  Pau la  V ie i ra ,  e  en  10 
t ra raõ  nos  t raba lhos  da  mesma e  fo i  pe lo  Senho r  P rez i -  
den te  pos to  em d iscuçaõ  á  ac ta  an tecedente  da  Seccaõ  o r  
d ina r ia  do  d ia  do is  do  co r ren te ;  que  fo i  ap rovado  unan i -  
memente .  De  po is  do  que  fo i  pos to  em d iscuçaõ  os  
A r t i gos ,  44 ,  45 ,  46 ,  47 ,  48 ,  49 ,  50  e  51 ,  e  naõ  havendo 15 
quem ped isse  a  pa lavra ,  f o i  pos to  a  vo t tos ,  e  f o i  dec la rado  
pe lo  Senho r  P res iden te  que  es tavaõ  aprovados  os  Ar t i gos  
ass ima menc ionados,  e  n ’es te  ac to  f o i  ap resen tado  uma 
Pe t i çaõ  de  Manoe l  Theodo ro  de  Agu ia r ,  em  que  pede  a  
concessaõ  pa ra  conce rva r  seu  fexo  de  30  b raças  de  fun  20 
do ,  e  v in te  de  f ren te ,  aqua l  f i cou  sob re  a  Mesa  pa ra  em  
tempo  de l i be ra rem a  respe i to .  E  logo  depo is  f o i  o f ferec ido  
se t te  A r t i gos  pa ra  se r  conc ide rados ,  e  un idos  aos  A r t i -  
gos  de  Pos tu ras ,  e  f o i  pe lo  Senho r  P res iden te  o rdenado 
a  m im Sec rec ta r io  t i rasse  a  l impo e  numerasse  esses 25 
Ar t igos ,  para  en t ra r  na  o rdem dos  t raba lhos  da  mesma  
na  Secçaõ  segu in te .  E  o rdenou  igua lmente  a  m im 
Sec rec ta r io  lav rasse  a  p resen te  ac ta ,  e  suspendeu  a  Sec  
çaõ  as  qua t ro  ho ras  da  ta rde  the  o  d ia  segu in te  se t te  
do  co r ren te  pe las  nove  horas  da  manha  pa ra  a  con t i  30 
nuaçaõ  dos  t raba lhos  da  mesma.  Do  que  pa ra  cons  
ta r  lav re i  ap rezen te  Ac ta  em que  se  ass igna -se  o  P re  
z iden te ,  e  Membros  da  Camara .  Eu  C laud ino  An ton io  
Fe r re i ra ,  Sec rec ta r io  que  o  esc rev i .  

V ie i ra  35 
Maxado 
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Fó l . :  7 r  
Doc . :  11  
Au to r :  C laud ino  

1858                    Numero 641 Moreira [8] 
Oliveira 
Moreira 
Freitas 

Pereira S i lva 5 
Acta da 8ª Secçaõ Ordinaria da Camara Municipal 
Aos sete dias do mes de Outubro do anno do Nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil oito centos e cinco 
ta42 e oito, n’esta Vil la de Botucatú, Comarca de Ita 
petininga, e Provincia da Saõ Paulo, e em casas do 10 
Cidadaõ Mathias José Teixeira, servindo Provizoria 
mente d’Passo da Camara Municipal d’esta Vil  
la, e sendo ahi compareceraõ presentes os Vereadores 
da mesma Ajudante Francisco de Paula Vieira 
, Capitaõ José Joaquim Alves Maxado, Antonio Ma 15 
noel d’Oliveira, José Pais Moreira, Joaõ Francisco de Frei 
tas, e Joaõ Pereira da Silva, e Eu Secrectario abaixo 
nomeado e assignado, e Porteiro Domeciano José dos Reis 
faltando com causa o Tenente Francisco Bonifacio 
Ribeiro, e achando-se assim reunidos em numero legar 20 
Abriu-se a Secçaõ Sob a Presidencia do Ajudante Paula 
Vieira; de pois d’publicada a abbertura pelo Off icial 
digo pelo Porteiro foi pelo Senhor Presidente posto em  
discuçaõ a acta do dia antecedente que foi aprovada 
unanimemente. Elogo depois entrou em concideraçaõ 25 
o requerimento de Manoel Theodoro de Aguiar deliberou  
a Camara que juntos o documento que alega da Con 
ceçaõ da Camara de Itapetininga, para em vista 
da43 mesmo deliberar. E logo em seguida foi posto pelo 
Senhor Presidente os Art igos de Posturas oferecidos na 30 
Secçaõ antecedente para serem discutidos os Art igos 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, que f indaõ as Posturas 
Municipaes que devem Provizoriamente servir 
n’este Municipio, e naõ havendo quem pessa a pa 
lavra, foi posta á vottos, e declarou o Senhor Presi- 35 

                                                 
41 A lápis. 
42 Melhor seria cincoenta. 
43 Melhor seria do. 
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Fó l . :  7v  
Doc . :  12  
Au to r :  C laud ino  

1858 
[[Presi]]dente que estava aprovado os Artigos de Posturas as- 
sima mencionados. E n’este acto foi pelo Secrectario a-  
presentado uma Petiçaõ em que pedi admiçaõ do cargo, oque 
sendo pela Camara tomada em devida concideraçaõ  5 
rezolveo indefirir o requerimento do Secretario. e n’este  
acto foi declarado pelo Senhor Presidente que f icava adi   
ada ou marcada para a primeira Secçaõ ordinaria  
o dia sette de Janeiro do anno proximo fucturo demil  
oito centos e cincoenta e nove. E declarou off icial  10 
ACamara ao Pres idente enviando junto as Posturas que  
devem servir Provizoriamente n’este Municipio. En’es-  
te acto foi pelo Presidente mandado publicar as  
Posturas aqual contem cincoenta e nove Art igos  
E n’este acto suspendeo e encerrou-se a Seccaõ   15 
as cinco e meia horas da tarde the a reuniaõ  
assima mencionada, e ordenou o Senhor Pre  
zidente lavrasse digo a mim Secrectario lavras   
se aprezente acta Do que para constar lavrei  
apresente em que se assigna oPresidente e  20 
Membros da Camara,. Eu Claudino Antonio  
Ferreira, Secrectario, o escrevi 

Vieira 
Maxado. 
Moreira 25 
Oliveira 

Pereira daS i lva 
Freitas 

Acta 1ª Secçaõ extraordinaria do dia 14 de Novembro de  
1858. 30 
Aos catorse dias do mes de Novembro do anno do Nasci-  
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos   
e cincoenta e oito, n’esta Vil la de Botucatu, Co-  
marca de Itapetininga, e Provincia de Saõ Paulo, - 
e em Casas do Cidadaõ Mathias José Teixeira, ser- 35 
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Fó l . :  8 r  
Doc . :  13  
Au to r :  C laud ino  

                                        
1858            Numero 7 44 More i ra  [9 ]  

[ [ se r ] ] v indo  Prov izo r iamen te  de  Passo  da  Camara  Mu   
n ic ipa l  d ’es ta  V i l la ,  e  sendo  ah i  compareceraõ  p re    
zen tes  os  Ve reado res  A judan te  Franc isco  de  Pau la    
V ie i ra ,  Tenen te  Franc isco  Bon i fac io  R ibe i ro ,  An   5 
ton io  Manoe l  de  O l i ve i ra ,  Joaõ  F ranc isco  de  F re i -   
tas ,  Joaõ  Pe re i ra  da  S i l va ,  f a l tando  José  Pa is  Mo   
re i ra ,  e  Cap i taõ  José  Joaqu im A lves  Machado po r   
nao  te rem s idos  convocados ,  com m igo  Sec re ta r io   
aba ixo  nomeado e  ass ignado ,  f a l tando  tambem o  Po r te i    10 
ro por <se achar preso>45 naõ haver nomeado, e achando-se assim reu   
n idos  em numero  su f ic ien te  fo i  pe lo  P res iden te  A judante   
F ranc isco  de  Pau la  V ie i ra ,  tomado  a  cen to  no  topo  da   
Meza ,  e  dec la rou  abe r ta  a  Secçaõ ,  e  en t ra raõ  nos  t ra -   
ba lhos  da  mesma,  f o i  pos to  em d iscuçaõ  o  Of f i c io  do   15 
Governo  Prov inc ia l  ou  C i rcu la r  em p r ime i ra  Secçaõ   
de  o i to  de  Ju lho  de  m i l  o i to  cen tos  e  c incoen ta  e  o i to    
e  Le i  P rov inc ia l  numero  t reze  de  dezenove  de  Março   
de  m i l  o i to  cen tos  e  qua ren ta  e  nove ,  pa ra  se rem res-   
pond ido  con fo rme a  sua  mate r ia ,  en t rando  em d is -   20 
cuçaõ  a  respos ta  a  re f f e r ida  C i rcu la r ,  f o i  unan ime   
mente  ap rovado ,  e  n ’es te  ac to  f indo  fo i  ap resen tado  
um requer imento ,  ass ignado  po r  José  Joaqu im Ba rbo   
za  de  Ca rva lho ,  Manoe l  Bernardes  da  S i l va  _  Cast ro    
Joaõ  V ie i ra  Pa ra iso ,  B ras  d ’Ass is  Nogue i ra ,  F ranc isco   25 
Pere i ra  da  S i l va ,  Lu is  An ton io  V iana ,  An ton io  Ben   
to  A lves ,  Ma th ias  José  Te ixe i ra ,  An ton io  Ga lvaõ  Seve    
r i no ,  F ranc isco  V ic to r ino  das  Chagas,  F ranc isco  Ba r-   
bosa  da  Cunha e  Me l lo  em cu ja  Pe t i çaõ  pedem um  
a r t i go  d ’Pos tu ra  p roh ib i to r io  de  se  conce rva r  Egoas  30 
den t ro  d ’es ta  V i l la  como me lho r  cons ta  da  mesma   
Pe t i çaõ ,  o  que  de  po is  d ’ l ido  d i ta  Pe t i çaõ  fo i  pe lo  Se-    
nho r  Pres iden te  pos ta  sob re  a  Meza ,  en t rando  em  
d iscuçaõ  o  pon to  p r inc ipa l  do  mesmo requer imento    
que  sendo  ouv ido  de f fe r i raõ  o  mesmo requer imento  do  35 

                                                 
44 A lápis. 
45 Há, à esquerda da mancha, entre as linhas 9 e 11, uma referência ao trecho sobrescrito da linha 

10, onde se lê: [a] imenda | [dis] por se | [a]char pre | [so].  



72 
 

 

 

 
 

[ f .  8v ]



73 
 

 

Fó l . :  8v  
Doc . :  14  
Au to r :  C laud ino  

1858 
[[do]] que f iseraõ um Artigo de Postura prohibindo vagar   
pelas ruas e Patrimonio d’esta Vil la Egoas cujo Art igo   
foi aprovado unanimemente, e foi pelo Senhor Presiden   
te posto em discuçaõ o off icio que junto acompanha  5 
o Artigo de Postura que foi unanimemente aprovado   
e foi pelo Senhor presidente suspenço os trabalhos da   
mesma Seccaõ as quatro horas da tarde the o dia se-  
guinte quinze do corrente pelas nove horas da ma  
nha e foi posta apresente acta que foi posta em  10 
discuçaõ que foi aprovado do que para constar la   
vrei aprezente em que se assigna o Presidente e  
Membros da mesma Eu Claudino Antonio Fer  
reira Secrectario que o escrevi.  

Vieira. 15 
Prezidente 

Freitas 
Pereira S i lva 

Oliveira 
Ribeiro 20 

Acta da 2ª Secçaõ extraordinaria do dia 15 de Novem   
bro de1858 
Aos quinze dias do mes de Novembro do Anno do Nas-   
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos  
e cincoenta e oito n’esta Vil la de Botucatú, da Co  25 
marca de Itapetininga, e Provincia de Saõ Paulo, e   
em casas do Cidadaõ Mathias José Teixeira servindo   
Provizoriamente de Passo da Camara Municipal  
e sendo ahi compareceraõ presentes os Vereadores Aju  
dante Francisco de Paula Vieira, Capitaõ José Joaquim   30 
Alves Maxado, Tenente Francisco Bonifacio Ribei  
ro, Antonio Manoel d’Oliveira, Joaõ Francisco de  
Freitas, e Joaõ Pereira da Silva, com migo Secreta   
rio abaixo assignado, faltando com Vereador Jo  
zé Pais Moreira, por naõ ter sido convocado, e faltan 35 
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Fó l . :  9 r  
Doc . :  15  
Au to r :  C laud ino  

                                     
1858          Numero 8 46 Mo re i ra  [10 ]  

[ [ f a l tan ] ]do  taõ  bem O Po r te i ro  po r  se  acha r  p reso ,  e  achan   
do -se  ass im reun idos  em numero  lega r ,  tomou acen to   
no  topo  da  Mesa  o  Pres iden te ,  e  dec la rou  abe r ta  a  Sec    
çaõ  e  en t ra raõ  nos  t raba lhos  da  mesma,  t ran to 47 da  no   5 
meaçaõ d ’um Po r te i ro ,  naõ  só  pe la  necess idade  que  ex is    
te  na  mesma Camara ,  como taõ  bem po r  se  acha r   
sem Po r te i ro ,  v i s to  es ta r  o  Po r te i ro  em cus tod ia  respon    
dendo  P rocesso  Po l ic ia l ,  e  em v i s ta  do  que  fo i  p ropos to    
e  aprovado  a  Lu is  Pere i ra  de  Me l lo ,  e  ace i t ando  es te   10 
o d i to  ca rgo  tomou Poce ,  e  p res tou  o  compe ten te  ju ra    
[ [ ra ] ]mento  na  fo rma do  reg imento ,  como cons ta  do  L i    
v ro  dos  mesmos ju ramentos  lançados .  Fo i  pos to  em  
d iscuçaõ  os  a r t i gos  d ’  Pos tu ra  pa ra  se rem ass ignados,  o    
que  fo i  ap rovado  unan imemente ,  e  de  po is  de  ass ig -   15 
nados d i t o  a r t i go  fo i  pe lo  Senho r  Prez iden te  o rdenado  
a  m im Sec rec ta r io  f i sesse  remessa  da  Cop ia  ao  respec t i   
vo  F isca l  a f im  de  da r  cumpr imen to  ao  re f f e r ido  ao  que    
cumpr i  f asendo  remessa  na  fo rma d te rm inada .  Fo i   
i nd icado  pe lo  ve reado r  Joaõ  Pe re i ra  da  S i l va ,  pa ra  faze r  uns    20 
artigos d’ Posturas sob os viveres comestiveis que entraõ em discuçaõ   
o  Ar t i go  ind icado ,  que  fo i  unan imemente  ap rovado ,   
e  l ido  de  po is  ass ignados fo i -me de te rm inado  a  m im    
Sec re ta r io  que  o f ic iasse  ao  F isca l  remetendo  Cop ia ,  do  res    
pec t i vo  a r t i go  a f im  de  da r -se  execuçaõ  f indo  o  qua l  f o i   25 
posta  em d iscuçaõ  uma Rep resen taçaõ  d i r i g ida  ao  B ispo    
D iocesano  ped indo  a  va rá  d ’  Ju i s  eC lez ias t i co ,  de  po is  de    
l i da  a  mesma,  f o i  pe lo  Senho r  P res iden te pos ta  em d iscuçaõ  
que  fo i  unan imemen te  ap rovado ;  de  po is  do  que  fo i    
pos ta  em d iscuçaõ  um o f f i c io  ao  Gove rno  P rov inc ia l  t ra   30 
tando  da  es t rada  que  segue  d ’es ta  V i l la ,  a  C idade  da  Cons   
t i tu i çaõ  f indo  es ta  fo i  pos ta  pe lo  Senho r  Pres iden te   
em d iscuçaõ  um o f f i c io  em que  t rac ta  das  vagas   
de  Subde legados e  sup len tes  que  ex is tem a  an -   
nos  sem se r  p reench idas  e  fo i  ap rovadas  pe los  35 

                                                 
46 A lápis. 
47 tranto por tratando 
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Fó l . :  9v  
Doc . :  16  
Au to r :  C laud ino  

1858 
[[pelos]] Vereadores Capitaõ José Joaquim Alves Maxa-   
do, Tenente Francisco Bonifacio Ribeiro, Antonio Ma   
noel d’Oliveira, Joaõ Francisco de Freitas, que assig-   
naraõ com o Presidente, negando-se assignar no  5 
Officio o Vereador Joaõ Pereira da Silva, que fes   
a deliberaçaõ seguinte, quanto ao primeiro no-  
meado por naõ ser de Seu conceito para tal em  
prego, quanto ao segundo por naõ ter d’el le conhe   
cimento, e quanto ao quinto e cesto aprova48 por  10 
conhecer suf icientes para exercer semelhante   
emprego. f inda as quaes, e por naõ haver mais  
em que tractar, foi posta em discuçaõ apresen  
te acta, que foi unanimente aprovado, e foi a mes  
ma declarada pelo Senhor Presidente encerrado   15 
as quatro horas da tarde do que para constar  
mandou o Presidente lavrar apresente acta  
em que se assigna com os Vereadores Eu Clau  
dino Antonio Ferreira Secrectario que o escrevi 

Vieira 20 
Prezidente 

Freitas 
Ribeiro 
Oiveira 

Machado. 25 
Pereira S i lva 

Acta da Secçaõ extraordinaria do dia cinco de Dezembro  
de1858 
Aos cinco dia do mes de Dezembro do Anno do Nasci   
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos   30 
e cincoenta e oito, n’esta Vil la da Botucatú da Comar   
ca de Itapetininga, e Provincia de Saõ Paulo e em   
casas do Cidadaõ Mathias José Teixeira servin  
do Provizoriamente de Paço da Camara  Municipal 

                                                 
48 aprova por aprovados.  
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Fó l . :  10 r  
Doc . :  17  
Au to r :  C laud ino                              

 
1858                          Mo re i ra  [11 ]  

e  sen [espaço ]do  ah i  comparece raõ  p rezen tes  os  Vereado res  A judan   
te  F ranc isco  de  Pau la  V ie i ra ,  Cap i taõ  José  Joaqu im A l    
ves  Machado ,  An ton io  Manoe l  d ’O l ive i ra ,  e  Joaõ  F ran   
c i sco  d ’F re i tas  com m igo  Sec re ta r io  da  mesma aba i   5 
xo  nomeado  e  ass ignado ,  f a l tando  os  Ve reado res  F ran   
c i sco  Bon i fac io  R ibe i ro ,  e  José  Pa is  more i ra ,  e  tendo   
tambem comparec ido  o  Ve reado r  Joaõ  Pe re i ra  da  S i l va    
aque l les  dous  Ve reado res  R ibe i ro ,  e  Pa is  More i ra ,  f a l tan   
do  po r  naõ  te rem s idos  convodados,  e  achando -se    10 
ass im reun idos  em numero  lega l  f o i  pe lo  Senho r    
P rez iden te  V ie i ra  dec la rada  abe r ta  a  Secçaõ  ex t ra   
o rd ina r ia  A f im  de  en t ra rem nos  t raba lhos  da   
mesma,  e  f o i  pe lo  P res iden te  pos ta  em d iscuçaõ   
a  respe i ta 49 do  Of f i c io  do  Sec rec ta r io  d ’es ta  P rov inc ia   15 
dactado  de  dous  de  Novembro  p rox imo passado   
em que  o rdena  que  es ta  Camara  mande  a f i xa r  nos   
l uga res  pub l icos  o  Ed ic ta l  do  Exce len t i ss imo Gove rno pondo a  con   
cu rso  as  Cade i ras  de  p r ime i ra ,  le t t ras  de  ambos os   
secços ,  que  fo i  unan imemente  ap rovado .  E  naõ  ha  20 
vendo nada  ma is  a  t rac ta r  f o i  ensce rada  a  d iscuçaõ    
e  an tes  da  qua l  f o i  pos ta  apresen te  ac ta  em d iscuc -   
çaõ  pe lo  Senho r  P res iden te  que  fo i  unan imemente    
ap rovado .  E  pa ra  cons ta r  Mandou oPres iden te  la    
v ra r  ap resen te  em que  se  ass igna  com os  ma is   25 
Vereadores  Eu  C laud ino  An ton io  Fe r re i ra  Secre   
c ta r io  que  o  esc r iv i .  

V ie i ra  
P rez iden te  

Maxado.  30 
Pe re i ra  S i l va 

F re i tas  
O l i ve i ra  

Ac ta  da  Seccaõ  Ord ina r ia  do  d ia  se te  de  Jane i ro  d1859  
Aos  se t te  d ias  do  mes  de  Jane i ro  de  m i l  o i to  d igo  do  Anno do  35 

                                                 
49 Melhor seria respeito. 
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Fó l . :  10v  
Doc . :  18  
Au to r :  C laud ino  

 
1859  

[ [Anno  do ] ]  Nasc imento  de  Nosso  Senho r  Jesus  Ch r is to  de    
m i l  o i to  cen tos  e  c incoen ta  i  nove ,  n ’es ta  V i l la  de  Bo   
tuca tú ,  da  Impe r ia l  P rov inc ia  de  Saõ  Pau lo ,  e  em Casa    
do  C idadaõ  Math ias  José  Te ixe i ra ,  se rv indo  Prov izo r ia   5 
mente  de  Paço  da  Camara  Mun ic ipa l  d ’es ta  V i l la ,  on -   
de  se  achava  o  V ice  P rez iden te  José  Pa is  More i ra ,  na  fa l -    
ta  do  Ac tua l  Pres iden te  A judan te  F ranc isco  de  Pau la   
V ie i ra ,  tomou acen to  da  Pres idenc ia ,  e  na  qua l  compa  
receraõ  os  Ve reado res  Cap i taõ  José  Joaqu im A lves  Maxa    10 
do ,  Tenen te  F ranc isco  Bon i fac io  R ibe i ro ,  An ton io  Ma-   
noe l  d ’O l i ve i ra ,  e  Joaõ  F ranc isco  de  F re i tas ,  comigo  Se   
c rec ta r io  aba ixo  nomeado  e  ass ignado ,  f a l tando  com pa r t i   
c ipaçaõ  o  Ve reado r  Joaõ  Pere i ra  da  S i l va ,  e  O Por te i ro  Lu is   
Pe re i ra  de  Me l lo  Ordenou o  Senho r  V ice  P res iden te  se  o f f i c ias   15 
se  ao  imed iac to  em vo t tos  Joaqu im Gonça lves  da  Fonceca   
convocando -o  pa ra  na  p rezen te  Secçaõ  o rd inar ia  v i r  subs t i -    
tu i r  a  vaga  do  Vereado r  Joaõ  Pe re i ra ,  e  naõ  havendo ma is   
a t rac ta r  levan tou  OSenho r  V ice  P rez iden te  a  Secçaõ  e  o rde    
nou  amim Sec rec ta r io  lav rasse  ap resen te  ac ta  do  que  20 
pa ra  cons ta r  lav re i  ap resen te  em que  se  ass igna  o  V ice   
P res iden te ,  e  os  Ve readores  Presen tes  Eu  C laud ino  An   
ton io  Fe r re i ra  que  o  esc rev i .  

Mo re i ra  
V i ce  P res iden te  25 

Ribe i ro  
F re i tas  
O l i ve i ra  
Maxado.  

Ac ta  da  Secçaõ  Ord ina r ia ,  do  d ia  8  de  Jane i ro  d1859 50 30 
Aos o i to  d ias  do  mes  de  Jane i ro  do  anno  do  Nasc imen to  de  Nos   
so  Senhor  Jesus  Ch r i s to  de  m i l  o i to  cen tos  e  c incoen ta  e  nove    
n ’es ta  V i l la  de  Bo tuca tu  da  Imper ia l  P rov inc ia  de  Saõ  Pau   
l o ,  e  em Casas  do  C idadaõ  Math ias  José  Te ixe i ra ,  se rv indo    
p rov i so r iamente  de  Paço  da  Camara  Mun ic ipa l  d ’es ta  35 

                                                 
50 A princípio, o secretário escrevera 1858 no cabeçalho da ata. Ao perceber seu erro, corrige-o e faz 

uma referência a essa correção no canto esquerdo da página, à altura da linha 32, que diz: [a 
i]menda | [dis] nove | [F]erreira. 
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Fó l . :  11 r  
Doc . :  19  
Au to r :  C laud ino                              

                         
           1859              Numero  9 51 More i ra  [12 ]  

V i l la ,  as  nove  ho ras  da  manha,  tendo  comparec ido  OPres iden te   
da  mesma,  F ranc isco  d ’Pau la  V ie i ra ,  e  t omando assen to  na   
Cade i ra  da  P res idenc ia ,  e  na  qua l  comparece raõ  os  Ve reado -   
res  Tenente  F ranc isco  Bon i fac io  R ibe i ro ,  Cap i taõ  José  Joaqu im   5 
A lves  Machado ,  An ton io  Manoe l  de  O l i ve i ra ,  José  Pa is  Mo-  
re i ra ,  e  Joaõ  F ranc isco  de  F re i tas ,  com migo  Secrec ta r io  aba ixo  -    
nomeado e  ass ignado  fa l tando  o  Vereado r  Joaõ  Pe re i ra  da  S i l -   
va ,  e  o  Po r te i ro ,  aque l le  com pa r t ic ipaçaõ ,  e  naõ  comparecen   
do  o  novo  convocado  Joaqu im Gonça lves  da  Fonceca  para  p re   10 
enxe r  a  vaga  do  Ve reador  S i l va ;  Fo i  pe lo  Senho r  P res iden te   
A judan te  Pau la  V ie i ra ,  dec la rado  abe r ta  a  Secçaõ ,  e  en t ra raõ    
nos  t raba lhos  da  mesma na  qua l  f o i  ap resen tado  um reque r i -    
mento  ass ignado  po r  I gnac io  Joaõ  Pe re i ra ,  Fe rnando dos  Re is   
A lbano ,  Franc isco  das  Chagas Ma l ta ,  Es te l i to  de  To ledo  R ibas   15 
Domingos  Rod r iges  da  S i l va ,  José  Cus tod io  de  Mora is ,  e  a r -   
rogo  de  Mar iano  Lopes  Co r re ia ,  Manoe l  Ca r los  A ran tes ,  e  a r -    
rogo  de  Germano  Be rna rdes  Ma l ta ,  Joaqu im Pe re i ra  da  S i l va ,   
A r rogo  de  V icen te  Lopes ,  An ton io  Ga lvaõ  Seve r ino ,  e  A r rogo  de    
Ru f ina  Mar ia  de  Jesus ,  e  Joaqu im An ton io  d ’A lme ida ,  que   20 
f i cou  sob re  a  Mesa  para  em tempo dec id i r ,  cu ja  pe t içaõ   
pende  sobre  uma es t rada ,  i gua lmente  fo i  ap resen tado pe lo   
Sec rec ta r io  t res  pe t i çoẽs  ped indo  augmen to  de  o rdenado ,  ou t ra    
ped indo  o  o rdenado  venc ido  e  ou t ra  ped indo  se  lhe  pague   
as  d ispesas  fe i tas  pe la  Camara  como cons ta  das  mesma   25 
pe t i çoẽs ,  que  f i ca raõ  sob re  a  mesa  pa ra  em tempo de l i be -   
ra rem a  respe i to ,  e  f o i  pe lo  Senho r  P res iden te  pos ta  em d iscu   
çaõ  os  Of f i c ios  d i r i g ido  ao  Exce len t i ss imo  P rez iden te  da  P rov in   
c ia ,  e  ao  Chefe  de  Po l i c ia ,  e  i gua lmente  fo i  pe lo  Senho r  Pres i -   
den te  o f f i c iado  ao  Co lec to r  Agen te  a f im  d ’p res ta r  con tas  dos  d i -   30 
nhe i ros  receb idos  na  fo rma da  Le i  P rov inc ia l  Numero  t rese    
de  desenove  de  Março  de  m i l  o i to  cen tos  e  c incoen ta ,  e  bem  
ass im ao  Procu rado r  da  Camara  a f im  de  p res ta r  con tas  dos   
rend imentos  das  cos inhas ,  o  que  fo i  po r  es te  ap resen tado  o    
rend imento  da  quan t ia  de  m i l  e  o i to  cen tos  re is  que  t i rado  35 

                                                 
51 A lápis. 
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1859 
[[t irado]] sua porcentagem f icaraõ liquidos a quantia de mil  
quinhentos e noventa e dois, avis[espaço]ta da relaçaõ apresentada  
pelo mesmo Procurador foi posta em discuçaõ a conta e petiçaõ   
do Secrectario, Claudino Antonio Ferreira pedindo o embol  5 
so da quantia de trinta e dois mil cento e cincoenta e tres reis  
que foi approvado, e ordenado seu pagamento, cujos saõ de seu  
salario the esta dacta, e dispesas que aprezentou por uma con   
ta corrente, e entrou em discuçaõ o requerimento do mesmo  
Secrectario, pedindo augmento do seu ordenado, que foi resol   10 
vido a el levar a cem mil reis por anno a sua grat if icaçaõ  
52e de pois do que Suspendeo OSenhor Presidente a Secçaõ  
athe odia seguinte Onze do corrente as des horas da  
manha do que para constar lavrei opresente termo  
em que se assigna o Presidente e Membros e Eu Clau  15 
dino Antonio Ferreira Secrectario que o escrevi                                                                  

Vieira 
Prezidente 

Ribeiro 
Moreira 20 
Oliveira 
Freitas 

Acta do Secçaõ ordinaria do dia onse de Janeiro d1859 
Aos onse dias do mes de Janeiro, do Anno do Nascimento de  
Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cincoenta 25 
e nove, n’esta Vil la de Botucatu da Imperial Provincia  
de Sam Paulo, e em Casas do Cidadaõ Mathias José Teixei  
ra, servindo provisoriamente de Passo da Camara Muni  
cipal d’esta Vil la, e achando-se reunidos OVice Presidente 
José Pais Moreira, com os Vereadores Capitaõ José Joaquim   30 
Alves Machado, Antonio Manoel de Oliveira, e Joaõ Fran 
cisco de Freitas; faltando os Vereadores Tenente Francisco  
Bonifacio Ribeiro, e Joaõ Pereira da Silva, este com parti  
cipaçaõ, e aquelle sem comparecio o Suplente digo   
naõ comparecendo o Presidente Francisco de Paula 35 

                                                 
52 Lê-se, à esquerda da mancha, entre as linhas 12 e 14: a imenda | dis Onse | Secretario | Ferreira. 
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  1859              Numero 1053 Moreira [13] 
[[Francisco de Paula]] Vieira, tomou a[espaço]cento o Vice Presidente                                              
Moreira na Cadeira prezidencial, e tendo comparecido o con                                          
vocado Suplente Joaquim Gonçalves da Fonceca, para pre                                                  
enxer a vago54 do Vereador Pereira da Silva, e foi pelo Vice                                                         5 
Presidente tomado o juramento na forma da Lei como                                                        
consta do termo lançado em Livro competente de pois                                               
do que tomou acento na Camara, depois do que decla                                                          
rou oSenhor Vice Presidente abberta a Secçaõ por se achar                                                  
em numero legar, as nove horas da manhã, e foi posto em                                          10 
discuçaõ o Off icio dir igido ao Governo Provincial, em resposta                                              
a Portaria do Excellentissimo Presidente, em data de vinte tres                                           
de Dezembro proximo passado, em que pos a disposiçaõ d’esta Ca                                  
mara a quantia de um conto dereis para afeitoria da estrada d’esta                                 
V i l la a Cidade da Constituiçaõ: que foi unanimemente aprovado. e                               15 
n’este acto foi pelo Senhor Vice Presidente ordenado se off iciace ao                      
Fiscal Claudio José Pereira, af im de vir prestar conta, e naõ haven                                    
do mais a tractar foi pelo vice Presidente Suspendido a Sec-                                              
çaõ as quatro horas da tarde, athe o dia seguinte dose do corrente                                       
as nove horas da manha; Do que para constar lavrei apresente                                         20 
acta em que se assigna o Vice Presidente, e Membros da Cama                                           
ra, Eu Claudino Antonio Ferreira Secrectario que o escrevi 

Moreira 
V ice  Presidente 

Maxado. 25 
Fonçeca 
Freitas 
Oliveira 

Acta da Secçaõ Ordinaria do dia doze de Janeiro d1859                                                       
Aos dose dias do mes de Janeiro do Anno da Nascimento de Nosso                                          30 
Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cincoente e nove, n’                                           
esta Vil la de Botucatú da Imperial Provincia de Saõ Paulo                                                  
e em casas do Cidadaõ Mathias José Teixeira, servindo provi-                                                
zoriamente d’Paço de Camara Municipal d’esta Vil la, e achan                                           
do-se prezente o actual Presidente Francisco de Paula35 

                                                 
53 A lapis. 
54 Melhor seria vaga. 



88 
 

 

 

 
 

[f . 12v] 



89 
 

 

Fó l . :  12v  
Doc . :  22  
Au to r :  C laud ino                             

1859 
[[Francisco de Paula]] Vieira, tomando acento da Cadeira Prezi                                         
dencial, n’ella compareceraõ os vereadores Capitaõ José Joa                                           
quim Alvez Machado, Joaõ Francisco de Freitas, Antonio Ma                                            
noel d’Oliveira José Pais Moreira, e Joaquim Gonçalves da                                                5 
Fonceca, com migo Secrectario abaixo nomeado e assig                                                        
nado, faltando o Vereador Tenente Francisco Bonifacio Ri                                              
beiro, e o Porteiro Luis Pereira de Mello, e achando-se as                                                   
sim reunidos foi pelo Senhor Presidente declarado – Aberta                                                    
a Secçaõ Ordinaria, Foi appresentado um requerimento de Igna                                         10 
cio Pereira Nantes, em que pede adimiçaõ da nomeaçaõ do Cargo                                         
de Fiscal da Freguesia de Saõ Domingos da Forquilha, e foi posto                                     
pelo Senhor Presidente a discucçaõ o requerimento que unanime                                           
mente aprovado, sem debate algum na forma do mesmo re                                          
querimento, e foi nomeado e aprovado OCidadaõ Mathias Lei                                                  15 
te de Morais para servir de Fiscal em aquella Freguesia de                                                 
Saõ Domingos, e foi proposto e nomeado para arruador o José                                     
Joaquim Tavares, em aquella mesma Freguesia, que foi unanime                                   
mente aprovado e foi pelo Senhor Presidente ordenado amim                                              
Secrectario off iciasse aos dous nomeados para virenprestar o                                           20 
competente juramento e tomar posse no primeiro Domingo                                                  
do mes proximo fucturo de Fevereiro; foi apresentado um requerimento 
por Joaõ Roque Teixeira, em que denuncia ter-se destruido uma                                           
Ponte publica na entrada d’esta Vil la, a de Tatuhi, cuja destrui                                            
çaõ foi feita por Candido de Tal, e Luis da Antonio da Cunha                                               25 
como consta da mesma petiçaõ, foi pelo Senhor Presidente                                    
posto a deliberaçaõ da Mesa, e foi por el la del iberada off i                                                    
ciar ao Subdelegado de Policia, af im de dar expediente na                                               
forma da Lei, foi pela Mesa rosolvido tomar informaçaõ da obra                                                         
da Cadeia, e se ja foi recebida algua quantia, e a quem foi                                                     30 
pelo Governo encarregado a mencionada obra, e por naõ ha                                                 
ver mais atractar, foi pelo Senhor Presidente suspendido a                                                
Secçaõ athe o dia seguinte trese do corrente as nove horas                                         
da manha, do que para constar lavrei a presente acta em  
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 1859              Numero 1155 Moreira [14] 
[[em]] que se assigna o Presidente, e Membros Eu Claudino                                                
Antonio Ferreira Secrectario que o escrevi  

Vieira 
Prezidente 5 

Maxado 
Freitas 

Fonçeca 
Moreira 
Oliveira 10 

 Acta da Seccaõ Ordinaria da Camara Municipal                                                           
Aos trese dias do mes de Janeiro do Anno do Nascimento                                                        
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cinco-                                                    
enta e nove, n’esta Vil la de Botucatú, da Provincia                                                                   
de Sam Paulo, e em casas do Cidadaõ Mathias José                                                        15 
Teixeira, servindo provizoriamente de Paço da Camara                                                   
Municipal d’esta Vil la, e achando-se reunido o Pre-                                                         
zidente Ajudante Francisco de Paula Vieira, e os Verea                                                       
dores Capitaõ José Joaquim Alves Machado, José Pais                                                   
Moreira, Antonio Manoel d’Oliveira, Joaõ Francisco                                                                20 
de Freitas, e Joaquim Gonçalves da Fonceca, com mi-                                                              
go Secrectario abaixo nomeado e assignado, faltando                                                                 
o Vereador Tenente Francisco Bonifacio Ribeiro, e o Por                                                     
teiro Luis Perera da Mello; e achando-se assim reu                                                            
nidos em numero legar foi tomado asento pelo Pre                                                           25 
zidente Ajudante Paula Vieira, e declarado abberta                                                                    
a Secçaõ; foi pelo Senhor Presidente posta em discuçaõ                                                      
o off icio d’grat idaõ e reconhecimento ao Governo Provinci-                                             
al, agradecendo a nomeaçaõ de Subdelegado de Policia                                                        
e sesto Suplente do mesmo, d’esta Vil la, n’este acto                                                             30 
foi apresentado pelo Collector agente d’este Vil la, Alf feres                                            
Manoel d’Almeida Toledo, a Relaçaõ dos impostos                                                                
de ceis mil e quatro centos reis, que importaraõ na quan                                                         
t ia de cento e vinte oito mil reis, recebido d’esta quantia                                                      
pelo mencionado agente trinta e sette mil e quatro cen 35 
 

                                                 
55 A lápis. 
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1859 
[[e quatro cen]]tos reis, f icando em divida act iva, noventa mil                                                    
e ceis centos reis, e abatidos da quantia recebida os dose por                                  
cento da Collectoria que importaraõ em quatro mil quatro                                               
centos e oitenta reis, f icaraõ liquidos trinta e dois mil nove                                             5 
centos e vinte reis, a dos impostos sobre rezes de mil e ceis cen                                           
tos reis, e tresentos e vinte reis de subsidios let irario, ou dose                                         
Reses, que importaraõ na quantia de vinte tres mil e qua                                                      
renta reis, que abatidos a porcentagem da Collectoria de                                                    
dose por centos que importaraõ na quantia de dois mil                                                      10 
sette centos e cecenta reis, f icaraõ l iquido vinte mil du                                                  
zentos e oitenta reis; Saldo em caixa, em moeda cincoen                                                       
ta e tres mil e dusentos reis, que entregues pelo Collector                                                        
a esta Camara de que se lhe passou recibo, assignado pe                                                        
la mesma, foi pelo Senhor Presidente [[foi]] posto em discuçaõ                                              15 
o reparo das aguas, e escavaçoẽs na rua que segue, ou sahida                                                   
para o lado de Itapetininga, a Saõ Paulo, foi delibrada pela                                         
Camara por unanimidade, a mandar uma comissaõ de tres                                                
pessoas, para orçar, o reparo mencionado para o qual foraõ no                                        
meados Rafael da Silva Franco, eos Veredores Joaõ Francisco                                              20 
de Freitas e Joaquim Goncalves da Fonceca, n’este acto foi pe                                     
lo Senhor Presidente em digo posto em discuçaõ um off icio                                              
dir igido ao Governo Provincial pedindo pur vacinico, que                                                   
foi unanimemente approvado, e por naõ haver mais atractar                                    
foi pelo Senhor Presidente Suspendido a Secçaõ athe dia                                         25 
seguinte as nove horas damanha do que para cons                                                                
tar lavrei apresente acta em que se assigna o Presiden                                                             
te e Membros da Camara Eu Claudino Antonio                                                             
Ferreira, Secrectario da mesma o escrevi 

Vieira 30 
Prezidente 

Moreira 
Machado 

Freitas 
Oliveira 35 

Fonceca 
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1859           Numero 1256 Moreira [15] 
Acta da Secçaõ Ordinaria da Camara Municipal                                                                     
Aos Catorze dias do mes de Janeiro do anno do Nascimento de                                         
Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cincoenta e nove,                                    
n’esta Vil la de Botucatú, da Imperial Provincia de Saõ Paulo                                                    5 
e em casas do Cidadaõ Mathias José Teixeira, servindo provi-                                    
zoriamente de Paço da Camara, e n’ella tendo se reunido de                                                    
pois de tomado assento o Presidente Ajudante Francisco de                                               
Paula Vieira, os Vereadores José Pais Moreira, Joaõ Francis-                                                  
co de Freitas, Antonio Manoel d’Oliveira, Joaquim Gonçal-                                                   10 
ves da Fonceca, e Capitaõ José Joaquim Alves Machado com                                                
migo Secrectario abaixo nomeado e assignado, faltando o Ve-                                          
reador Tenente Francisco Bonifacio Ribeiro, e OPorteiro Lu                                                     
is Pereira de Mello, achando-se assim reunido em nume                                                           
ro legal declarou oSenhor Presidente (abberta a Secçaõ) e                                                      15 
entraraõ nos trabalhos da mesma, n’este acto foi posto pelo                                               
Senhor Presidente um requerimento em que pede a Camara se                                                
lhe ordene opagamento da quantia de oito mil e quinhentos                                                    
reis de tres l ivros que forneceu a esta Camara, foi unanime                                                
mente aprovado, e ordenado seu pagamento. E n’este acto                                                     20 
foi pelo Senhor Presidente posta em discuçaõ uma felicita                                                      
çaõ derigida ao Chefe d’Policia, que foi unanimemente                                               
aprovado. N’este acto foi pela Comiçaõ apresentado oppa                                                 
recer como consta do mesmo assignado pelos membros nomea                                              
dos e composto dos Vereadores Joaõ Francisco de Freitas e Jo                                          25 
aquim Gonçalves da Fonceca, e pelo Cidadaõ Rafael da Sil                                                     
va Franco, que f ica arquivado por falta de livro destinando                                                   
para seu lançamento, a vista do que esta Camara mandou por                             
em Asta publica af im de ser arrematada por quem por menos                                                            
f iser. N’este acto foi pelo Senhor Presidente proposto para Suplen                                           30 
te d’Fiscal d’esta Vil la á Joaquim Pereira da Silva, que foi una                                                  
nimemente aprovado, e foi-me ordenado amim Secrectario                                              
off iciasse ao nomeado Suplente af im de vir amanha no Pa                                                       
ço d’esta Camara af im de vir tomar poce, e prestar o competente jura                                
mento. N’este acto foi convocado uma comiçaõ de tres 35 

                                                 
56 A lápis. 
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1859 
57 [[de tres]] membros para ir Explorar a estrada d’esta Vil la a Cida                                                   
de da Constituiçaõ, em linha reta d’esta Vil la a morada                                            
de Pedro de Azevedo mais ou menos cuja comiçaõ é composta                                              
dos Cidadoẽs Custodio José Monteiro, Domingos José Fernan                                            5 
des, e Antonio Rodrigues Ponce, e tambem f ica nomeado para                                   
Suplente, no impedimento de qual quer dos nomeados que                                                  
por ventura se ache impedido á Anastacio José Pires, cujo                                                 
viraõ de pois de examinar qual a melhor direçaõ, viraõ apre                                            
zentar seu parecer a esta Camara, com toda abrevidade po                                                 10 
civel, por escripto, e assignado pelos mesmos. N’este acto foi                                            
pelo Senhor Presidente posto em discucçaõ o requerimento de Ig-                                    
nacio Joaõ Pereira; n’este mesmo acto foi apresentado uma                                              
Petiçaõ de Joaquim Moreira Pais em que contra58 reclamada                                                       
a reclamaçaõ de Ignacio Joaõ Pereira e outros, a Camara foi                                                15 
de parecer nomear a commiçaõ composta do Alf feres José                                         
Marcelino Pimentel, Antonio Placido da Silva, e Joaõ Roque                                          
Teixeira, para examinaner oprojetado caminho, e o antigo e in                                       
formarem do resultado af im d’ter o competente Despacho, de                               
positando quantia suf iciente para as dispesas da comissaõ,,                                                  20 
as partes interessada, e naõ havendo mais a tractar foi pelo                                          
Presidente suspendido a Secçaõ as quatro horas da tarde a                                                     
the o dia seguinte quinse do corrente as nove horas da ma                                                   
nha do que para constar f is esta acta em que se assigna                                                            
-se o Presidente, e Membros da Camara Eu Claudino An                                                  25 
tonio Ferreira Secrectario que o escrevi. Declaro encarre-                                                 
gando os Comissarios da estrada da Constituicaõ              Vieira 
a fazer qual quer dispesas, por conta d’esta                   Prezidente 
Camara OSecretario Ferreira                                        Maxado.  

 Freitas  30 
Moreira  
Oliveira 
Fonçeca 

Acta da Secçaõ da Camara Municipal de Botucatú                                                                 
Aos quinze dias do mes de Janeiro do Anno do Nascimento 35 

                                                 
57 À esquerda da mancha, ao lado das linhas 2 e 3, lê-se: [A ime]nda | [dis E]xplorar | [Ferreir]a. 
58 contra por consta. 
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[1859]                   Numero 1359 Moreira [16] 

de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cinco                                                     
enta e nove, n’esta Vil la de Botucatú da Provincia de Sam                                     
Paulo, e em casas do Cidadaõ Mathias José Teixeira, servin                                                     
do provisoriamente de Paço da Camara Municipal, n’ella                                                       5 
de pois de ter tomado acento o Senhor Precidente Ajudan                                                          
te Francisco de Paula Vieira, e tendo comparecido os Verea                                                
dores José Pais Moreira, Joaquim Gonçalves da Fonceca, -                                             
Antonio Manoel d’Oliveira, e Joaõ Francisco de Freitas,                                                       
com migo Secrectario abaixo nomeado e assignado, fal-                                                     10 
tando os vereadores Capitaõ José Joaquim Alves Macha                                                          
do, e Tenente Francisco Bonifacio Ribeiro, e o Porteiro Lu                                                       
is Pereira de Mello, e assim achando-se reunidos em nu                                                       
mero legal foi pelo Senhor Presidente declarado (e Abber-                                                         
ta a Secçaõ) e n’ella compareceo onomeado e aprova                                                           15 
do Fiscal Suplente Joaquim Pereira da Silva, Oficiado                                                            
em dacta de catorse do corrente af im de tomar Posse, e                                           
prestar o competente juramento, que defferido pelo Se                                                         
nhor Presidente como consta do termo do juramen                                                                      
to e posse lançado no competente livro. N’este ac                                                                       20 
to foi nomeado uma comissaõ composto do Vereador Joaõ Fran                                        
cisco de Freitas, e do Cidadaõ Manoel Theodoro da Aguiar, af im                                                     
de apresentarem seu parecer por escripto declarando todo oter                                               
mo occupado no Patrimonio, e os que estaõ de voluto mais                                    
ou menos, quantas braças de comprimento, e largura. Outro                                                  25 
sim off iciar ao Thesoureiro de Nossa Senhora Sant’Anna                                                                
e off iciar tambem ao Director da Matris, af im de informar                                                 
quanto tem dispendido com a mesma, e orçar quanto                                                            
mais ou menos podera dispender na mesma, the liqui                                                                
dar a obra; af im d’esta Camara, propor ao Governo Pro                                                               30 
vincial se a quantia existente no Cofre, e o mais que tem                                                                        
de ser recolhido ao mesmo se deve ser empregada na dita Matris                                                 
ou em outra que possa se edif icar em melhor lugar, e                                                             
naõ havendo mais atractar foi pelo Senhor Presidente sus                                                          
pendido a Secçaõ as quatro horas da tarde the o dia desece 35 

                                                 
59 A lápis. 
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1859 
[[desece]]te do Corrente as nove horas damanha. do que pa                                                        
ra constar lavrei apresente acta em que se assigna o                                                                 
Presidente e Membros da Camara Eu Claudino Anto                                                            
nio Ferreira Secrectario que o escrevi.  5 

Francisco dePaulaVieira 
Prezidente 

Oliveira 
Freitas 

Fonçeca 10 
Moreira 

Acta da Seccaõ Ordinaria da Camara Munici                                                                    
pal da Vil la de Botucatú 

Aos desecete dias do mes de Janeiro do Anno do Nascimen                                                     
to de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e                                                     15 
cincoenta e nove, n’esta Vil la de Botucatú da Imperial                                                            
Provincia da Sam Paulo, e em casas do Cidadaõ Mathi-                                           
as José Teixeira servindo provizoriamente de Paço da Cama                                                
ra Municipal, n’el la de pois de ter tomado assento no to                                                       
po da Mesa, na Cadeira Presidencial O Ajudante Fran                                                        20 
cisco de Paula Vieira, e ter comparecido os Vereadores                                                             
Antonio Manoel d’Oliveira, José Pais Moreira, Tenente                                                          
Francisco Bonifacio Ribeiro, e Joaõ Francisco de Freitas                                                  
com migo Secrectario da mesma abaixo nomeado e                                                    
assignado faltando os Vereadores Capitaõ José Joaquim                                                     25 
Alves Machado, e Joaquim Goncalves da Fonceca, aquel-                                                       
le com part icipaçaõ, e este sem ella, faltando o Porteiro Luis                                                  
Pereira de Mello, achando-se assim reunidos em numero                                                            
legal declarou oSenhor Presidente (aberta a Secçaõ) foi                                                        
pelo Senhor Presidente posta em discucçaõ a falta de Joa                                                   30 
quim Goncalves da Fonceca, foraõ unanimente de parecer                                                  
que fosse relevados da multa, bem como as falta do Tenente                                                  
Francisco Ribeiro de Mattos digo Francisco Bonifacio                                                       
Ribeiro, que foi tambem relevado de multa, bem como as fal                                               
tas das Secçoẽs anteriores do Capitaõ José Joaquim Alves 35 
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1859                Numero 1460 Moreira [17] 

Machado que tambem foi relevado da multa, Foi pelo Presi                                                     
dente posta e em discucçaõ a nomeaçaõ de um comissario                                                       
para preencher o lugar do nomeado Manoel de Al digo Ma                                                     
noel Theodoro de Aguiar que reigeitou a comissaõ, foraõ de                                                   5 
parecer unanime que foce nomeado Antonio Bento Alves                                                        
na forma lançada na Acta antecedente, para apresen                                                                 
tarem seu parecer por escripto na Secçaõ Ordinaria do dia                                           
vinte quatro do corrente, e naõ havendo mais a tractar                                                           
foi pelo Senhor Presidente, suspenço os trabalhos da pre                                                       10 
zente Secçaõ aS quatro horas da tarde, the o dia vinte                                                          
quatro do corrente as nove horas da manha. Do que61                                                                
para constar lavrei apresente ACta em que se assigna                                                               
o Presidente e Membros da Camara, Eu Claudino                                                               
Antonio Ferreira Secrectario que o escrevi, Declaro em                                                               15 
tempo f ica suspenço a Seccaõ athe o dia seguinte desoi           Vieira 
to do corrente as noves horas da manha                              Preziden te 

OSecre tario Ferreira                                                      Ribeiro  
Freitas   

Oliveira  20 
Moreira 

Acta da 9ª Secção Ordinaria da Camara Mu                                                                               
nicipal da Vil la de Botucatú,                                                                                                        
Aos desoito dias do mes de Janeiro do Anno do Nascimento                                                    
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cinco-                                                       25 
enta e nove, n’esta Vil la de Botucatu da Provincia de                                                              
Sam Paulo, e em Casas do Cidadaõ Mathias José Tei                                                                 
xeira, servindo provizoriamente de Paço da Camara                                                              
e tendo tomado asento na Cadeira Presidencial o                                                                    
Ajudante Francisco de Paula Vieira, e n’el la com                                                                       30 
pareceu os Vereador Capitaõ José Joaquim Alves                                                                        
Machado, Tenente Francisco Bonifacio Ribeiro,                                                                      
e Joaõ Francisco de Freitas, com migo Secrectario,                                                          
abaixo nomeado e assignado faltando os vereado                                                             
res José Pais Moreira, Antonio Manoel de Olivei- 35 

                                                 
60 A lápis. 
61 À direita da mancha, entre as linhas 12 e 14, lê-se: a im[en] | da di[s] | = A[cta] | Ferr[eira]. 
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1859 
[[Antonio Manoel de Olivei]]ra, e Joaquim Goncalves                                                                 
da Fonceca, estes com participaçaõ off icial, e o Por                                                            
teiro Luis Pereira de Mello, e naõ se achando em nu                                                             
mero legar, foi pelo Senhor Presidente adiada esta Secçaõ                                                   5 
the o dia seguinte as noves horas,  e que se off iciasse ao                                                          
imediato segundo Suplente, achando-se empatados em vo                                                       
tos os Suplentes Jorge Gomes Pinheiro Machado, Clau                                                     
dino Antonio digo José Pereira, e Manoel Theodoro                                                            
Aguiar, que foi dicido62, afavor de Manoel Theodoro de A                                                    10 
guiar que foi ordenado se off iciasse, e do que para constar                                                    
lavrei apresente acta Eu Claudino digo em que se                                                                    
assigna o Presidente e Membros presentes Eu Claudi                                                            
no Antonio Ferreira Secrectario que o escrevi 

Vieira 15 
Preziden te 

Ribeiro 
Maxado. 

Freitas 
Acta da 9ª Secçaõ Ordinaria da Camara Munici                                                                  20 
pal da Vil la de Botucatu 
Aos desenove dias do mes de Janeiro do Anno do                                                 
Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de                                                                       
mil oito centos e cincoenta e nove, n’esta Vil la                                                                      
de Botucatú da Provincia da Sam Paulo, e                                                                                25 
em Casas do Cidadaõ Mathias José Teixeira, ser                                                                      
vindo provizoriamente de Paço da Camara Mu                                                                     
nicipal, d’esta Vil la, e nella de pois de tomar                                                                     
acento na Cadeira Presidencial, OPresidente Aju                                                              
dante Francisco de Paula Vieira, n’ella compa                                                                30 
receraõ os Vereadores Capitaõ José Joaquim                                                                          
Alves Machado, Tenente Francisco Bonifacio                                                                         
Ribeiro Antonio Manoel de Oliveira, e Joaõ                                                              
Francisco de Freitas, com migo Secrectario                                                                                 
da mesma abaixo nomeado e assignado, e 35 

                                                 
62 dicido por dicidido. 
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1859            Numero 1563 Moreira [18] 
faltando os Vereadores José Pais Moreira, e Joa-                                                                  
quim Gonçalves da Fonceca, estes com partici-                                                                
paçaõ, e o Porteiro Luis Pereira de Mello, e achan                                                                 
do-se assim reunidos em numero legar, foi pelo                                                              5 
Senhor Presidente declarado (abberta a Secçaõ) -                                                                
foi pelo Senhor Presidente posta em discucçaõ                                                                        
as Receitas e Dispesas, orçadas, que foraõ approva                                                           
das unanimemente, e naõ havendo mais atrac                                                                              
tar foi pelo Senhor Presidente suspenso a Secçaõ                                                                                  10 
as quatro horas da tarde the o dia seguinte vinte                                                                        
do corrente as nove horas da manha, do que                                                                        
para constar lavrei apresente acta em que                                                                                    
se assigna o Presidente e Membros da Cama                                                      
ra Eu Claudino Antonio Ferreira Se-                                                                                         15 
cretario que o escrevi 
                                           Vieira 
                                          Prezidente 
                                            Maxado 
                                             Freitas 20 
                                            Ribeiro  
                                              Oliveira 
  Acta da 10ª Secçaõ ordinaria da Ca                                                               
mara Municipal de Botucatú 
Aos vinte dias do mes de Janeiro do Anno do Nasci-                                                           25 
mento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito                                                                
centos e cincoenta e nove, n’esta Vil la de Botucatu                                                                
da Provincia de Saõ Paulo, e em Casas do Cidadaõ                                                        
Mathias José Teixeira, Servindo provizoriamente de                                                      
Paço da Camara Municipal d’esta Vil la; de pois                                                                 30 
de ter tomado acento na Cadeira presidencial o Pre                                                        
zidente da mesma Ajudante Francisco de Paula                                                                 
Vieira, e os Vereadores Tenente Francisco Bonifa                                                                
cio Ribeiro, Joaõ Francisco de Freitas Antonio Manoel                                                         
de Oliveira e Joaquim Goncalves de Fonceca com migo Secrec                                              35 
tario da mesma abaixo nomeado e assignado, faltan 

                                                 
63 A lápis. 
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1859 

[[faltan]]do os Vereadores Capitaõ José Joaquim Alves Ma                                     
chado, e José Pais Moreira, este com participaçaõ off i                                                         
cial, e aquelle sem ella, e o Porteiro Luis Pereira de Mello,                                                       
e achando-se assim reunidos em numero legal foi                                                               5 
pelo Senhor Presidente declarado abberta a Secçaõ n’este                                                    
foi pelo Senhor Presidente posto em discuçaõ o off icio da                                              
remessa da Contas da Receita, e Dispesa orçada por esta                                               
Camara, que foi unanimemente approvado. N’este                                                            
acto compareceo o Vereador Capitaõ José Joaquim Alves                                                            10 
Machado, que tomou acento: N’este acto foi pelo Senhor                                                        
Presidente posta em discuçaõ uma reprezentaçaõ a As-                                                         
semblea Provincial af im de Obter a abertura de uma                                                        
estrada d’esta a Provincia de Cuiabá, que foi unani                                                                 
memente approvado. e n’este acto foi pelo Senhor Presiden                                                     15 
te posto em discuçaõ um off icio dirigido ao Inspector da Thesou                                   
raria Provincial em que esta Camara pede se lhe mande por                                                   
na Collectoria de I tapetininga, ou na Barreira da mesma                                                          
a quantia de um conto de reis que se acha a dispoziçaõ d’es                                                   
ta Camara pelo Governo para ser apl icado a estrada entre                                                   20 
esta Vil la e a Cidade da Constituiçaõ, que foi unanime                                                    
mente aprovado. N’este acto foi apresentado o parecer da Comis                                        
çaõ nomeada na Secçaõ Ordinaria do dia quinse do corrente,                                                
e preenchido na Seccaõ Ordinaria do dia desecete do corrente                                             
cujo vai lancado no competente Livro. E naõ havendo mais                                                     25 
atractar foi pelo Senhor Presidente posta em digo pelo                                                            
Senhor Presidente suspendido aSecçaõ as quatro ho                                                               
ras da tarde, the o dia seguinte as nove horas da                                                               
manha do que para constar lavrei apresente acta                                                                                     
em que se assigna o Presidente e Membros da                                                    30 
Camara Eu Claudino Antonio Ferreira Secre                                                                    
Ctario que o escrevi.  

Vieira. 
Prezidente 

Fonceca 35 
Freitas 

[Ribeiro] 
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1859                      Moreira [19]   Numero 1664 

         Machado 
 Acta da 11ª Secçaõ Ordinaria da Camara Munici-                                                       
pal d’esta Vil la de Botucatu. 
Aos vinte um dias do mes de Janeiro do anno do Nascimento de                                              5 
Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cincoenta e                                                       
nove, n’esta Vil la de Botucatú da Imperial Provincia de                                                              
Saõ Paulo, e em cazas do Cidadaõ Mathias José Teixeira, servin                                                
do Provizoriamente de Paço da Camara Municipal, de pois de ter                                   
tomado assento na Cadeira prezidencial o Presidente da mesma                                           10 
Ajudante Francisco de Paula Vieira, presente os Vereadores Capi-                                      
taõ José Joaquim Alves Machado, Tenente Francisco Bonifacio                                           
Ribeiro, Joaquim Gonçalves da Fonceca, e Joaõ Francisco de Frei                                        
tas, com migo Secrectario abaixo nomeado e assignado, fal-                                         
tando os Vereadores José Pais Moreira, e Antonio Manoel de Oli-                                          15 
veira, este sem participaçaõ, e aquelle com ella, e achando-se aS-                                           
sim reunidos em numero legar foi pelo Senhor Presidente decla-                                         
rado aberta a Secçaõ, foi posto pelo Senhor Presidente em discuc                                         
ção a representaçaõ a Assemblea Provincial, que foi unanime                                         
mente aprovado, no mesmo acto foi pelo Senhor Presidente posto                                            20 
em discuçaõ um officio dirigido ao Governo Provincial em que                                        
remette as contas dada pelo Director da Obra da Igreja Matris                                                  
que foi unanimente aprovado, e naõ havendo mais a trac                                                             
tar foi dissolvida a Camara, e marcada a reuniaõ da                                                            
seccaõ Ordinaria seguinte o dia dous de Maio as nove                                                         25 
horas da manha do que para constar lavrei a presente ac                                            
ta em que se assigna o Presidente e Membros Eu Claudino                                                  
Antonio Ferreira Secrectario que o escrevi.  

Vieira 
Prezidente. 30 

Freitas  
Maxado. 
Fonceca 
Ribeiro 

Acta da 1ª Secçaõ Extraordinaria da Cama35 

                                                 
64 A lápis. 
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1859 
[[Cama]]ra Municipal        
Aos sette dias do mes de Abri l do anno do Nascimen                                                               
to de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos                                                                  
e cincoenta e nove, n’esta Vil la de Nossa Senhora                                                                   5 
Sant’Anna de Botucatú, e em casas do Cidadaõ                                                                      
Mathias José Teixeira servindo Provizoriamente de                                                               
Paço da Camara Municipal, e n’el la Compare                                                                    
ceraõ O Vice Presidente José Pais Moreira, com                                                                          
os Vereadores Antonio Manoel d’Oliveira, e Joaõ                                                               10 
Francisco d’Freitas, faltando por incomodo de                                                                
saude O Presidente da mesma Francisco d’Paula                                                              
Vieira, e faltando tambem os Vereadores Tenente Fran                                                      
cisco Bonifacio Ribeiro, e Joaquim Gonçalves da                                                                 
Fonceca, estes convocados, e sem participaçaõ, e sem                                                         15 
serem convocados os Vereadores Capitaõ José Joa                                                  
quim Alves Machado, por digo e Joaõ Pereira da Silva                                                        
estes dous por se acharem ausentes, pelo que serviu                                                            
se oSenhor Vice Presidente convocar ao Segundo                                                              
Suplente para preenxer o numero legar Claudino                                                                  20 
José Pereira, e vir prestar o competente juramento                                                                  
na forma da Lei; e naõ havendo numero suf i                                                                      
ciente para a abertura e proceguimento da mes                                                                      
ma, foi adiada a presente Secçaõ para o dia                                                          
de amanha oito do corrente as nove horas da                                                                    25 
manha. Do que para constar mandou o Vice Pre                                                                 
zidente lavrar a presente acta em que se assig[n]                                                                        
am os Membros da mesma Eu Claudino An                                                                            
tonio Ferreira Secrectario da mesma que o escrevi 

Moreira 30 
V isse  Presedente  
Freitas 
Oliveira 

Acta da Secçaõ extraordinaria da Camara                                                                           
Municipal 35 
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1859              Moreira [20]       Numero 1765 

Aos oito dias do mes de Abril do anno do Nascimen[to]                                                           
de Nosso Senhor Jezus Christo, de mil oito centos e c[in]                                   
coenta e nove, n’esta Vil la de Nossa Senhora Sa[nta]                                                               
Anna de Botucatu, e em Casas do Cidadaõ Ma[thi]                                                                    5 
as José Teixeira, servindo Provizoriamente de P[as]                                                                 
so da mesma, e n’ella Compareceraõ O Vice Pr[e]                                                            
zidente José Pais Moreira, com os Vereadores A[n]                                                                    
tonio Manoel d’Oliveria, e João Francisco d’Fr[ei]                                                                  
tas, juntos com migo Secrectario da mesma                                                                                  10 
abaixo nomeado, e o Porteiro Luis Pereira de                                                                       
Mello, faltando os Verreadores convocados Tene[n]                                                                   
te Francisco Bonifacio Ribeiro, e Joaquim Gonça[l]                                                                
ves da Fonceca, faltando por naõ serem conv[o]                                                          
cados os Vereadores Capitaõ José Joaquim Alves M[a]                                                           15 
chado, e Joaõ Pereira da Silva, e naõ se achand[o]                                                                  
os Vereadores em numero legal para se proceg[uir]                                                                
nos trabalhos procedeu o Solteio nos Vereadores                                                                    
Suplentes que se achaõ impatados em vottos os [Se]                                                              
guintes Senhores Jorge Gomes Pinheiro Maxad[o]                                                                    20 
Claudino José Pereira, - Manoel Theodoro d’Ag[ui]                                                                  
ar, e tendo proseguido o sorteio na forma da Le[i,]                                                                   
que foi decidido afavor dos seguintes Senhores Jorg[e]                                                 
Gomes Pinheiro Machado, e Manoel Theodoro d[e]                                                                 
Aguiar, que passou-se a convocar na forma da                                                                       25 
ultima parte do Art igo  vinte oito da Lei66 de primeir[o]                                                              
de Outubro de mil oito centos e cincoenta e oito dig[o]                                                        
mil oito centos e vinte oito, e naõ havendo na                                                                         
da atractar por falta de numero adiou-se                                                                                  
apresente Seccaõ para amanha nove do corren[te]                                                                  30 
as nove horas da manha do que para constar                                                                         
mandou o Senhor Vice Presidente lavrar ap[re]                                                                        
zente acta em que se assigna com os Vere[a]                                                                          
dores Presentes. Eu Claudino Antonio Ferreir[a]                                                                
Secrectario da mesma que o escrevi 35 

Moreira 
V isse Presedente

                                                 
65 A lápis. 
66 Sublinhado a lápis. 
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1859 

                                                Freitas 
Oliveira 

Acta da Secçaõ extraordinaria da Camara Mu                                                                          
nicipal 5 
Aos nove dias, do mes de Abri l do anno do Nasci-                                                            
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito                                                
centos e cincoenta e nove, n’esta Vil la de Nossa                                                                      
Senhora Sant’Anna de Botucatú, e em Casas                                                                          
do Cidadaõ Mathias José Teixeira, servindo                                                                               10 
Provizoriamente de Paço da mesma, e n’el la com                                                                  
pareceraõ O Vice Presidente José Pais Moreira                                                                      
no impedimento do Auctual Presidente Fran                                                        
cisco de Paula, eos Vereadores Antonio                                                                           
Manoel d’Oliveira, e Joaõ Francisco de Freitas,                                                                       15 
com migo Secrectario da mesma abaixo no                                                        
meado, faltando os Vereadores convocados Tenen                                                                  
te Francisco Bonifacio Ribeiro, Joaquim Gon                                                                         
calves da Fonceca, e por naõ ser convocados os                                                                      
Vereadores auzentes Capitaõ José Joaquim Al                                                                       20 
ves Machado, e Joaõ Pereira da Silva, e vista                                                                           
do que foraõ convocados o Segundo Suplente                                                                      
Manoel Theodoro de Aguiar, que compareceu                                                                         
e prestou juramento e tomou posse sendo con                                                                   
vocado o terceiro, Suplente Jorge Gomes Pinhei                                                                      25 
ro Velloso digo Machado, e se achando este ausen                                                                                        
te deliberou O Vice Presidente chamar o quar                                                                       
to Suplente Claudino José Pereira, este par                                                                            
t ic ipou que naõ podia comparecer a tomar                                                                             
posse hoje na presente, e pela urgente necessi                                                                       30 
dade da presente serviu-se OSenhor Vice Pre                                                                       
zidente Chamar o Sesto Suplente Alferes Mano                                                                       
el d’Almeida Toledo, que compareceu e tomou                                                                   
posse, por se achar o quinto Suplente Joaõ                                                                        
Antonio de Almeida e Silva, impedido35 
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1859                          Moreira [21]  Numero 1867 
por molest ia, e achando-se com posse e juramen                                                                          
to o terceiro e Sesto Suplente, e se achar em nu-                                                                         
mero legar na forma do Artigo vinte sette da                                                                           
Lei de primeiro de Outubro de mil oito centos                                                                            5 
e vinte oito declarou OSenhor Vice Presidente                                                                      
aberta a primeira Seccaõ extraordinaria, e pro                                                                      
ceguiu-se nos trabalhos da mesma, e foi pelo                                                    
Senhor Vice Presidente posto na ordem dos                                                                          
trabalhos um Off icio dir igido a esta Camara                                                                         10 
da Junta de Qualif icaçaõ, Pelo Senhor Vice Pre-                                                                 
zidente foi declarado que se ia proceder o Solteio                                                        
para o dezempate dos Vereador Antonio Manoel                                                                 
de Oliveira, e Joaõ Francisco de Freitas, af im de                                                                      
dissidir a Solte afavor d’aquelle Vereador que                                                                        15 
deve faser parte do Concelho Municipal de Re                                                                         
curso de Vottantes na forma do Artigo trinta                                                                               
e quatro da Lei Numero tresentos e oitenta e                                                                          
sette de desenove de Agosto de mil oito centos e cin                                                          
coent digo e quarenta e Seis, pelo que foi decidido                                                                      20 
a favor do Vereador Joaõ Francisco de Freitas, e em                                                        
cumprimento do referido Art igo tr inta e quatro fo[i]                                                                
declarado pelo Senhor Vice Presidente que se ia                                                                     
proceder o dizempate dos Elleitores, Joaõ da Cru[s]                                                            
Pereira, Claudino Antonio Ferreira, Antonio Pedr[o]                                                                    25 
Ribeiro, Antonio Alves Nantes, Joaquim Ma                                                                           
noel de Andrade Junior, Antonio Manoel de                                                                          
Oliveira, Manoel da Costa Lima, Bernardi                                                                             
no Dultra Pereira, todos em numer[o] de dusen                                                                         
tos e setenta e vottos; dicidio a Sorte afavor do                                                                       30 
Elleitor Claudino Antonio Ferreira; Avista do que                                                                  
foi ordenado pelo Senhor Vice Presidente se lavr[a]                                                   
se o Edictal e convocasse a os Membros que dev[em]                                                                
faser parte do refferido Concelho; Foi pelo Senho[r]                                                          
Presidente [[foi]] proposto e aprovado á Joaõ Vieir[a] 35 

                                                 
67 A lápis. 
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1859 

[[Joaõ Vieira]]  Paraiso para encarregado da Vassina                                                       
que asseitou e Se lhe entregou as duas laminas de                                                                      
pur vassinico remettido pello Excelentissimo Go                                                              
verno, e ordenou mais o Senhor Vice Presidente se la                                                            5 
vrasse Edital, e Off iciando aos Inspectores de Quartei                                                             
roẽs, das Freguesias de Lençoes, e Saõ Domingos da                                                            
Furquilha; Foi pelo Senhor Vice Presidente posto em                                                                
discuçaõ a resposta de dous Off icios dactados em des de                                                       
Janeiro, e dose de Fevereiro do corrente anno, dir igido a esta                                                                         10 
Camara pelo Inspector da Thesouraria Provincial, que                                                                       
foi unanimemente approvado, n’este acto foi pelo Senhor                                                       
Vice Presidente posta em discuçaõ o Off icio dir igido ao 
Vacinador nomeado n’este Municipio, que foi una 
nimente aprovado. E n’este acto foi pelo Senhor 15 
Vice Presidente Suspensa a Seccaõ as quatro horas da                                                                   
tarde athe o dia de amanha des do corrente ahuma                                                                     
hora da tarde do que para constar mandou o Vice                                                           
Presidente lavrar apresente acta em que se signa68                                                                       
com os Vereadores Eu Claudino Antonio Ferrei                                                                           20 
ra Secrectario da mesma que o escrevi 

Moreira  
Freitas Aguiar  

Oliveira 
Almeida Toledo 25 

Acta da Segunda Secçaõ Extraordinaria da Camara                                                              
Municipal 
Aos des dias do mes de Abril do anno do Nascimento de                                                        
Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cincoenta                                                             
e nove; n’esta Vil la de Nossa Senhora Santa Anna de                                                     30 
Botucatú, e em casas do Cidadaõ Mathias José Teixeira                                                           
servindo provizoriamente de passo da mesma, e n’el la                                                 
compareceraõ O Vice Presidente José Pais Moreira, 
e os Vereadores Antonio Manoel d’Oliveira, Joaõ Fran

                                                 
68 Melhor seria assigna. 
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1859                            Moreira [22] 

[[Joaõ Fran]]cisco de Freitas, e Manoel Theodoro de Agui                                                            
ar, e tendo faltado os demais Vereadores constados da                                                           
acta antecedente, deixando de comparecer o Vereador                                                               
sesto Suplente por ter compareceido o quarto a tomar                                                                  5 
posse Claudino José Pereira, que prestou o com                                                                      
petente juramento na forma da Lei, e achando-se                                                            
reunidos em numero legar, na forma do Artigo vinte                                                               
sette da Lei de primeiro de Outubro de mil oito centos e                                                                
vinte oito: declarou o Senhor Vice Presidente aberta                                             10 
a Secçaõ= e proseguiu-se nos trabalhos da mesma                                                                        
foi pelo Senhor Vice Presidente posto em discucaõ dous                                                       
off icios respondendo o Off icio do Excelentissimo Presiden                                                         
te da Provincia de 21 de Janeiro do corrente, e Off icio                                                                 
do Off icio do Comissario vassinador Provincial de vin                                                                    15 
te dous de Janeiro do corrente, que foraõ unanimemente                                                     
aprovados, foi pelo Senhor Vice Presidente posta em discuçaõ                                                   
um requerimento de Claudino Antonio Ferreira, le 
mitando sobre um caminho, que foi defferido f ican                                                                      
do omesmo obrigado a dar o caminho franco, foi pelo                                                        20 
Vice Presidente posta em discuçaõ um Off icio do Arrua                                                         
dor Antonio Mariano Pereira, foi indeferido pelos Verea                                                        
dores Joaõ Francisco de Freitas, Manoel Theodoro de                                                                   
Aguiar, Claudino José Pereira, e OVice Presidente Jo                                               
zé Pais Moreira, assignando como vencido o Vereador                                                                25 
Antonio Manoel d’Oliveira. foi pelo Senhor Vice Pre                                                                        
zidente posto em discuçaõ uma representacaõ de                                                                       
varios habitantes em que pedem a abertura                                                           
da estrada digo a abertura da Rua entre a                                                                                   
Rua da Flores69, e o Ribeiraõ70, que foi diff irido                                                                 30 
unanimemente; foi pelo Senhor Vice Pre                                                                                 
zidente posto em discuçaõ um off icio do Juis                                                                                 
de Pas, e do Subdelegado sobre duvida de trrenos71                                            
que que foraõ de parecer que se consultase ao                                                                        
Governo Provincial. e naõ havendo nada 35 

                                                 
69 Sublinhado a lápis. 
70 Sublinhado a lápis. Acima, lê-se, a lápis: Lavapés, que é o nome atual do referido rio. 
71 Melhor seria terrenos ou ainda termos. 
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[[nada]] mais a tractar disolveu-se a presente                                                                            
Seccaõ, Do que para constar Mandou o Senhor                                                     
Vice Presidente lavrar apresente acta que se assig                                                                  
na com os Vereadores Eu Claudino Antonio                                                                         
Ferreira Secrectario da mesma que o escrevi 5 

Moreira 
Visse Prezedente 

Aguiar 
Pereira 
Oliveira 10 
Freitas 

 Acta da 1ª Secçaõ Ordinaria da Camara Mu                                                             
nicipal 
Aos dous dias do mes de Maio do anno do Nascimento de                                                     
Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cinco-                                                      15 
enta e nove n’esta Vil la de Nossa Senhora Santa Anna                                                 
de Botucatú da Provincia de Sam Paulo, e em casas                                                                
do Cidadaõ Mathias José Teixeira, servindo Provizoria-                                                               
mente de Paço da Camara Municipal e sendo ahi                                                                              
compareceraõ O Vice Presidente José Pais, e os Vereadores                                        20 
Joaõ Francisco de Freitas, e Antonio Manoel d’Olivei                                                            
ra= com migo Secrectario, abaixo nomeado e OPortei                                                             
ro Luis Pereira d’Mello; faltando OPresidente da mes                                                                
ma Francisco de Paula Vieira, e os Vereadores Tenente                                                         
Francisco Bonifacio Ribeiro, Capitaõ José Joaquim Al                                                             25 
ves Machado, e Joaõ Pereira da Silva, e naõ se achan                                                            
do em numero legar foi adiado apresente Secçaõ para                                                                
o dia seguinte tres de Maio as des horas da manhã                                                          
servindo-se O Vice Presidente convidar os imediactos                                                               
em vottos, ou aos dous Suplentes para prehencher                                                                30 
o numero legar e dar-se espediente Off iciando aos mes                                                      
mos. Do que para constar lavro apresente acta em                                                  
que se assigna O Vice Presidente e Vereadores presentes                                                               
e Eu Claudino Antonio Ferreira Secrectario que 
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                 1859                             Moreira [23] 

o escrevi         Joze Pais Moreira 
Visse Presidente 
Freitas 
Oliveira 5 

 Acta da 1ª Secçaõ da Camara Municipal                                                                      
do dia antecedente adiada para o dia de hoje como                                                                      
abaixo se declara 
Aos tres dias do mes de Maio do anno do Nascimento                                                                      
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cinco-                                                   10 
enta e nove, n’esta Vil la de Nossa Senhora Santa An                                                                 
na de Botucatú da Provincia de Sam Paulo, e em casas                                                                   
do Cidadaõ Mathias José Teixeira, servindo provizoriamente                                                    
de passo da Camara, e sendo ahi compareceraõ O Vice Pre-                                
zidente José Pais Moreira, e os Vereadores Antonio Manoel                                                    15 
d’Oliveira, e Joaõ Francisco d’Freitas faltando OPresiden                                                       
te Francisco de Paula Vieira, e os Vereadores Tenente                                                       
Francisco Bonifacio Ribeiro, Capitaõ José Joaquim                                                                
Alves Machado, e Joaõ Pereira da Silva, pelo que                                                                        
foraõ pelo Vice Presidente chamados o primeiro Su-                                                               20 
plente Joaquim Gonçalves da Fonceca, e segundo Su-                                                            
plente Manoel Theodoro d’Aguiar, que comparecendo                                          
tomaraõ assento- Sub. a presidencia do Vice Presidente                                    
e por el le foi declarado que achando-se reunido nu-                                                               
mero legar de Vereadores = Abre-se a primeira Secçaõ                                                                25 
Ordinaria da Camara Municipal = foi l ido um of-                                                                     
f icio do Fiscal d’esta Vil la pedindo esclarecimento a res                                                            
peito de uns terrenos de José Rodrigues dos Santos, e outros, que                                           
f icou adiado para a Secçaõ seguinte, e foi Posto pelo                                                           
Vice Presidente uma Portaria pedindo informacçaõ                                                                 30 
a respeito de um off icio dirigido pelo Juis de Pas, que f i                                                           
cou adiada para a Secçaõ seguinte do dia quatro                                                     
do corrente = e naõ havendo nada mais atractar foi                                                                       
pelo Vice Presidente suspença apresente Secçaõ                                                                     
athe o dia seguinte = Do que para constar la-35 
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1859 

[[ la]]vrei apresente acta em que assigna OVice Pre                                                                  
zidente, e Vereadores e Eu Claudino Antonio Ferreira                                                                    
Secrectario que o escrevi      Moreira 

V isse Prezedente  5 
Aguiar 

Fonceca 
Oliveira 
Freitas 

Acta da 2ª Secçaõ Ordinaria da Camara Muni                                                                       10 
cipal 
Aos quatro dias do mes de Maio do anno do Nascimen                                                                 
to de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e                                                         
cincoenta e nove, n’esta Vil la de Botucatú da Pro-                                                                    
vincia de Sam Paulo, e em casas do Cidadaõ Mathias                                                              15 
José Teixeira, servindo Provizoriamente de Paço da                                                                     
Camara, e n’el la compareceraõ O Vice Prezidente                                                                      
José Pais Moreira, e os Vereadores Antonio Manoel                                                                 
d’Oliveira e Joaõ Francisco de Freitas, e os Suplentes Joa                                                         
quim Goncalves da Fonceca, e Manoel Theodoro de                                                       20 
Aguiar, com migo Secrectario abaixo nomeado e                                                                    
OPorteiro Luis Pereira de Mello, faltando OPrezidente                                                         
Francisco de Paula Vieira, e Os Vereadores substituidos pe  
los Suplentes Capitaõ José Joaquim Alves Machado  
Tenente Francisco Bonifacio Ribeiro, e Joaõ Pereira  25 
da Silva, e achando-se reunido em numero legar  
de Vereadores foi pelo Vice Presidente declarado A-  
bre-se a Segunda Secçaõ da Camara Municipal 
= foi posto pelo Senhor Vice Presidente em discucçaõ o Off i  
cio do Fiscal dir igido a esta Camara, pedindo esclareci  30 
mento sobre terrenos na forma do Artigo primeiro, que  
foi de parecer a Camara por unanimidade de vottos  
despachar do theor seguinte = ACamara ordena aõ  
Senhor Fiscal o pontual cumprimento do Artigo  
primeiro das Posturas existentes em taes respeito= [foi]  35 
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1859                            Moreira [24] 

pelo Vice Presidente posto em discuçaõ um parecer  
apresentado pela Collectoria a esta Camara af im  
de poder cobrar os Direitos da Lei Numero 1372 de 19 de  
Março de 1858 mandando a f ichar Edital af im de que  5 
os Taberneiros pagos os Direitos, bem como para aferi  
çaõ, o que foraõ deparecer unanimemente que se  
desse cumprimento lavrando-se Edictal marcan  
do-se opraso de oito dias para esta Vil la, e para as Fre  
guesias quinze dias, do dia da af ixaçaõ do Edital que  10 
OFiscal fara correiçaõ f indo os oito dias, e impora  
a multa do Art igo vinte tres, aos que naõ apre  
zentarem o bi lhete de ter pago todos Direitos, f icando  
encarregado o Procurador da Camara Antonio Galvaõ  
Severino vencendo a gratif icaçaõ de quinhentos reis por  15 
cada termo de qual quer negocio que af irir ; e Naõ ha  
vendo mais a tractar foi pelo Vice Presidente suspen  
ca a Secçaõ as cinco horas da tarde athe o dia seis  
do corrente as nove horas da manha. Do que para  
constar lavrei apresente acta em que se assigna O  20 
Vice Presidente e Vereadores, e Eu Claudino Antonio  
Ferreira Secrectario da Camara que o escrevi 

Moreira V isse Prezedente  
Aguiar 

Fonçeca 25 
Freitas  
Oliveira 

Acta da 3ª Secçaõ Ordinaria da Camara Mu  
nicipal 
Aos seis dias do mes de Maio do anno do Nascimento  30 
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cincoen  
ta e nove, n’esta Vil la de Botucatú da Provincia de  
Sam Paulo, e em casas do Cidadaõ Mathias José  
Teixeira, servindo provisoriamente de Paço da Camara  
e sendo ahi, compareceraõ OVice Presidente José 35 

                                                 
72 O trecho “Lei Numero 13” está sublinhado a lápis. 
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[[José]] Pais Moreira, eos Vereadores Antonio Manoel de  
Oliveira, e OSuplente Joaquim Gonçalves da Fonceca,  
faltando o Vereador Joaõ Francisco de Freitas, e o Su- 
plente Manoel Theodoro de Aguiar, estes com causa, e sem  
ella d’esde a primeira Seccaõ OPresidente Francisco de  5 
Paula Vieira, e os Vereadores Tenente Francisco Bonifa  
cio Ribeiro, Capitaõ José Joaquim Alves Machado e Jo- 
aõ Pereira da Silva, e naõ havendo numero suf ici  
ente para os trabalhos da mesma foi adiada a mesma  
para o dia tr inta do corrente as des horas da manhã, na  10 
hora  mesma foi ordenada pelo Vice Prezidente que se t iras-  
se copia das Posturas novamente aprovadas, e se remet  
tesse ao Sup lente dedelegado Fiscaes d’esta V i l la e das Freguesias per  
tencente a este Municipio, aos Empregados da Padroeira  
e mais empregados d’esta Camara, e que o Secrectario  15 
lança-se em Receita as multas dos Vereadores na quan  
t ia de oito mil reis em cada um fasendo sciente o Pro 
curador para havel-os. Do que para constar lavro apre  
zente acta em que se assigna O Vice Presidente e Vereadores  
presente e Eu Claudino Antonio Ferreira Secrectario que o  20 
escrevi Joze Pais Moreira V isse Presidente 

Fonceca 
Oliveira 

 Acta da 1ª Secçaõ Ordinaria da Cama  
ra Municipal 25 
Aos tr inta dias do mes de Maio do Anno do Nasci  
mento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito  
centos e cincoenta e nove, n’esta Vil la de Nossa  
Senhora Santa Anna de Botucatu da Impe 
rial Provincia de Sam Paulo, e em casas do  30 
Cidadaõ Mathias José Teixeira, servindo provisoria 
mente de Paço da Camara Municipal,  e sendo 
ahi, compareceraõ O Vice Presidente José Pais 
Moreira, eos Vereadores Antonio Manoel de 
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Moreira [25] 

[[de]] Oliveira Joaõ Francisco de Freitas, Tenente Fran  
cisco Bonifacio Ribeiro, e Capitaõ José Joaquim Al-  
ves Machado, e Porteiro Luis Pereira de Mello, com mi-  
go Secrectario da mesma abaixo nomeado e assignado  5 
e achando digo faltando O Presidente Ajudante Fran  
cisco de Paula Vieira, e O Vereador Joaõ Pereira da Sil  
va, e achando-se reunido a Camara em numero le  
gal foi pelo Senhor Vice Presidente declarado = abre-se  
a terceira Secçaõ Ordinaria = e foi l ido uma Portaria  10 
do Excelentissimo Governo da Provincia, na qual 
declarava haver criado o fóro Sivi l e concelho de Jura  
do em qual mostrava ter nomeado os Suplentes de  
Juises Municipaes, na forma na mesma declara  
va cujos saõ os seguintes Senhores = primeiro Suplen  15 
te Capitaõ José Joaquim Pinto de Mello,= Segundo  
Capitaõ José Joaquim Alves Machado = Terceiro  
Tenente Francisco Bonifacio Ribeiro = Quarto  
Joaõ Antonio de Miranda e Silva, = Quinto  
Matheus Gomes Pinheiro Machado = Setimo  20 
digo Sesto Tenente Bras de Assis Nogueira  
e achando-se presente O Capitaõ José Joaquim  
Pinto de Mello, e dito Capitaõ José Joaquim Paulo digo  
Alves Maxado apresentaraõ os titulos de suas no  
meaçaõ e declararaõ acharem-se promptos para tomar  25 
posse do cargo para que foraõ nomeados e achando-  
se presente o Tenente Francisco Bonifacio Ri 
beiro foi por el le tambem declarado achar-se no mes  
mo caso, avista do que foi del iberado que se lhes -  
desse a posse tomando-se o competente jura  30 
mento para primeiro Suplente, o dito Capi-  
taõ Pinto de Mello, Segundo o dito Capitaõ Alves  
Machado e para Terceiro o refferido Tenente Bo  
nifacio Ribeiro, e que se off icia-se ao quarto  
quinto e Sesto, para que comparecessem na pro 35 
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[[pro]]xima Secçaõ, ou em qual quer hora que se  
apresente para tomarem posse dos cargos para  
que foraõ nomeados e que se of iciasse acuzando  
a recepçaõ do Off icia73 de vinte oito de Abri l do cor  
rente anno, fasendo-se registar competentemente  5 
lavrando-se o necessario Edital que será f ixo no lu  
gar do est ilo e vista do que prestaraõ o competente  
juramento que vai ser tomado por termo no com 
petente Livro. Foi l ido um Off icio de tr inta e um de De  
sembro de mil oito centos e cincoenta e oito em que commu  10 
nicava acharem-se approvadas as contas d’esta Camara.  
Deliberou-se que fosse registrado. Foi l ido uma Circular  
em que ordena o Excelentissimo Presidente em onse de  
do corrente, em que ordena que os admisnistradores74 de  
obras publicas Provinciais naõ gastem mais de que a  15 
quellas quantias dos credictos marcados pelo Governo sob 
pena de naõ lhe serem abonado. Foi deliberado que fosse  
registrado. Foi l ido um outro Off icio de tres do corrente  
em que communica ter-se criado a Freguesia de  
Sam Domingos n’este Municipio, acompanhado de  20 
uma Copia em que scient if ica as divisas que deve  
ter aquella Freguesia com este Municipio digo com  
75este Destricto. assim mais teve leitura um outro  
de mesma data de tres do corrente em que decla  
ra ter sido elevada a cathegoria de Freguesia o Bair- 25 
ro dos Lençoẽs d’este Municipio com as divisas de  
que consta na copia inclusa. foi del iberado que  
fossem registradas  E que se Off iciasse para ambas 
as Freguesias comforme recomenda os mesmos 
Off icios sobre as Elleiçoẽs remetendo-se as copias au  30 
tenthicas da l ista de qualif icaçaõ e mais pessas nes  
cessarias para a refferida Elleiçaõ para ser feita a con  
vocaçaõ dos Elleitores, Suplentes, e Votantes. Accu  
zando–se a recepçaõ dos Off icios assima mencionados

                                                 
73 Officia por Officio. 
74 Melhor seria administradores. 
75 À esquerda da mancha, entre as linhas 23 e 26, lê-se, a lápis, Lenções, além de um traço que 

separa a palavra do texto original. 
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Moreira [26] 

bem como da circular. Foi l ido um requerimento do  
Alf feres Manoel d’Almeida Toledo em que pede athestado  
sobre sua vida publica e part icular: foi posto em discu  
çaõ foi deliberado que se atestasse. Foi l ido um reque  5 
rimento de Francisco Barbosa da Cunha e Mello e outros  
pedindo prorrogaçaõ no tempo para abrir-se a rua que 
se abre entre O Ribeiraõ e a Rua das Flores76 entrou em  
discucaõ foi deliberado que se prorrogasse por seis meses77  
improrrogaveis. E naõ havendo nada mais a tractar foi sus  10 
pença apresente Secçaõ as quatro horas da tarde the o dia  
seguinte trinta e um do corrente as des horas da manha  
do que para constar mandou o Presidente lavrar apresente  
acta em que se assigna com os demais Vereadores e Eu  
Claudino Antonio Ferreira Secrectario que o escrevi 15 

Moreira 
V isse Presidente  

Freitas 
Oliveira 
Ribeiro 20 
Pereira 

  Acta da 4ª Secçaõ Ordinaria da Ca-  
mara Municipal 
Aos tr inta e um dias do mes de Maio do anno do Nascimen  
to de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e cinco-  25 
enta e nove, n’esta Vil la de Botucatú em casas do Cidadaõ  
Mathias José Teixeira, servindo provisoriamente de Paço da  
Camara, e sendo ahi compareceraõ O Vice Presidente  
José Pais Moreira, e os Vereadores Tenente Francisco Bo  
nifacio Ribeiro, Antonio Manoel d’Oliveira, Joaõ Fran  30 
cisco de Freitas, faltando OPresidente Ajudante Francisco  
de Paula Vieira, e o Vereador Joaõ Pereira da Silva, bem co  
mo o Vereador Capitaõ José Joaquim Alves Machado  
por se achar empedido pelo que foraõ chamados os  
Suplentes primeiro segundo, terceiro, que se [achaõ] usente78 35 

                                                 
76 O trecho Ribeiraõ e a Rua das Flores foi sublinhado a lápis por terceiro. 
77 O trecho seis meses se encontra sublinhado por terceiro, à tinta vermelha. 
78 Melhor seria ausentes. 
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pelo que foi chamado o quarto Suplente Claudino José  
Pereira, que comparecendo tomou acento, e achando reu- 
nida a Camara em numero legar foi declarada = Abre 
se a quarta Secçaõ = as des horas da manhã. Foi l ida  
a acta da antecedente que foi aprovada. Foi l ido um  5 
requerimento de José Rodrigues dos Santos, em que pede a 
revi laçaõ79 da multa. foi posta em discuçaõ o refferido reque 
80rimento, foraõ de parecer os Vereadores Freitas, e Oliveira que  
fosse aliviado da multa81, e os Vereadores Pereira, e Ribeiro, que  
fosse relevado em totum, pelo que foi deliberado pelo Pre  10 
zidente que fosse digo dissidir afavor do Peticionario, f i  
cando assim relevado da multa. Foi l ido um requerimen  
to de Romoaldo Augusto de Oliveira em que pede ser releva  
do da multa: que foi posta em discuçaõ foraõ todos  
unanimemente de parecer al ivial-o da multa. e naõ ha  15 
vendo nada mais a tractar foi suspenço a Secçaõ as quatro  
horas da tarde athe o dia seguinte primeiro de Junho cor-  
rente as des horas da manha do que para constar la-  
vrei a presente acta em que se assigna o Presidente, e  
mais Vereadores, e Eu Claudino Antonio Ferreira Secre  20 
ctario da Camara que o escrevi.  

Moreira 
Pereira 
Oliveira 
Freitas 25 
Ribeiro 

 Acta da 5a Secçaõ Ordinaria da Camara  
Municipal 
Ao primeiro dia do mes de Junho do anno do Nasci-  
minto de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito cen  30 
tos e cincoenta e nove n’esta Vil la de Botucatú da  
Provincia de Sam Paulo, e em casas do Cidadaõ  
Mathias José Teixeira servindo provizoriamente  
de Passo da Camara, e sendo ahi comparecera o 

                                                 
79 revilaçaõ por relevaçaõ. 
80 À esquerda da mancha, entre as linhas 8 e 10, lê-se: [pe]la | [mul]tas | Secretario | [Fe]rreira. 
81 O escriba parece inserir um sinal que nos remete ao trecho transcrito, aqui, na nota 80 acima. 
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Moreira [27] 

[[o]] Vice Presidente José Pais Moreira, e os Vereadores 
Tenente Francisco Bonifacio Ribeiro, Joaõ Francisco  
de Freitas, e Antonio Manoel de Oliveira, e Porteiro  
Luis Pereira de Mello, com migo Secrectario faltando  5 
O Presidente Ajudante Francisco de Paula Vieira, e os  
Vereadores Joaõ Pereira da Silva que se axa ausente  
e Capitaõ José Joaquim Alves Machado que se  
acha impedido, faltando o primeiro segundo e ter  
ceiro Suplente por se acharem auzentes e naõ con  10 
vocados, pelo que compareceu o quarto Suplente  
Claudino José Pereira, e achando-se assim reu  
nido em numero legar de Vereadores na forma  
da Lei: foi pelo Presidente declarado abre-se a Se  
çaõ Ordinaria= Foi posto em discucçaõ a acta da  15 
antecedente que foi unanimemente aprovada.  
Foi l ido e posto em discuçaõ um requerimento de Arua  
dor Antonio Mariano Pereira, actual arruador d’este  
Municipio pedindo demiçaõ do dito emprego de Ar-  
ruador. Foi posto em discuçaõ sendo l ido o requeri-  20 
mento para intel igencia. foi resumido que fos  
se demitido. Foi indicado a nomeaçaõ de outro indivi  
duo para substituir o Arruador demitt ido. foi delibera  
do a nomeaçaõ de Joaõ Simaõ da Rocha. Foi l ido um  
outro requerimento de Mim Secrectario pedindo o  25 
pagamento do ordenado de quatro meses e vinte dias  
foi posto em discuçaõ e deliberou a Camara que se  
passa-se mandado para o refferido pagamento. Foi l i  
do um requerimento de Claudio José Pereira em que  
pede sua demiçaõ de Fiscal d’esta Camara, foi posto em  30 
discuçaõ e foi ordenado que naõ davaõ admiçaõ82 pedida em  
concequencia de os motivos naõ serem atendiveis e que se  
esta Camara tem sancionado por suas posturas alguas  
multas que saõ postas em praticas por seus off iciais es-  
ta ella no Direito de releval-os quando assim julga 35 

                                                 
82 Melhor seria a demição. 



144 
 

 

 

 
 

[f . 26v]



145 
 

 

Fó l . :  26v  
Doc . :  50  
Au to r :  C laud ino                         
 
[[ julga]]  de Just iça, estranhando o procedimento de qualquer  
de seus empregados quando queiraõ conheçer, ou sençu  
rar o seu procedimento oque toda via não admitte. 
Foi posto em discucçaõ a indicaçaõ que fes o Senhor  
Vereador Claudino José Pereira, para off iciar-se ao Co  5 
letor de I tapetininga af im de que declarasse se esta  
em termos de pagar as ferias que se achaõ vencidas a  
the o presente dos servissos feitos na estrada que segue  
d’esta á Constituiçaõ, entrou em discuçaõ e foi delibe 
rado que se off iciasse ao mencionado Collector, e que  10 
a naõ haver ali dinheiro se levasse isso ao conhecimen  
83to do Governo e do Inspector da Thezouraria. Achando  
-se presente Custodio José Monteiro com este a Cama  
ra contractou para que f izesse a estada que parte  
a Cidade da Constituiçaõ isto hé athe os l imites deste  15 
termo pela quantia de um conto dereis cóta esta desi  
gnada para a factura da mesma estrada e elle decla-  
rou que se obrigava á fabricala com tr inta palmos  
de largura com dosi de l impos nos lugares mais afectos  
a tornar-se ruim, que nos faxinaes com vinte palmos 20 
de larguras com os dito dose de limpos, isto hé o atalho  
que principia na Fasenda de Joaquim Rodrigues dos  
Santos, e terminar-se-ha ao pé do lagiadinho nas  
terras de Delf ino Martins, fasendo pela forma dita  
pelo presso e quantia de nove centos mil reis inclusi  25 
ve tres pontes sendo estas de madeira de lei com largura  
suf iciente para passar carro, e promette dar el la construi  
da the f ins de Agosto do corrente anno, e recebera a quan  
t ia de nove centos mil reis em prestaçoẽs e por se achar 
assim contractado se lavrou apresente em que. Foi  30 
discutido sobre os pagamentos que tem a Camara  
afazer e lembrado de naõ haver dinheiro na ocasi  
aõ foi deliberado que se pagasse ao Vereador Anto  
nio Manoel d’Oliveira a quantia de dezoito

                                                 
83 Entre as linhas 13-4, à esquerda, lê-se: Contra | to.  
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Moreira [28] 

[[desoito]]84 mil reis que se lhe deve de um terno de medi  
das, passando desde ja o mandado para isso. Foi  
posta em discucçaõ afalta dos Vereadores que naõ  
compareceraõ se deveriaõ ser ou naõ multados foi  5 
deliberado que fossem multados sendo elle O Vereador  
Joaõ Pereira da Silva, e OPresidente Francisco de  
Paula Vieira, e por naõ haver mais Atractar foi  
disolvida a Camara athe o dia primeiro de Septembro  
fucturo. Do que para constar mandou o Presidente  10 
lavrar apresente acta em que se assigna com os  
demais vereadores e Eu Claudino Antonio Ferreira,  
Secrectario da mesma que o escrevi 

Moreira 
Oliveira 15 
Pereira  
Freitas  
Ribeiro 

 Acta da Secçaõ Extraordinaria da Camara  
Municipal como abaixo se declara 20 
Aos vinte cinco dias do mes de Junho do Anno do Nasci-                                                         
mento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos                                                            
e cincoenta e nove, n’esta Vil la de Nossa Senhora San                                               
ta Anna de Botucatu, da Provincia de Sam Paulo                                                      
em Casa do Capitaõ José Joaquim Alves Machado, servin                                        25 
do provizoriamente de Paço, n’ella compareceraõ OPresiden                                     
te Ajudante Francisco de Paula Vieira, e os Vereadores Ca                                              
pitaõ José Joaquim Alves Machado, Antonio Manoel de                                               
Oliveira, Joaõ Francisco de Freitas com migo Secrectario da                                                 
mesma abaixo nomeado e assignado faltando os demais                                                 30 
Vereadores, e tendo-se exgotado os Suplentes, compareceu o                                         
Suplente Alf feres Manoel de Almeida Toledo, e achando                                                 
se reunido em numero legar como recomenda a Lei, foi                                                    
pelo Presidente declarado= Abre-se a Secçaõ Extraordina                                              
[[na]]r ia= Foi pelo Presidente posta em discuçaõ a respos- 35 

                                                 
84 No fólio anterior, o secretário grafou a referida palavra com <z> no lugar de <s>. 
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[[respos]]ta da Circular do Excelentissimo Vice Presidente da  
Provincia de seis do corrente que foi unanimemente 
aprovado. Foi pelo Presidente posta em discuçaõ uma Re 
presentaçaõ ao Governo da Provincia, tratando sobre a  
Policia d’esta Vil la, e da Freguesia de Sam Domingos. 5 
Foi posta pelo Presidente em discuçaõ uma outra repre 
zentaçaõ tratando sob administraçaõ do correio d’esta 
mesma Villa; Foi pelo Presidente posta em discuçaõ 
uma felicitaçaõ ao Doutor Chefe de Policia Interi  
no, que ambas as representaçoes como a felicitaçaõ foraõ 10 
unanimemente aprovados. E naõ havendo nada mais 
a tractar foi desolvida a Secçaõ. Do que para constar 
mandou o Presidente lavrar apresente acta em que 
se assigna, com os de mais Vereadores e Eu Claudino 
Antonio Ferreira Secrectario da mesma que o escrevi 15 

Vieira 
Prezidente 

Maxado 
Freitas  
Oliveira 20 
Toledo 

Acta da 1ª Secçaõ Extraordinaria da Camara 
Municipal 
Aos dose dias do mes de Julho do Anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e cin 25 
coenta e nove, n’esta Vil la de Nossa Senhora San 
ta Anna de Botucatu, da Imperial Provincia 
de Sam Paulo, e em Casas do Cidadaõ Mathias 
José Teixeira, servindo provizoriamente de Paço da 
Camara, e sendo ahi compareceraõ O Presidente 30 
da Camara, o Ajudante Francisco de Paula Viei 
ra, e os Vereadores Capitaõ José Joaquim Alves Ma 
chado, Antonio Manoel de Olivera, Joaõ Fran 
cisco de Freitas, e comparecendo o Alfferes Manoel
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Moreira [29] 

[[Manoel]]  de Almeida Toledo, por faltarem os demais 
Vereadores e Suplentes, por se acharem ausente 
com migo Secrectario da mesma abaixo assignado 
e Porteiro Luis Pereira de Mello; E achando-se  5 
a mesma reunida enumero85 legar foi pelo Pre 
zidente declarado aberta a Secçaõ Extraordinaria 
= E em seguidas apresentando-se OCapitaõ José Joa 
quim Pinto de Mello, OCapitaõ José Joaquim  
Alves Machado, Bernardino Dultra Pereira An 10 
tonio Manoel d’Oliveira, e José Gomes Pinheiro Vello 
zo,: O primeiro nomeado por Portaria do Excelentissi 
mo Vice Presidente da Provincia de vinte sette de  
Junho do corrente anno para Delegado de Policia 
d’este termo, o segundo para primeiro Suplente 15 
o terceiro para segundo Suplente, o quarto para 
quarto Suplente, e quinto para sesto Suplen 
te, como consta das Portarias de nomeaçoẽs 
que cada um dos nomeados apresentou: 
a elles e a cada um de per-si lhes foi pelo Presi- 20 
dente da Camara defferido o juramento dos San 
tos Evangelhos, e lhes encarregou que f ielmente 
desempenhassem as obrigaçoẽs inerentes aos car 
gos de Delegados para que se achaõ nomeados 
sendo obdientes a Constituiçaõ e f ieis ao Im 25 
perador: O que por elles assiste assim pro 
metteraõ cumprir. Concluida esta forma 
lidade deliberou a Camara que se f izesse 
publico por Edital as nomeaçoẽs, e Posse dos 
Dellegados mencionados com DeClaraçaõ 30 
que o primeiro n’esta mesma dacta entra 
em exercicio. Nada mais havendo a tractar O 
Presidente levantou apresente Secçaõ Extraordina 
ria agradecendo-lhes o zelo Patriotico com que 
se prestaraõ apresente reuniaõ. Emandou la 35 

                                                 
85 Melhor seria em numero.  
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[[Emandou la]]vrar apresente acta em que  
todos assignaõ Eu Claudino Antonio Ferrei 
ra Secrectario da mesma o escrevi 
    Francisco dePaula Vieira: Prezidente 
    Maxado 5 
    Freitas 
    Oliveira 
    Toledo 
    Jose Joaquim Pinto de Mello 
    Jozé Joaquim Alves Maxado 10 
    Bernardino Dultra Pereira 
    Antonio Manoel d’oliveira 
    Jozé Gomes Pinheiro Vellozo 

86Acta da Secçaõ Extraordinaria da Camara 
Municipal do dia nove de Agosto de 1859 15 
Aos nove dias do mes de agosto do anno do Nas- 
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oi- 
to centos e cincoenta e nove, n’esta Vil la de Nossa 
Senhora Santa Anna de Botucatu, e em casas 
do Tenente Coronel José Joaquim Alves Maxa 20 
do, e sendo ahi comp digo Maxado servindo pro 
visoriamente de passo da mesma, e sendo ahi 
compareceraõ OPresidente da mesma Ajudante 
Francisco de Paula Vieira, eos Vereadores José Pais 
Moreira, Antonio Manoel d’Oliveira, Joaõ Fran 25 
cisco de Freitas, e José Joaquim Alves Macha 
do, com migo Secrectario da mesma faltando os 
de mais Vereadores por naõ se ter podido convocar 
por naõ haver tempo para isso. E achando-se reuni 
da a Camara em numero legar foi pelo Presiden 30 
te declarado= Abre-se a Secçaõ Extraordinaria 
Foi posto em discucçaõ que em Vista da Acta das

                                                 
86 Há o espaço de uma linha em branco antes e outro depois deste cabeçalho. 
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Moreira [30] 

Elleiçoes da Freguesia de Sam Domingos, e que se apre 
zentam os Cidadaõs Ignacio Pereira Nantes e Joaquim 
Manoel de Andrade Junior aquelle primeiro o mais 
Vottado, e este o imediacto em vottos para  5 
Juises de Pas, aprestar juramento e tomar posse. Oque 
foraõ de commum parecer que recebecem o juramento na 
forma da Lei, visto serem os mesmos declarados Juises 
de Pas da refferida Freguesia pela Elleiçaõ feita na 
mesma como consta das actas. E pelo Presidente 10 
foi ordenado se desse juramento aos refferidos Juises de  
Pás, e que f indo oqual se lavrasse o Edictal de Estilo 
E naõ havendo nada mais a tractar foi pelo Presiden 
te dissolvida apresente. Epara constar lavro apre 
zente acta em se assigna o Presidente e Mem  15 
bros da mesma Eu Claudino Antonio Ferreira 
Secrectario que o escrevi 

Francisco de Paula Vieira.  Prezidente 
Joaõ Francisco de Freitas 

Antonio Manoel de Oliveira 20 
Joze Pais Moreira 

José Joaquim Alves Machado 
Acta da Seçaõ Estraordinaria da Camara Municipal do dia do[ze] 
de Agosto d 1859 
Aos doze dias do mes de Agosto do Anno do Nascimento de- 25 
Nosço Senhor Jezus Christo de mil oito çentos e cincoenta  
e nove Nesta Vil la de Nossa Senhora  [Santa] Anna de Botucatu, em Cazas  
de Francisco Thomas de Andrade cirvindo provizoriam[en] 
te de paço da Camara, e çendo ahi compareçeraõ o Prez[i]  
dente da mesma Ajudante Francisco de Paula Vieira, 30 
eos Veriadores Antonio Manoel de Oliveira, Joaõ Francis[co] 
de Freitas, Joaõ Pereira da Silva, faltando os de mais Veriadores 
por naõ se ter podido convocar compareceraõ os Suplentes Joaqui 
m Goncalves da Fonceca, e Manoel Theodoro de Aguiar, commi
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[[comi]]go Secretario da mesma digo Interino da mesma para af im de  
f i l ic itar o Prezidente, da Provincia e responder-se dois circulares 
do mesmo hũ  com dacta de vinte e hũ  de Junho do corrente An 
no e outro com dacta de dois de Julho ppor assim mais requizi 
tar da Camará de Itaptininga, af im de enviar a esta Camará o l i  5 
vro da Eleiçaõ de Juizes de Pas, e Suplentes desta Vil la, outro  
of icio ao Prezidente da Provincia fazendo ver a nesçecidade que ex 
iste de hum Profeçor de primeiras letras do Sesxo Masculi  
no d esta Vil la cujo lugar se acha vago, outro of icio ao 
Prezidente, da Provincia fazendo ver a nesçecidade de uma 10 
ponte no pasço do Rio pardo a baicho da barra das b[ar] 
cas na direçaõ desta Vil la a Vil la de Itapeva, e naõ a 
vendo nada mais a tratar marcou o Prezidente a nove 
orras do dia treze o que  para constar mandou lavrar  
a prezente Acta em que  todos aSignaõ. e Eu Joaõ Fran 15 
cisco de Freitas, Veriador e Secretario Interino que  a escrivi   
                                Francisco dePaula Vieira 
                                              Prezidente 
                                Antonio Manoel deOliveira 
                                Joaõ Francisco de Freitas   20 
                                Joaõ Pereira daSilva 
                                Joaquim Gonçalves da Fonçeca 
                                Naõ comcordo com aprezente  
                                   Manoel Theodoro de Aguiar 
Acta da Seçaõ estraordinaria do dia 13 de Agosto 25 
de 1859 
Aos 13 dias do mes da Agosto do Anno do Nacimen 
to de Nosço Senhor Jezus Christo de mil oito çen 
tos e cincoenta e nove, n esta Vil la de Butucatu 
da Commarca de Itapit ininga, e Provincia 30 
de Saõ Paulo em cazas do Sidadaõ Francisco 
Tomas de Andrade çervindo Provizoriamente 
de Paço da Camara Municipal, cendo ahi compa 
receraõ o Prezidente Francisco de Paula Vieira Antonio
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Moreira [31] 

Manoel de Oliveira Joaõ Francisco de Freitas Joaõ Pereira da 
Silva e faltando os de mais Veriadores por naõ serem con 
vocados e Overiador Alves Machado por inpedido, achan 
do=se prezentes os Suplentes oSenhor Joaquim Goncalves da Fon 5 
ceca, Manuel Theodoro da Aguiar, faltando o Porteiro Lu[is] 
Pereira de Mello, eo Veriador Joaõ Francisco de Freita[s] 
como Secretario Interino, e achando=se aSim reunid[a] 
a Camará em numero legal foi pel lo Senhor Prezidente 
aberta a Seçaõ, entrando para orde dos trabalhos huã re 10 
prezentaçaõ do Procurador da Camara, af im da Ca 
mará nomiar Fiscal e Aruador na Freguezia dos Len 
cós asSim mais responder a Camará o Reçebimento 
do a digo de postura enviado pello Prezidente d[a As] 
Sembleia Provincial do corrente anno o Doutor Joaquim 15 
Octavio Nebias, ascim mais um oficio ao Prezidente [da] 
Provincia dando parte que tendo dado posçe a Joze Gom[es] 
Pinheiro Velozo, de quinto Suplente de Delegado por tra[zer]  
a Portaria o Nome de Joze Gomes Pinheiro Machado, naõ a 
vendo outro Joze Gomes Pinheiro Machado morador neste 20 
Monicipio por isço a Camara intendeó i deó posçe a Jo[ze] 
Gomes Pinheiro Velozo quando apareçe agorá as no- 
miacõ=ens de Suplentes do Sobdelegado o Nomea[do] 
Joze Gomes Pinheiro Velozo por isço que  esta Cama 
rá of iciá ao Prezidente af im d’ desembaraçar es 25 
ta duvida, ascim como outro of içio ao Prezidente da Provin 
cia concultando se o Suplente Joaõ Antonio de Mi 
randa e Silva, Será Joaõ Antonio de Almeida e Silva 
que hé oque  aqui existe, para O Cuarto Suplente de Juis  
Municipal, ascim mais huã indicaçaõ dos vere 30 
adores e Suplentes Senhores Joaõ Pereira da Silva Joaqu 
im Gonçalves da Fonçeca e Manoel Theodoro da Aguiar 
indicando que  se escreva na Acta primeiro que  o Prezide[n] 
te da Camará obçervando o regulamento das Cama 
ras naõ faça escrever na Acta qual quer del ibera 35 
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[[delibera]]çaõ sem que esta primeiro pasçe pella dis 
cuçaõ e votaçaõ i que esça deliberaçaõ pasçe por ma 
ioriá, segundo que o Prezidente da Camará  em vista do mes 
mo regulamento naõ deve tomar parte nas discuçõ-ens 
sem que sedá a Cadeira da Prezidençia ao immidiato 5 
em votos. terçeiro que o Prezidente da Camará naõ deve 
chamar para os trabalhos da mesma Suplentes menos 
votado avendo dentro da Vil la, naõ Só Veriadores 
de numero como Suplentes mais Votados e faze  
rem Seçõ=ens com coatro Membros, quarto que o Pre 10 
zidente da Camará naõ deve conçentir a tomar a pala 
vra dos Veriadores e atrapalhar aordem dos çervisços 
reduzindo a d i ta Camará a uma completa Anarquia 
d’onde se naõ deve admitir Somentes87 abuzos, quin 
to f inalmentes que  a Camará a[espaço]tendendo anescecidade   15 
de hum Juis de Pas, Suplente tome posçe i tendo 
conciencia que o Sidadaõ Claudino Joze Pereira hé 
o Suplente mas votado o mande chamar para to 
mar posçe d’aquelle cargo, quarto digo referindo 
ao Artigo coarto aSima declarado qua l  o Prezidente da 20 
Camara naõ deve concentir que nenhum homem 
do povo que naõ tem parte del la venha tomar 
a palavra dos Veriadores, i neste Acto o Prezidente 
Suspendeó os trabalhos marcando dia primeiro de 
Setembro para Seçaõ Ordinaria visto aver duvida 25 
quanto a posçe de claudino Joze Pereira por naõ apa 
reçer documento que  mostrasçe o numero de Votos que tem 
para Suplente de Juis da Pas, por que nao tem Sido 
remetido a esta Camará o livro de Eleicõ=ens 
para governo. Neste Acto o Veriador Joaõ  30 
Pereira da Silva e os Suplentes Joaquim Gon 
calves da Fonceca Manoel Theodoro de A 
guiar declararaõ que naõ Asignarao a Acta 
e largando Suas Cadeiras ret iraraõ=se dando

                                                 
87 Melhor seria Semelhantes. 
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Moreira [32] 

Por incultados dizendo palavras bastante pe[sa] 
das e f icando ascim ao disamparo o trabalho 
o Prezidente em confirmidade com a Lei con 
vocou ao Suplentes Senhor Alferes Manoel de [Al]  5 
meida Toledo e Joaquim Selest ino Pime[n] 
tel os quas88 comparecendo aSignaraõ f i  
cando deo onerados89 conforme a mesma Lei 
o Veriador e Suplentes que ret iraraõ=se  
da Seçaõ Sem aSigna a Acta [i legível]90 e foi de 10 
l iberado que se of icia=se ao Excelentissimo Govern[o] 
participando o Ocorrido e para constar man 
dou o Prezidente lavrar esta Acta em que 
Asigna com os Veriadores e Eu Joaõ Francis[co] 
de Freitas Veriador cervindo de Secretario 15 
no impedimento do Atual que o escrevi 
                             Francisco de Paula Vieira 
                                   Prezidente 
                             Joaõ Francisco de Freitas 
                             Antonio Manoel de Oliveira 20 
                        Joaquim Celestino Pimentel 
                            Manoel de Almeida Toledo 
Acta da Seçaõ Estraordinaria do dia vinte e coatro de Agosto d[e] 
1859 
Aos vinte e coatro dias do mes de Agosto do Anno do Nacime[n] 25 
to de nosço Senhor Jezus christo de mil oito centos e cincoenta e 
nove n’esta Vil la de Nossa  Senhora Santa  Anna de Botucatu, em cazas 
de Francisco Thomas de Andrade, e sendo ahi digo cervindo 
Provizoriamente de pasço da Camará, e sendo ahi compare 
ceraõ o Prezidente da mesma Ajudante Francisco de Pau 30 
la Vieira, eos Veriadores Tenente Francisco Bonifacio Ribei 
ro, Joze Pas91 Moreira, Antonio Manoel de Oliveira, Joaõ Fran 
cisco de Freitas, eo Veriador Suplente Alferes Manoel de 
Almeida Toledo, faltando o Veriador Capitaõ Joze Joaquim Alv[es] 
Machado por inpedimento, io Veriador Joaõ Pereira daSilva,  35 

                                                 
88 quas por quais. 
89 desonerados parece ser o correto. 
90 Parece aqui haver as letras ep. 
91 Pas por Pais. 
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por disonerado a the segunda ordem, faltando o Porteiro Luis Pereira 
de Mello, e aSim achando=se reunida a Camara em numero legal 5 
foi pello oSenhor Prezidente Aberta a Seçaõ Estraordinaria af im de res 
ponder huã portaria do Prezidente da Provincia, determinando que 
com a brevidade poscivel esta Camará, of icia=se ao Dellegado do Dire 
tor geral das Terra publicas nesta provincia o Brigadeiro Joze Joa 
quim Machado de Oliveira, informaçaõ=ens circunstanciadas a  10 
respeito das Terras que constituem o Patrimonio Roçio d’esta Vil la 
e das duas Freguezias Aneixas, cendo dos Lencóis, e Saõ Domingos 
outra portaria do Prezidente da provincia exigindo que esta Camara 
respondese ao Excelentissimo Governo, o Ocorr ido nas Eleicõ=ens dos Lencós no 
dia vinte e coatro doproximo pascado em vista da copia que os 15 
Suplentes dos Juises de Pas desta Vil la eoutros enpregados publi  
cos desta dir igiraõ ao Excelentissimo Governo. ascim mas um oficio ao a 
dministrador geral dos Correios de esta Provincia, pedindo nomi 
asçe nesta Vil la um Agente do Correio, visto o que esta nomia 
do a nove mezes mas ou menos ter=se mudado para longe d’ 20 
esta Vil la dois a doze legoas, naõ avendo nada mais a tratar 
o Prezidente Suspendeo a Seçaõ pellas coatro orrás da tarde f icando 
marcado para a Seçõ=ens ordinarias do primeiro de Setembro proxi- 
mo futuro e para constar mandou lavrar a prezente Acta que Unanime 
mente foi aprovada, e todos se aSignaõ, Pasço da Camará Munici 25 
pal em Seçaõ Extraordinaria, aos vinte coatro de Agosto de mil oito  
cento e cincoenta e nove e Eu Joaõ Francisco de Freitas Veriador Secre 
tario que o escrevi 

Francisco de Paula Vieira 
Prezidente 30 

Joze Pais Moreira 
Antonio Manoel de Oliveira 
Joaõ Francisco de Freitas 
Manoel de Almeida Toledo 
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Moreira [33] 

Acta da Sessaõ Ordinaria do dia 1º de Setembro de 1859 
Ao primeiro dia do mez de Setembro do Anno do Nacimen 
to de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos  
e cincoenta enove, nesta Vil la de Nossa Senhora Santa An 5 
na de Botucatu, e em cazas do Cidadaõ Mathias Jose 
Teixeira servindo de Passo da Camara Municipal. Esen 
do ahÿ as horas marcada na Leÿ Compareceu OCidadaõ 
Francisco de Paula Vieira Presidente da mesma, com Migo  
Manoel de Almeida Toledo Secretario intirino da mesma 10 
e Vereador Suplente no impedimento dos mais votados 
eos Veriadores effectivos Jose Pais Moreira, Joaõ  
Francisco de Freitas, e Antonio Manoel de Oliveira 
e achandosse reunidos em numero legal. Declarou OPre 
sidente aberta assescaõ, e deziguinou que servisse de  15 
Secretario a Manoel de Almeida Toledo que se achava 
exercendo em qualidade de Vereador, Declarou mais que  
OVereador Tenente Francisco Bonifacio Ribeiro parti  
cipou achar se gravemente imfermo pelo que foi rele 
vado de multa, oCapitaõ Jose Joaquim Alvez Machado 20 
naõ compareceu por se achar em exercicio de Juiz 
Municipal, relevado por isso, faltaraõ os Vereadores      
e Suplentes Joaõ Pereira da Silva, Joaquim Goncalvez 
da Fonceca por se acharem exonerados de mais faze 
rem parte desta Camara sem que o Excetenlissimo92 Governo  25 
de termine que continuem a fazerem parte del la por 
serem [i legível]; nas mesmas sircunstancias se acha o  
Suplente Manoel Theodoro de Aguiar, enem mesmo 
compareceraõ hum sabendo odia marcado para esta 
Sessaõ ordinaria, avista pois d’isto foi convocado  30 
OSuplente Claudino Jose Pereira, que naõ foi encon 
trado por se achar de viagem,. foi entaõ convocado 
OSuplente Manoel de Almeida Toledo, que compare 
ceu, etomou parte nos trabalhos como assima sevi93, E

                                                 
92 Excetenlissimo por Excelentissimo. 
93 Melhor seria escrevi. 
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Entrando para ordem dos trabalhos um requerimento 
de Custodio Jose Monteiro Emprezario da Estrada desta  
a Cidade da Constituicaõ, pedindo treis mezes de prazo a 
lem do tracto para poder comcluir oServisso aseu car 
go. Foi defferido, assim mais foi l ido um Off icio do Exce 5 
lentissimo Senhor Presidente da Provincia dactado de onze 
de Agosto proximo passado, acompanhado de ũma Copia 
da reprezentaccaõ que desta dirigiraõ varios habitantes 
contra oJuiz Municipal desta OCapitaõ Jose Joaquim 
Pinto de Mello exigindo informacoins desta Camara a 10 
respeito; foi posto em disscuçaõ foi deliberado que se  
informasse;. off iciandosse ao Excetenlissimo94 Governo e Che 
gada ahora foi pelo Presidente declarado suspen 
co as trabos95 de hoje adiando seu Seguimento para 
amanham as horas do costume emarcada na Leỹ E 15 
para constar fasso esta Acta em que se assigna 
OPresidente e Vereadores. Eu Manoel de Almeida 
Vereador Suplente eSecretario Escrevỹ.  
                            Vieira      Moreira      =Freitas Oliveira 
Almeida Toledo  20 
96Acta da 2ª Sessaõ Ordinaria da Camara Municipal 
desta Vil la de Botucatu 
97Aos dois dias do mez de Setembro do Anno do Naci 
mento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos 
e cincoenta enove, nesta Vil la de Nossa Senhora Santa 25 
Anna de Botucatu da Comarca de Itapetininga Pro 
vincia de Saõ Paulo, e em cazas do Cidadaõ Mathias 
Jose Thexeira servindo de provizoria Mente de Passo 
da Camara Municipal, esendo ahi as horas marcada na 
Leÿ e dizeguinada na Acta ant cedente Compareceraõ 30 
prezentes O Ajudante Francisco de Paula Vieira, etomou 
assento no lugar que lhe compecte como seu Preziden     

 

                                                 
94 Excetenlissimo por Excelentissimo. 
95 trabos por trabalhos. 
96 Há o espaço de uma linha deixado em branco antes do início do cabeçalho. 
97 Foi deixada uma linha em branco antes do início da ata. 
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Moreira [34] 

te, eos Veriadores Jose Pais Moreira, Joaõ Francisco 
de Freitas, e Eu Manoel de Almeida Toledo servindo de Secre 
tario no empedimento do actual, e igual mente como Veriado[r]  
Suplente reunidos em numero legal foi pelo Presidente de 5 
Clarado aberta aSessaõ e deu para ordem dos trabalhos anome 
accaõ de Fiscal, e Arruador para aFreguesia de Lencois 
visto que os nomiados, Estevino Ribeira de Castro, e Anton[io] 
Luis Pereira, aquelle para Fiscal e este para Arruador  
the agora naõ compareceraõ aprestarem juramento eto 10 
marem posse, por isso esta Camara nomeia para Fiscal 
ao Cidadaõ Ignacio Alvez de Oliveira, epara Arruador 
Francisco Joaquim Antunes foi aprovados unanime 
mente, ordenou oPresidente que se Off iciasse antes para  
que na proxima Sessaõ digo para que quanto antes com 15 
parecaõ atomarem posse eprestarem juramento pe 
rante oPresidente da mesma Camara. Foi mais aprezenta 
da ũma indicacçaõ aprezentada pelo Presidente e Verea 
dor OAjudante Francisco de Paula Vieira, e Antonio 
Manoel de Oliveira reprezentando anessecidade que  20 
ha de construir-se aCapella mor da Matriz desta  
Vil la cuja foi demolida, etotal mente destruida a 
nove para dez mezes, Cuja foi demolida pelo Dire 
tor da Obra Rafael da Silva Franco, dizendo que queria 
construir de novo, enada tem feito the agora, cau 25 
zando ademora naõ pequeno prejuizo, em madeiras e 
letras, que serviaõ na quella obra demolida, em 
vista pois do desleixo em eque esta; esta Camara 
tome em concideracaõ, e del ibere a Obra eseu se 
guimento com aprovacaõ da mesma, eque o actual Di 30 
rector dara quanto antes andamento com a brevidade 
possivel af im de aproveitar se aboa estaçaõ do 
tempo, eremediar-se anessecidade que prezentemente 
ha equando o Director ezistente neguese aqual 
quer condicoins, ACamara nomiar outro        35 
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Director de aquella Obra, Eposta amesma emdisscu 
[[cu]]caõ foi unimemente aprovada; Off iciandosse ao  
refferido Director toda amedida tomada por esta Cama 
ra; foi dado mais para ordem dos trabalhos off iciarse 
ao Collector da Cidade de Itapetininga af im de mandar 5 
nove centos mil al i existentes, para serem empregados 
na estrada, que segue desta para a Cidade da Constituicaõ 
emtempo esta se requizitarse de aquella quantia de 
nove centos mil reis, por seachar metade do Caminho 
comcluido, efoi igualmente aprovado; f inda ahora 10 
oPresidente suspendeu aSessaõ the odia de amanha as 
horas de costume. Epara constar mandou oPrezi 
dente lavrar aprezente que assigna com os 
Vereadores. Eu Manoel de Almeida Toledo Verea 
dor Suplente servindo de Secretario aEscrevÿ 15 

Francisco dePaula Vieira. 
Prezidente 

Joaõ Francisco de Freitas 
Antonio Manoel de Oliveira 

Joze Pais Moreira 20 
Manoel de Almeida Toledo 

98Acta da Sessaõ ordinaria do dia 3 de Setembro de 1859 
Aos treis dias do mez de Setembro do Anno do Nacimento de 
Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cincoenta, e 
nove. Aos treis dias do mez de Setembro do dicto Anno nesta 25 
Vil la de Nossa Senhora Santa Anna de Botucatu, em as cazas 
que serve de Passo da Camara Municipal, as horas mar 
cada na Leÿ Compareceu OAjudante Francisco de Paula 
Vieira Presidente desta Camara, etomou assento no 
lugar que lhe compectivo com migo Manoel de 30 
Almeida Toledo Vereador Suplente que servindo     

                                                 
98 Há o espaço de uma linha antes e outro depois deste trecho. 
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Moreira [35] 

de Secretario da mesma na auzencia do actual  
eos Vereadores Francisco digo Jose Pais Moreira, Antonio  
Manoel de Oliveira, e Joaõ Francisco de Freitas, assim reu 
nida aCamara em numero legal para haver Sessaõ. Declarou 5 
oprezidente abberta a Sessaõ e deu para as ordem dos  
trabalhos, Off iciar-se ao Senhor Presidente da Camara da Cida 
de de Itapetininga, requisitando oLivro das Actas de  
Eleicoins de Juizes de Paz desta, que deve achar-se no Archi 
vo da quella Camara, foi posto em discuçaõ foi una 10 
nimemente approvado passando afazer orespectivo 
Off icio. Foi l ido um requerimento do Capitaõ Jose 
Joaquim Pinto de Mello, pedindo aesta Camara qu[e] 
lhe ateste seu procedimento, naõ so como Empredo99 
publico, como tam bem particular,  foi posto 15 
em disscucaõ foi aprovado unanimemente que se atestasse 
favoralmente com lovor que meresse odicto Cida 
daõ, deuse. Entrou em disscucaõ de pois de ser l ido um 
requerimento do Tenente Joaõ Carlos de Souza Ca 
naneia, pedindo aesta Camara que nomeie ũma Com 20 
missaõ para dar seu parecer sobre aestrada que  
passa em sua Chacara, foi nomeados para adicta 
commissaõ osSenhores Joaõ Francisco de Freitas, Joaõ Ma 
riano [ i legível]  e Antonio Bento Alvez os quais foraõ una 
nimente approvados, para darem seu parecer arespeito de 25 
pois de bem examinarem, elogo Sepassou aoff icialos 
e chegada ahora mandou declarou oPresidente Sus 
penco aSessaõ, emandou lavrar aprezente Acta que 
assigna com os Vereadores e Eu Manoel  
de Almeida Toledo Vereador Suplente servindo com[o] 30 
Secretario o escrevỹ 

Francisco dePaula Vieira 
Prezidente 

Antonio Manoel de Oliveira 
Joze Pais Moreira 35 

Joaõ Francisco de Freitas 
Manoel de Almeida Toledo  

 

                                                 
99 Empredo por Empregado. 
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Acta da quarta Sessaõ ordinaria do dia 4 Se tembro 
100Aos quatro dias do mez de mez101 Setembro do Anno do Naci 
mento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e 
cincoenta enove Aos quatro dias do mez de Setembro  
nesta Vil la de Botucatu e em cazas do Cidadaõ Mathias 5 
Jose Theixeira que Provizoriamente Serve de Passo da 
Camara Municipal esendo as horas marcada na Leỹ Com 
pareceu OAjudante Francisco de Paula Vieira, etomou assen 
to no lugar que lhe compete em razaõ de ser oPresidente 
com migo Escrivaõ de seu digo com migo Manoel de 10 
Almeida Toledo Vereador Suplente servindo de Secreta 
rio na falta do actual, eos Vereadores Jose Pais Morei 
ra, Antonio Manoel de Oliveira, eJoaõ Francico de Freitas 
e achandosse reunidos em numero legal para haver tra 
balho Declarou oPresidente aberta a quarta Sessaõ or 15 
dinaria, efoi por elle dado para a ordem dos trabalhos 
achamarse oProcudor102 desta Camara para prestar suas 
contas e achandosse este gravemente emfermo f ica adia 
da essa prestaçaõ para aSeguinte Sessaõ ordinaria que 
se hade reunir nodia Sete de Novembro proximo fucturo. 20 
Epor nada mais haver atractar foi pelo Presidente 
Suspenco os trabalhos the odia de amanham as horas 
marcada na Leÿ Epara constar mandou lavrar aprezen 
te acta que assignaõ-se Eu Manoel de Almeida  
Toledo Vereador Suplente servindo de Secretario aes  25 
crevỹ Passo da Camara Municipal de Botuca 
tu em Sessaõ ordinaria de quatro de Setembro de 
mil oito centos ecincoenta inove     
                             Francisco de Paula Vieira 
                                   Prezidente 30 
                             Joze Pais Moreira 
                             Antonio Manoel de Oliveira 
                             Joaõ Francisco de Freitas 
                             [Manoel de Almeida Toledo]

                                                 
100 Há o espaço de uma linha deixado em branco antes do início da ata. 
101 O secretário suprime a palavra mez ao escrever Setembro sobre ela. 
102 Procudor por Procurador. 
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Moreira [36] 
Acta da quinta Sessaõ ordinaria de Setembro de 1859 
103Aos cinco dias do mez de Setembro do anno do nacimento de 
Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cincoen 
ta enove, Trigessimo oitavo da Independencia do Im 5 
perio nesta Vil la de Nossa Senhora Santa Anna de 
Botucatu da Comarca de Itapetininga da Provincia 
de Saõ Paulo, e em cazas do Cidadaõ Mathias Jose Te 
xeira que serve de Porteira deste digo que serve de 
Porteiro digo que serve de Passo da Camara Monicipal 10 
sendo as horas marcada na Leÿ Compareceu oAjudante 
Francisco de Paula Vieira, etomou assento no lugar que por 
si lhe compecte como Presidente desta Camara, com 
migo Manoel de Almeida Toledo Vereador suplente 
servindo de Secretario, eos Vereadores Senhores Jose 15 
Pais Moreira, Joaõ Francisco de Freitas efal 
tou sem justo motivo oVereador Antonio Manoel de Oli 
veira, e em sua falta foi convocado OVereador Su 
plente Joaquim Selestino Pimentel, este por naõ com 
parecer tam bem oVereador Suplente Claudino Jose 20 
Pereira, achandosse reunidos em numero legal declarou 
oPresidente aberta a quinta Sessaõ ordinaria 
e deu para ordem do trabalho de hoje O Off iciar-se asua 
Excelencia Reverendissimo Dom Antonio Joaquim de Mello 
Bispo desta Dioceze, que ordene ao Reverendissimo 25 
Vigario Encommendado desta Vil la que diministre oSa 
cramento aos habitantes da Capella de Nossa Senhora 
da Bondade do Beffete, esuas imediacoins dentro dos limites 
desta Vil la aque pertence arefferida Capella a queles 
pois que procuraram, t irando da Collizaõ em que seacha 30 
omesmo se pertence ou naõ aeste Termo, [ i legível] emdisscaõ104 
efoi aprovada, Off iciasse, entra mais para ordem 
dos trabalhos Oficiarse ao Collector de Ita 
petininga requisitando aquantia de 

                                                 
103 Há uma linha em branco antes do início da ata.  
104 Seria melhor Entrando em discucaõ.  
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quatro centos e cincoenta mil reis al i posta adis 
pozicaõ desta Camara para pagar ao Emprezario 
da Estrada que segue para [i legível]105 foi apprado106 
Foi aprezentado a Camara aCusta do Professor desta 
Vil la foi del iberado que se rezistasse107, e Com chegada 5 
as [[as]] horas de trabalho de[espaço]clarou oPresidente 
suspenca aSessaõ the odia de amanham as horas 
do costume Epara constar mandou lavrar a 
prezente acta que sendo lida assignou com os 
Vereadores, e Eu Manoel de Almeida Toledo Verea 10 
dor Suplente Servindo de Secretario escrevỹ  

Francisco dePaula Vieira 
Prezidente 

Joaquim Celestino Pimentel 
Joaõ Francisco de Freitas 15 
Manoel de Almeida Toledo 

Joze Pais Moreira 
108Acta da Sexta Sessaõ ordinaria do dia 6 de setembro de 1859 
109Aos seis dias do mez de Setembro do Anno do Nacimento 
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cin 20 
coenta enove Tri jezimo oitavo da Independencia do 
Imperio do Brasi l nesta Vil la de Botucatu da Comar 
ca de Itapetininga da Provincia de Saõ Paulo, e em 
Cazas do Cidadaõ Mathias Jose Texeira que serve pro 
vizoriamente de Passo da Camara Municipal esendo 25 
as horas marcada na Leỹ compareceu oAjudante Fran 
cisco de Paula Vieira etomou assento no lugar que 
lhe competiu com migo Secretario interino eVereador 
suplente da mesma eos Vereadores Jose Pais Moreira 
Joaõ Francisco de Freitas, Joaõ Antonio de Almeida Silva 30 
e Joaquim Celest ino Pimentel achando se reunidos  
em numero legal declarou oPresidente aberta 

 

                                                 
105 Pelo contexto, Piracicaba, que, à época, chamava-se Constituição. 
106 Melhor seria approvado. 
107 Melhor seria registrasse ou ainda rejeitasse. 
108 Há uma linha em branco entre a assinatura e o cabeçalho da ata. 
109 Existe o espaço de uma linha antes do início da ata. 
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Moreira [37] 

aSexta Sessaõ Ordinaria, e Declarou que tendo sido con 
vocado oVereador Suplente Claudino Jose Pereira, pelo Secre 
tario desta respondeu que vinha, por seu naõ comparecer 
pelo foraõ comvocados os Suples110 prezentes abaixo assignados 5 
Declarou mais oPresidente que dava para ordem dos 
trabalhos de hoje verif icar-se adecizaõ da Commissaõ que foi 
explorar ũma melhor vida etranzito da Estrada que passa 
pela Chacara do Tenente Joaõ Carlos de Souza Cananeia 
ACommissaõ aprezentou seu parecer; dizendo que entrava 10 
pela Estra111 de Lencois, entre ũma Arvore e um furmi 
guero, edeste desse em rumo apacagem do Riberaõ 
na Estrada da Constituiçaõ, pela mesma Chacara do re 
ferido Tenente Cananeia, entrando em disscucaõ foi unanime 
mente aprovado oparecer da commicaõ, entrou mais para 15 
a ordem dos trabalhos um requerimento de Manoel de 
Almeida Toledo, pedindo ũm terreno para nelle para 
ofucturo se construir um Teatro,. foi defferido, envia  
ado ao Fiscal para imformar, Chegada ahora De 
clarou oPresidente Suspencos os trabalhos e em 20 
serrada aprezente Sessaõ ordinaria marcandando digo 
marcando odia Sete de Novembro proximo fucturo para 
assecaõ ordinaria. Epara constar mandou lavrar apre 
zente Acta que assignase com os Vereadores. Eu Mano 
el de Almeida Toledo Secretario intir ino eVereador Su 25 
plen112 oescrevỹ      Francisco dePaulaVieira 
     Prezidente 
   Joaõ Antonio d’Almeida Silva 
   Joaquim Celestino Pimentel 
   Joaõ Francisco de Freitas 30 
   Joze Pais Moreira 
   Manoel de Almeida Toledo 
Acta da Sessaõ Extraordinaria do dia 12 de Outubro d’ 1859 
113Aos doze dias do mez de Outubro do Annodo 

                                                 
110 Suples por Suplentes. 
111 Estra por Estrada. 
112 Suplentes. 
113 Há uma linha em branco antes do início da ata. 
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Nacimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito cen 
tos e cincoente enove, nesta Vil la de Nossa Senhora Santa 
Anna de Botucatu e em Cazas do Cidadaõ Mathias Jose 
Texeira que serve de Passo da Camara Municipal 
as nove horas da manham Compareceu OPresidente da 5 
mesma o Ajudante Francisco de Paula Vieira commi 
go Manoel de Almeida Toledo Verador114 Suplente Servin 
do de Secretario por auzencia dos effectivos Vereadores 
e Secretario, assim mais os Vereadores Jose Pais Mo 
reira = Joaõ Francisco de Freitas = Antonio Manoel 10 
de Oliveira = Joaquim Celestino Pimentel como Suplen 
te para formacaõ da Camara Municipal. e assim 
reunidos em de seis, compectente para haver trabalho 
prezente OPorteiro Luis Pereira de Mello. Declarou 
OPresidente Abber115 assessaõ Extraordinaria  15 
para af im de Expedir os Diploma aos Suplentes 
dos Eleitores. Jose Ribeiro de Almeida Cezar Fran 
cisco de Paula Vieira como Suplentes nas vagas deixadas 
por falecimento do Reverendo Vigario Modesto Mar 
ques Texeira, eJoaõ da Crũs Pereira, oque posto em 20 
discucaõ foi unanimemente deliberado que se ex 
pedisse Diploma aos refferidos Cidadoins Suplentes 
dos Eleitores desta Parochia, visto serem mais Vo 
tados oque se verif icou por um igual diploma de 
Eleitor desta Parochia visto ter dezaparecido 25 
da Camara de Itapetininga oLivro de Actas da Eleicaõ 
de Eleitores e Juizes de Pais, e assim mais compareceraõ 
prezentes Antonio Alvez Nantes e Messias Jose 
Andrade para tomarem posse do cargo de Juiz de 
Paz da Freguesia de Saõ Joaõ de Sam Domingos 30 
para aque foraõ elleitos e dada adicta posse  
eo juramento nada mais haver atractar de pois 
de feito e assignado os Diplomas dictos. eSuspendeu 
assessaõ emandou lavrar aprezente que sendo lida

                                                 
114 Verador por Vereador. 
115 Abberta. 
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Moreira [38] 
foi aprovada eassignase com os Vereadores e Eu  
Manoel de Almeida Toledo Secretario interino a escrevỹ  
    Francisco dePaulaVieira 
     Prezidente 5 
    Joaõ Francisco de Freitas 
    Antonio Manoel de Oliveira 
    Joze Pais Moreira 
    Joaquim Celestino Pimentel 
    OSecretario Interino 10 
    Manoel de Almeida Toledo 
Acta da Secçaõ Ordinaria da Camara Municipal do dia 7 de Novembro de1859 
Aos sette dias do mes de Novembro do anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cincoenta e no 
ve annos, nesta Vil la de Nossa Senhora Santana de Botu 15 
catú, e cazas do Cidadaõ Mathias Jozé Teixeira, servindo pro 
vizoriamente de Paço da Camara, as dez horas da manhã com 
pareceu OPrezidente da mesma Francisco de Paula Vieira, e  
o Vereador Joaõ Francisco de Freitas, com migo Secrectario ao 
diante nomeado, e Porteiro Luis Pereira de Mello, faltando com 20 
participaçaõ os Vereadores Jozé Pais Moreira, Antonio Ma 
noel de Oliveira, Francisco Bonifacio Ribeiro, e José Joa 
quim Alves Machado que se acha impedido no emprego de 
Juiz Municipal, e naõ havendo numero de Vereadores para 
o trabalho da Secçaõ deliberou o Prezidente convocar os Ve- 25 
readores Suplentes Jorge Gomes Pinheiro Machado e outros 
para comparecer na Secçaõ do dia seguinte oito do corren 
te as dez horas da manhã Epara constar se lavrou apre 
zente acta em que se assigna OPrezidente e Membros pre 
zente Eu Claudino Antonio Ferreira Secrectario que o 30 
escrevi       Francisco dePaula Vieira 
    Prezidente 
116Acta da Secçaõ Ord inar ia da Camara Municipal d dia 8 de Novembro de1859 
Aos oito dias do mez de Novembro do anno do Nascimento            

                                                 
116 Há uma linha deixada um branco antes do início da ata.  
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1859 

[[Nascimento]] de Nosso Senhor Jezus Christo de mil 
oito centos e cincoenta e nove annos nesta Vil la de Nosas 
Senhora Santa Anna de Botucatu da Provincia de 
Sam Paulo, e cazas do Cidadaõ Mathias Jozé Teixeira, servin 5 
do Provizoriamente de Paço da Camara Municipal, as des 
horas da manhã compareceraõ OPrezidente da mesma Fran 
cisco de Paula Vieira, e o Vereador Joaõ Francisco de Freitas, com 
migo Secrectario da mesma ao diante nomeado, eo Porteiro Luis 
Pereira de Mello, faltando os mesmos Vereadores declarados 10 
na acta antecedente, e os novos convocados assim achan 
do-se sem numero para os trabalho da Secçaõ, levantou-se 
a mesma athe o dia seguinte para se convocar novamente 
novos Vereadores Suplentes. De que faço esta acta em que 
se assigna o Prezidente e Vereador prezente Eu Claudino Anto 15 
nio Ferreira Secrectario que o escrevi 
    Francisco de Paula Vieira 
     Prezidente 
117Acta da Secçaõ Ordinaria do dia 9 de Novembro de1859 
Aos nove dias do mez de Novembro do Anno do Nasci- 20 
mento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito cen 
tos e cincoenta e nove, nesta Vil la de Nossa Senhora 
Santa Anna de Botucatu e cazas do Cidadaõ Ma 
thias Jozé Teixeira, servindo provizoriamente de Paço 
da Camara Municipal, as dez horas damanha 25 
compareceraõ OPrezidente da mesma Francisco de 
Paula Vieira, e o Vereador Joaõ Francisco de Freitas, 
com migo Secrectario ao diante nomeado, e o Portei 
ro Luiz Pereira de Mello, faltando os demais Verea 
dores actuaes, e os Suplentes convocados, e naõ  30 
se reunir numero legar de Vereadores para constar 
dos trabalhos da Secçaõ Ordinaria foi de parecer o 
Prezidente, e Vereador prezente que se adiasse a 
Prezente Secçaõ para o dia doze de Dezembro      

                                                 
117 O espaço de uma linha foi deixado em branco antes do início da ata. 
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1859                        Moreira [39] 
[[de Dezembro]] proximo fucturo. De que para constar 
se lavrou aprezente acta em que se assigna OPrezidente 
[eo] Vereador prezente. Eu Claudino Antonio Ferreira Se 
crectario da Camara o escrevi 5 
   Francisco dePaula Vieiara 
    Prezidente 
 Acta da Secçaõ Ordinaria do dia 10 de Dezembro d1859 
118Aos ose119 dias do mes de Dezembro do Anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e cincoenta  10 
e nove annos nesta Vil la de Nossa Senhora Santa Anna 
de Botucatu Comarca de Itapetininga, e Provincia de  
Sam Paulo; no Paço digo em cazas do Cidadaõ Mathias  
Jozé Teixeira, servindo provizoriamente de Paço da Camara 
Municipal, as dez horas da manhã, compareceraõ OPre 15 
zidente da Camara OAjudante Francisco de Paula Vieira, e 
os Vereadores Jozé Pais Moreira, e Joaõ Francisco de Freitas, 
com migo Secrectario da mesma abaixo assignado Achan 
do-se auzente para fora do Municipio O Vereador Tenente Co 
ronel Jozé Joaquim Alvez Machado, e impedido O Verea 20 
dor Tenente Francisco Bonifacio Ribeiro; e tendo tam 
bem participado o Vereador Antonio Manoel de Oliveira 
por se achar incomodado de saude; e tendo se esgotado os 
de mais Suplentes, e naõ podendo-se reunir numero legar 
de Vereadores; foraõ de commum acordo OPrezidente com 25 
os dous Vereadores prezentes que se adiasse aprezente 
Secçaõ Ordinaria para o dia vinte cinco de Janeiro pro 
ximo fucturo [[aprezente Secçaõ Ordinaria]].  Do que para 
constar faço esta acta em que se assigna OPrezidente, e 
Vereadores prezentes Eu Claudino Antonio Ferreira Secrec 30 
tario que o escrevi              Francisco dePaula Vieira 
         Prezidente 
     Joaõ Francisco de Freitas 
     Joze Pais Moreira        

                                                 
118 Há o espaço de uma linha em branco antes do início da ata. 
119 Melhor seria dose. 
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Acta da Sessaõ Ordinaria do dia quatorze de 
Dezembro de 1859 
120Abberta amesma digo Aos quatorze dias do 
mez de Dezembro de mil oito centos e cincoenta 
enove, nesta Vil la de Nossa Senhora Santa Anna 5 
de Botucatu, e em Cazas que serve de Passo da 
Camara Municipal,  as horas do custume 
Compareceu OCidadaõ Francisco de Paula Vieira 
Presidente desta Camara, com migo Manoel de 
Almeida Toledo Vereador Suplente servindo 10 
interinamente de Secretario, eos Vereadores Jose 
Pais Moreira, Joaõ Francisco de Freitas, e Anto 
nio Manoel de Oliveira, eo Porteiro Luis Pe 
reira de Mello, faltando com participaçaõ 
oVeriador Joaõ Pereira da Silva, naõ tendo sido con 15 
vocados os demais Vereadores por se acharem im 
pedidos em razaõ de Empregos imcompativel 
com as funcoins desta Camara, Epassandosse 
a convocar osSuplentes Manoel Theodoro de Agui 
ar e Claudino Antonio Digo Claudino Jose Perei 20 
ra naõ foraõ emcontrados como deu sua fe o 
Porteiro desta Camara, pelo que se convocou 
oVereador Suplente Manoel de Almeida Toledo o 
que al i compareceu, axandosse reunidos em nume 
ro legal para haver trabalho Declarou o Pre 25 
sidente abberta aprimeira Sessaõ ordinaria 
f icando sem efeito a acta antecedente atenden 
do o disposto nos Artigos vinte cinco, de qu 
arenta eseis do Regimento da Camara, visto 
o imdispencavel sirvisso, que ha e para 30 
ordem dos trabalhos depoys respondersse ao 
Excetenlissimo121 Presidente da Provincia, que 
ordenou fazer a Elleicoins de Juizes de Paz da 

                                                 
120 Foi deixada uma linha em branco antes do início da ata. 
121 Melhor seria Excelentissimo. 
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Fó l . :  39 r  
Doc . :  75  
Au to r :  Manoel  
 

Moreira [40] 
Freguesia dos Lencois, aque aCamara 
nesta dacta off iciou ao Juiz de Paz em exercicio 
marcando oquarto Domingo do fucturo mez de 
Janeiro para se proceder ael la na forma da Or 5 
dem de sua Excelencia oPrezidente desta Pro 
vincia, remetendo lhe igualmente o Livro das 
Qualif icacaõ dos Votantes da quella Parochia 
para mandar of icar122 arespecto desta causa 
seu Edital hum mez antes na forma da Leỹ,  10 
oque sat isfeito, enão havendo mais atractar decla 
rou oPresidente Feixada aSessaõ emarcado odia 
quinze as horas do custume e assignaõ se com 
migo [[migo]] Vereador Suplente Manoel de Almeida 
Toledo Servindo de Secretario oescrevỹ 15 

Francisco dePaula Vieira 
Prezidente 

Antonio Manoel de Oliveira 
Joaõ Francisco de Freitas 

Joze Pais Moreira 20 
Manoel de Almeida Toledo 

123Acta da Segunda Sessaõ ordinaria do dia 15 de Dezembro de 1859 
Aos quinze dias do mez de Dezembro do Anno do 
Nacimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil 
oito centos e cincoenta enove nesta Vil la de Botucatu 25 
e em Cazas que serve de Passo da Camara Muni 
cipal as horas do Costume, Compareceu oPresiden 
te desta Camara OCidadaõ Francisco de Paula Vieira 
com migo Manoel de Almeida Toledo Vereador 
Suplente servindo interinamente de Secretario no 30 
impedimento do actual compareceu os Vereadores 
Jose Pais Moreira, Antonio Manoel de  
Oliveira, Joaõ Francisco de Freitas, deixando de 

                                                 
122 Melhor seria oficiar. 
123 Há uma linha em branco antes e outra depois deste cabeçalho. 
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Fó l . :  39v  
Doc . :  76  
Au to r :  Manoel  
 
Comparecer oVereador Suplente Claudino Jose Pe 
reira apretesto de seter passad[o] ahora p[ar]a que 
fora comvocado, achandosse a[ssim] reunidos em nu 
mero legal de[espaço]clarou o [Presid]ente Aberta 
asegunda Sessaõ ordinaria. [Foi] para ordem 5 
dos trabalhos nomiar-se [Fiscais] para aFreguesia 
dos Lencois visto que oque [ali] ezistia mudouce 
digo para aFreguesia de Saõ Do[min]gos visto que o 
que al i ezist ia mudouse para fora do destricto 
como participou, Epara servir no dicto Empre 10 
go foi nomiado, eapprovado unanimemente o 
Cidadaõ Mario Leito da Cunha off iciandosse aomes 
mo, eresponder-se ũm oficio do Presidente da 
Provincia imformandosse que oaterro aquem 
do Rio Capÿvarÿ he de urgente precizaõ em 15 
pregar-se ali pelo menos duzentos mil reis para 
poder dar l ivre tranzito the que haja meios de 
bem comcluir-se dicta O[bra], Outro off icio pedin 
do ao Presidente da Provincia [ped]indo nomiar In[s] 
pector Geral das Estradas deste Municipio. Outro 20 
Officio ao Presidente da Provincia respondendo 
e acuzando arecepçaõ de seu off icio que or 
denou se procedesse aElleicaõ na Fregusia124 de 
Lencois no quarto domingo de Janeiro proximo 
fucturo, pela mesma ocaziaõ fazer Sciente ao Excelentissimo 25 
que oLivro de Actas de Eleicoins de Juiz de Paz 
Veriadores, e Eleitores, naõ foi prezente aesta Camara 
como disse aI llustr issima Camara Municipal 
da Cidade de Itapetininga, declarando mais que a Cama125 
vai guiar-se por um autentico Diploma 30 
de um dos Juizes de Paz desta Vil la visto que 
naõ ha aquelle Liv[ro] expecial enaõ havendo mais 
nada atractar declarou oPrezidente feixada a Sessaõ 
marcando odia vinte seis as horas do costume digo 

                                                 
124 Fregusia por Freguesia. 
125 Melhor seria Camara. 
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Fó l . :  40 r  
Doc . :  77  
Au to r :  Manoel  
 

Risque126 

OSecretario127

                                                 
126 Essa informação se encontra na terceira linha, ao centro da página, e indica que a mesma não 

será utilizada para a continuação da ata. 
127 Essa informação se encontra na quarta linha, próxima à margem direita da página. 
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Fó l . :  40v  
Doc . :  78  
Au to r :  Manoel  
 
marcando odia dezeceis as horas do costume 
Epara constar mandou lavrar esta Acta que 
sendo lida foi aprovada e assignaõ se oPre 
zidente eVereadores e Eu Manoel de Almeida Toledo 
Veraador128 Suplente eSecretario interino oescrevӱ  5 

Francisco dePaula Vieira 
Prezidente 

Joaõ Francisco de Freitas 
Antonio Manoel deOliveira 

Joze Pais Moreira 10 
Manoel di Almeida Toledo 

129Acta da 3ª Sessaõ Ordinaria da Camara Municipal de 16 de 
Dezembro de 1859 
Anno do Nacimento de Nosso Senhor Jezus Chris 
to de mil oito centos e cincoenta enove nesta 15 
Vil la de Nossa Senhora Santa Anna de Botu 
catu e em Cazas que serve de Passo desta 
Camara, as horas do Costume compareceu 
OCidadaõ Francisco de Paula Vieira Preziden 
te da mesma com migo Manoel de Almeida To 20 
ledo Vereador Suplente Servindo interinamen 
te de Secretario no impedimento do atual 
OPresidente tomou assento no lugar compecten 
te, eCompareu130 igualmente os Vereadores Jose 
Pais Moreira, Antonio Manoel de Oliveira 25 
e Joaõ Francisco de Freitas, achandosse assim reunidos 
em numero legal declarou oPresidente Aberta 
aSessaõ, efez ver que oVeriador Suplente Claudi 
do131 Jose Pereira continua afaltar sem partici132 
ssaõ. Edeu para ordem dos trabalhos um re 30 
querimento de Manoel de Almeida Toledo, oqual 
foi deferido, assim mais nomiou ũma comi 

                                                 
128 Veraador por Vereador. 
129 Foram deixadas em branco uma linha antes e outra depois deste cabeçalho. 
130 eCompareu por eCompareceu ou ainda eCompareceraõ. 
131 O correto seria Claudi | no. 
132  Melhor seria participa | ssaõ. 
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Fó l . :  41 r  
Doc . :  79  
Au to r :  Manoel  e  C laud ino  
 

Vieira [42] 
[[comi]]ssaõ de dois membros sendo oFrancisco de Paula 
Vieira Presidente desta Camara e Manoel de Al 
meida Toledo para Organizarem oRelatorio que de 
ve ser prezente ao Excelentissimo Presidente da Pro 5 
vincia depois de aprovado e assignado por esta 
Camara em sua ult ima Sessaõ, assim mais que se deri 
gesse ao Presidente da Provincia ũm off icio com 
cultando sobre os terrenos que i l legalmente se achaõ 
ocupados por particulares apretesto de posse preju 10 
dicando assim opublico, eo formozeamento da Villa 
rezolvendo se aCamara pode ou naõ mandar aruas 
na forma de suas Posturas, assim mais ordenou que 
se off iciasse ao Excelentissimo Senhor Presidente pe 
dindo a construçaõ de ũma ponte no pequeno Rio 15 
Pardo, na direçaõ desta Vil la aFazenda das Pe 
dras etento133 mais satis[espaço]feito enaõ havendo mais 
nada atractar oPresidente de[espaço]clarou suspenco 
os trabalhos the odia de amanham as horas 
do costume. Epara constar mandou oPresiden 20 
te lavrar aprezente, que sendo l ida eaprovada 
assignaraõ Prezidente eVeriadores. Eu Manoel 
de Almeida Toledo Suplente servindo de Se 
cretario oescrevỹ  

Francisco dePaulaVieira 25 
Prezidente 

Joaõ Francisco de Freitas 
Antonio Manoel de Oliveira 

Joze Pais Moreira 
Manoel de Almeida Toledo 30 

Acta da 4ª Secçaõ Ordinaria da Camara Municipal 
do dia 17 de Dezembro d1859 
Aos dezecete dias do mez de Dezembro do Anno 
do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Chris 
to de mil oito centos e cincoenta e nove 35 

                                                 
133 Melhor seria etendo ou etanto. 



204 
 

 

 

 
 

[f . 41v]



205 
 

 

Fó l . :  41v  
Doc . :  80  
Au to r :  C laud ino  
 
[[e cincoenta e nove]], nesta Vil la de Nossa Se 
nhora Santa Anna de Botucatu, e cazas 
do Alf feres Manoel de Almeida Toledo ser 
vindo provizoriamente de passo daCamara 
e sendo ahi compareceraõ O Prezidente 5 
da Camara OAjudante Francisco de Pau 
la Vieira, com os Vereadores Jozé Pais Mo 
reira, Antonio Manoel de Oliveira Joaõ 
Francisco de Freitas e OAlfferes Manoel de 
Almeida Toledo, commigo Secrectario da 10 
mesma abaixo nomeado faltando OPortei 
ro da mesma Luis Pereira de Mello, e os de 
mais Vereadores nas actas antecedentes de 
clarado, as des horas da manhã achando- 
se reunidos em numero legar para as fun 15 
çoẽs da mesma foi pelo Prezidente declara 
do= Abresse a quarta Secçaõ Ordinaria e 
Neste Acto foi pelo Prezidente posto na ordem dos 
trabalhos um Off icio do Procurador da Camara 
em que por emcomodos de saude como consta 20 
do mesmo Off icio adiaçaõ para o dia dezenove 
do corrente vir prestar suas contas; O que fo 
raõ de unanime parecer que fosse atendido 
E foi posto em discuçaõ um requerimento do 
Secrectario em que pede se lhe mande pagar 25 
o seu Ordenado de Seis mezes, pelo Vereador 
Manoel de Almeida Toledo foi declarado por este 
dito que se contasse so os tempos que o Secrec 
tario servio para se pagar e foraõ uninime 
mente que se pagasse os dous mezes deconta 30 
do neste tempo. Enaõ havendo nada mais 
atractar foi pelo Prezidente suspenso a Sec 
çaõ the o dia dezenove do corrente as des 
horas da manha. Do que para constar 
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Fó l . :  42 r  
Doc . :  81  
Au to r :  C laud ino  

 
Vieira [43] 

[[constar]] faço este Termo Eu Cl digo Termo  
em que se assigna OPrezidente e Vereado 
res Eu Claudino Antonio Ferreira Secrec 
tario da mesma o escrevi Francisco dePaulaVieira 5 
     Prezidente 
     Oliveira 
     Moreira 
     Almeida Toledo 
Acta da 5ª Secçaõ Ord inar ia da Camara Municipal do dia 10 
19 de Dezembro d1859 
Aos dezenove dias do mez de Dezembro do Anno do 
Nascimento de Nosso Senhor Jezus de mil 
oito centos e cincoenta e nove, nesta Vil la  
de Nossa Senhora Santa Anna de Botucatu e ca 15 
zas do Alf feres Manoel de Almeida Toledo ser 
vindo provizoriamente de Paço da Camara nella 
compareceraõ OPrezidente da mesma Ajudante  
Francisco de Paula Vieira, e Vereadores Antonio  
Manoel d’Oliveira, Joaõ Francisco de Freitas 20 
faltando os demais Vereadores convocados e ten 
do mesmo convocado aos Vereadores Suplentes Jorge 
Gomes Pinheiro Machado, e Claudino José Pereira 
estes part iciparaõ naõ poder comparecer, em 
vista do que deliberou que se fosse convocado o 25 
Vereador Suplente Joaquim Celestino Pimen 
tel para a Secçaõ Ordinaria do dia de amanha 
vinte do corrente, enaõ havendo numero legar 
de vereador para as funçoẽs da mesma foi pe 
lo Prezidente declarado que adiava aprezente 30 
Secçaõ para o dia de amanhã as dez horas da 
manha. De que para constar faço este Ter 
mo em que se assigna o Prezidente e Vereador 
prezentes Eu Claudino Antonio Ferreira 
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Fó l . :  42v  
Doc . :  82  
Au to r :  C laud ino  e  João  Car los  de Souza Cananeia  
 
[[Eu Claudino Antonio Ferreira]] Secrectario 
que o escrevi Vieira 5 
   Prezidente 
   Oliveira 
   Freitas 
   Toledo 
Acta da 5ª Secçaõ ordinaria da Camara 10 
Municipal da Vil la de Botucatu.134 
Aos vinte dias do mez de Dezembro de mil oi 
to centos e cincoenta e nove, n’esta Vil la de Botu 
catu e em Cazas que servede Paço da Camara 
Municipal, as horas do Custume, Com 15 
parecerão o Cidadaõ Francisco de Paula  
Vieira Presidente desta Camara, com migo 
Secretario da mesma, eos Vereadores Anto 
nio Manoel d’Oliveira, Joaõ Francisco de 
Freitas, eos Supplentes Alferes Manoel d’ 20 
Almeida Toledo, Joaquim Celestino Pi 
mentel, na falta dos Supplentes mais vota 
dos Claudino José Pereira e Jorge Gomes 
Pinheiro Machado, e estando assim  
composta a mesma em numero legal, de 25 
clarou oPresidente aberta aSecçaõ, digo a 
quinta Secçaõ ordinaria, dando para or 
dem dos trabalhos, um requerimento, do 
Secretario Claudino Antonio Ferreira, pedindo 
segunda vez o pagamento detrinta e um mil 30 
seis centos e sessenta e seis proviniente de orde 
nado de tres mezes e vinte e quatro dias, tempo 
este em que naõ exerceo o referido Emprego: assim  
mais outro requerimento de Claudio José Perei 
ra, Fiscal d’esta Camara, pedindo sua demissaõ. 35 
Outro do mesmo Fiscal pedindo que esta Camara     

                                                 
134 Há uma linha em branco entre o cabeçalho e o corpo da ata. 
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CAPÍTULO 3  

 

 

A variação na representação gráfica das sibilantes 

 

 
Este capítulo trata da variação na representação gráf ica das 

sibi lantes do português. Para tanto, fazemos uma breve exposição 

sobre os períodos da história da l íngua portuguesa e, em seguida, 

apresentamos alguns comentários sobre os períodos ortográf icos do 

português. Comentamos alguns dos pontos que julgamos mais 

relevantes para a compreensão da variação gráf ica estudada, com base 

em gramáticas e ortograf ias a que t ivemos acesso, desde os primeiros 

textos publicados a esse respeito, datados do século XVI. Após a 

exposição desse quadro mais amplo, concentramo-nos nos casos 

específ icos de variação gráf ica na representação de sibi lantes em 

posição medial, encontradas em nosso corpus.  

 

 

3.1 Periodização da história da Língua Portuguesa 

 

 

Propostas de periodização da história da l íngua portuguesa 

podem basear-se em diferentes aspectos. Na verdade, o que ocorre é a 

observação de fatores tanto l inguísticos quanto extral inguíst icos como 

delimitadores das fases ou períodos da história do português. Para 

Cardeira (2009, p. 105), determina-se a evolução de uma língua por 

meio de fatores estr itamente l inguísticos e também por mudanças 

históricas, econômicas, sociais e culturais, as quais se materializam em 

profundas mudanças na mentalidade dos falantes.   

Essa multiplicidade de questões envolvidas no processo de 
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evolução das l ínguas explica a complexidade - ou até mesmo a 

impossibil idade - de se determinar um marco de passagem entre duas 

fases de uma língua. Além disso, Cardeira (2006) salienta que 

mudanças linguíst icas apresentam-se de forma contínua, e não brusca 

e subitamente.  Segundo Vasconcelos135, (1946 apud HAUY 2008, p. 

34), “uma língua não nasce em dia e hora certa, nem evoluciona, num 

momento, de um estado a outro”. Dito isto, vejamos algumas das 

propostas de periodização da história da l íngua portuguesa.  

Para Silva Neto (1961, p. 3-4) a história da l íngua portuguesa 

divide-se em dois grandes ciclos de evolução. O ciclo inicial, o da 

formação do domínio l inguístico português, estende-se desde o 

despontar da Romanização até a Reconquista. Já o segundo, o da 

formação da língua nacional,  dá-se a partir da consti tuição do Estado 

português. Castro (2006, p. 74-75) também reparte a história da língua 

portuguesa em dois ciclos. O primeiro ciclo é o da formação da língua,  

compreende o período entre os séculos IX e XV. O segundo ciclo é o 

da expansão da língua, relacionado às grandes navegações e aos 

Descobrimentos, além da própria consolidação do português dentro e 

fora de Portugal.   

Segundo Cardeira (2006, p. 82), é possível dist inguir dois 

grandes períodos na história da l íngua portuguesa: 

a) Ao primeiro período, chama-se arcaico  ou  antigo . Corresponde 

esta época ao português medieval, desde sua formação até o 

irromper do Renascimento; 

b) Ao segundo período, chama-se moderno . Este representa o 

Português do século XVI em diante. 

  

 Contudo, não é possível reduzir a história da l íngua portuguesa a 

duas épocas, apenas. A própria autora acrescenta que “cada um destes 

períodos admite subdivisões”.136 Na busca de possíveis subdivisões da 

                                                 
135 VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de. Lições de Filologia Portuguesa. Lisboa: Revista de 

Portugal, 1946, p. 18.  
136 Ibidem., p. 82. 



212 
 

 

história do português, convivem diversas propostas, que podem ser 

vistas no quadro a seguir (MATTOS E SILVA, 2006, p. 25): 

 

 

 Tabela 6 - Propostas de periodização da história do português 

               

Época 

Leite de 

Vasconcelos  

Silva         

Neto 

Pilar              

V. Cuesta 

Lindley    

Cintra 

Até s. IX   

(882) 

pré-histórico pré-histórico                                          

Até ± 1200 

(1214-1216) 

proto-

histórico 

proto-

histórico 

pré-literário pré-literário 

Até 

1385/1420 

          

português  

 

trovadoresco 

galego-

português 

português 

antigo 

Até 

1536/1550 

Arcaico português 

comum 

português     

pré-clássico 

português 

médio 

Até s. XVIII        

português  

português 

moderno 

português 

clássico 

português 

clássico 

Até s. 

XIX/XX 

Moderno  português 

moderno 

português 

moderno 

 

Primeiramente, observa-se um período no qual textos escritos em 

latim revelam vocábulos que indicam a existência do romance falado na 

parte ocidental da Península Ibérica. Cardeira (2006, p. 83), adotando 

a nomenclatura de Cintra, chama esta época, que vai até f ins do século 

XII, de pré-l iterária, pois ela se caracteriza pela real ização oral da 

l íngua portuguesa, sem seu registro escrito. Sobre os séculos que 

antecederam o aparecimento dos primeiros indícios da formação do 

romance galego-português na Península Ibérica, Mateus (2005, p. 2) 

sublinha que:  

 

[ . . . ]  podemos af irmar , com base em nomes de pessoas e 
lugares e em alguns aspectos lex ica is de documentos da  
época, que entre os séculos VI e VII I  o por tuguês fo i  
adquir indo caracter íst icas própr ias  que permitem ident i f icar  
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esse período como o iníc io do léx ico comum gala ico-
por tuguês.  

 

O período do português antigo  começa no últ imo quartel do 

século XII. É nessa época que aparecem os primeiros textos escritos 

em português. Dessa maneira, tem início o período histórico  da l íngua 

portuguesa, pois documentada pela escrita. Mattos e Silva137 (1991 

apud MASSINI-CAGLIARI, 1999, p. 26) assinala o Testamento de 

Afonso II, de 1214, e a Notícia do Torto , com data provável entre 1214 

e 1216, como os marcos do f lorescimento da fase escrita da l íngua 

portuguesa. Porém, recentemente foi descoberto um texto, datado de 

1175, a Notícia de Fiadores, passando este, então, a ser o mais antigo 

documento escrito em língua portuguesa.138       

O período antigo do português admite uma subdivisão em duas 

épocas. Pode-se fazer essa subdivisão por meio da análise da 

produção literária que se desenvolveu até f ins do século XIV. Como 

marcos de transição entre essa duas fases do português antigo, é 

possível, também, levar em conta algumas questões sócio-históricas 

que envolvem a formação das l ínguas neolat inas na Península Ibérica, 

sobretudo na sua região noroeste.  

Do ponto de vista sócio-histórico, Cardeira (2006) aponta a 

batalha de Aljubarrota em 1385, que marcou a vitória da burguesia 

sobre a aristocracia rural nortenha, como o ponto de separação entre o 

galego e o português. O deslocamento do centro polít ico-cultural para o 

eixo Lisboa-Coimbra, impulsionado pelo movimento de reconquista do 

território e a expulsão dos invasores mouros que se instalaram 

principalmente no sul, propiciou o encontro do galego-português trazido 

do norte da Península Ibérica com as variedades l inguísticas que se 

formaram e se desenvolveram ao longo do período de dominação 

árabe. Estes são chamados dialetos moçárabes (MATTOS E SILVA, 

2006, p. 24). O contato l inguíst ico com estes dialetos moçárabes 

favoreceu o processo de variação e mudança da língua do reinado 
                                                 
137 MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. O português arcaico: fonologia . São Paulo: 

Contexto/EDUFBA, 2001. 
138 Cf.  <http://cvc.instituto-camoes.pt/tempolingua/07.html>. Acesso em: 25 set. 2010. 
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português após sua separação da Galiza no século XII. O fato de D. 

Dinis ter of icial izado a l íngua portuguesa como idioma nacional no 

início do século XIV atesta seu distanciamento da língua galega. Nesse 

período de variadas transformações linguíst icas, motivadas em grande 

parte por questões sócio-históricas, surge um português de af irmação e 

expansão nacionais. Este português recebe o nome de português médio  

– ou pré-clássico  (CARDEIRA, 2006, p. 84).  

Essa fase média da l íngua portuguesa chega ao seu f im na 

metade do século XVI dando lugar ao chamado português clássico139.  

Seu marco inaugural é o surgimento das obras Grammatica da 

lingoagem portuguesa de Fernão de Oliveira (1536) e Grammatica da 

lingua portuguesa de João de Barros (1540). Com o intuito de 

estabelecer uma norma linguística, ambos os autores trazem a público 

as primeiras obras de cunho metalinguíst ico da l íngua portuguesa.140 

Além disso, na l iteratura, a publicação de Os Lusíadas, de Luíz de 

Camões, em 1572, assinala o início da arte l iterária do português 

clássico .  

O português clássico corresponde, dessa maneira, à f ixação da 

norma gramatical,  do léxico e à sua implantação nas colônias 

portuguesas ao redor do mundo. Segundo Cardeira,141 os gramáticos e 

ortógrafos, associados ao ensino sistemático da l íngua, à imprensa, à 

l iteratura e à Igreja, representam matrizes normativizadoras do sistema 

linguístico e de sua divulgação. As navegações, além de levarem o 

                                                 
139 Mattos e Silva (19--) prefere o termo moderno para rotular o período do português que tem início 

no século XVI, pois, segundo ela, “clássico implica sempre uma concepção relacionável à 
documentação literária e, para os estudos linguísticos, a produção não-literária tem status similar 
como fonte de pesquisa para o passado das línguas” Disponível em: < 
http://www.prohpor.ufba.br/reconfigura.html#_ftn1>. Acesso em: 12 setembro 2010. 

140 Mattos e Silva (ibidem.) nota que “as nossas duas primeiras gramáticas, quase coetâneas, são de 
orientações claramente distintas”. Sobre a obra de Fernão de Oliveira, a autora diz: “[...] de cunho 
descritivo, [a obra de Fernão de Oliveira] se centra nas “vozes” e na forma de sua articulação, 
dando informações claras sobre fonética e fonologia [...], além de apresentar precisas informações 
sobre as “dicções”, parte de sua gramática que hoje chamaríamos de Morfologia e Lexicologia, na 
qual inclui preciosas informações diacrônicas, diatópicas e diastráticas, além de informar sobre 
empréstimos”. Por outro lado, sinaliza que: “João de Barros se centra nas “lêteras” e não nas 
“vozes” e apresenta, ao fim de sua Gramática, a primeira proposta para a ortografia do português. 
Desenvolve, em grande parte de sua obra, o estudo da “diçam”, num enfoque que a tradição 
gramatical sobre o português continua a seguir, com modificações, é claro, com base nas classes 
de palavras, considerando também a sua morfologia”.  

141 CARDEIRA, op. cit., p. 85. 
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português a outras partes do mundo, trazem poder e força a Portugal.  

Consequentemente, a língua portuguesa ganha prestígio no cenário 

europeu. 

No século XVIII, a l íngua portuguesa já se mostra um elemento 

cultural totalmente difundido em todo o seu território – inclusive o 

ultramarino. A essa altura, mesmo nas regiões mais distantes de 

Lisboa, que se tornara o centro polít ico e cultural da metrópole, o 

português tinha atingido sua padronização142. Essa época – a af irmação 

de uma língua de dimensões mundiais – marca, então, o ponto de 

partida do período moderno da l íngua portuguesa, o qual se estende 

até o século XXI (CARDEIRA, 2006).  

 

  

3.2 A representação das sibi lantes nos períodos ortográf icos do 

português 

 

 

Como exposto acima, o início do período antigo da l íngua 

portuguesa é marcado pelo aparecimento de seu registro escrito. Dessa 

maneira, conclui-se que a história da escrita da língua portuguesa tem 

seu ponto de partida no últ imo quartel do século XII.  Desde então, 

pode-se delinear três grandes períodos ortográf icos do português. 

Tavani (1987, p. 201) divide a história da ortografia portuguesa 

em três períodos, sublinhando que: 

 
[ . . . ]  o pr imeiro dos quais,  caracter izado por uma certa 
aderência da escr i ta à pronúnc ia,  abraça os séculos que vão 
do XII I  a té cerca de meados do XVI ;  o segundo período (de 
ortograf ia et imológica) va i do Renasc imento até ao in íc io do 
século XX e o terceiro (período das reformas ortográf icas)  
desenvolve-se desde então.  

 

                                                 
142 É necessário notar que, mesmo padronizada, a língua portuguesa já apresentava indícios de 

representação do português brasileiro na escrita. Segundo Gonçalves, (2003, p. 365) o escritor 
brasileiro José Jorge Paranhos da Silva (1859-?), na tentativa de criação de um sistema gráfico 
brasileiro, procura a solução para as particularidades distintivas da língua falada no Brasil com 
relação àquela de Portugal.  
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A f im de apresentar uma classif icação a mais didát ica possível,  

concordaremos com Coutinho (1967) ao nomearmos estes períodos: 

a) Período fonético : inicia-se este período com os mais antigos 

textos escritos em português vernáculo e vai até o século XVI. 

b) Período pseudo-et imológico: começa no século XVI e termina 

em 1904 com a publicação da Ortografia Nacional, preparada 

por Gonçalves Viana. 

c) Período simplif icado: a partir do referido trabalho de 

Gonçalves Viana, de 1904, até os nossos dias.143 

 

 Como é de se supor, a ortograf ia característ ica do período 

fonético tem como base a tentativa de aproximação entre a l íngua 

falada e a língua escrita, objetivando correspondência entre fonema e 

grafema. Para Coutinho (1967, p. 72), tratava-se de “facil itar a leitura, 

dando ao leitor uma impressão, tanto quanto possível exata, da l íngua 

falada”. 

 Por outro lado, apesar do objet ivo de equiparação entres letras e 

sons, não são raras as variações ortográf icas real izadas pelos escribas 

e copistas do período fonético. Os fatores que contribuíram para as 

osci lações no emprego de dada forma ortográf ica para um determinado 

vocábulo eram dos mais variados. Em muitos casos, o manuscrito 

copiado poderia trazer dif iculdades de leitura, devido a lacunas ou 

borrões, f icando por conta e r isco do copista preencher, a part ir de 

critérios subjetivos, os vazios dos textos que recebia. Além disso, 

Tavani (1987, p. 201-202) esclarece que desde o irromper deste 

período as muitas incongruências dos textos antigos se devem ao fato 

de que não havia uma tradição escrita em Portugal, nem mesmo um 

acordo entre os amanuenses quanto a como representar na escrita 

                                                 
143 Melo (1975, p. 276-277) fala sobre a Ortografia de Viana: “até pouco tempo – talvez ainda hoje 

esporadicamente -, não faltava quem chamasse fonética a ortografia de GONÇALVES VIANA [...]. 
Não calha, porém, o nome, do mesmo modo que não se ajusta o nome genérico de etimológica às 
grafias do segundo período. Etimológico, sim, é o sistema simplificador de GONÇALVES VIANA, 
porque se apóia na origem e na história das palavras. É sempre a Etimologia que decide, por 
exemplo, o uso de s e do z intervocálicos, o uso do g e do j, etc.” (Grifo do autor) 
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sons que não existiram na língua lat ina, a qual era a base da língua 

portuguesa. 

 Sendo o corpus desta dissertação composto por documentos do 

meio do século XIX, dos períodos da história da escrita da l íngua 

portuguesa, aquele a que daremos maior atenção é o chamado período 

pseudo-etimológico , o qual coincide com a data de nosso corpus . Para 

isso, faz-se necessária uma rápida exposição do que o Renascimento  

representou na cultura européia, sobretudo na portuguesa, a partir do 

século XVI, pois este movimento cultural inf luenciou tanto a escrita 

quanto a produção metalinguística da segunda metade dos quinhentos 

em diante.  

 O Renascimento, iniciado em f ins do século XIII, chega ao 

território português em meados do século XV, inf luenciando toda a 

cultura dos seiscentos. Segundo Spina (1987), trata-se da tradução, da 

imitação e da assimilação dos clássicos. Chega-se a esta constatação 

uma vez que toda a produção artíst ico-cultural européia até meados do 

século XVII se sustenta na observação daquilo que fora real izado pela 

civil ização greco-romana. A língua, como produto de uma cultura, é, 

por conseguinte, fortemente invadida por um sentimento de resgate de 

formas originais e torna-se objeto de estudo e ref lexão.  

 Registra-se, então, no século XVI, o aparecimento dos primeiros 

tratados de ortograf ia com propostas renascentistas em Portugal. Além 

das referidas obras de Fernão de Oliveira e de João de Barros, datadas 

de 1536 e 1540, respectivamente, Pero de Magalhães Gândavo traz ao 

público a obra Regras de escrever a ortograf ia da lingua portuguesa  em 

1574, que é, de fato, o primeiro trabalho metaortográf ico da l íngua 

portuguesa. Não tarda Duarte Nunes de Leão a publicar Ortograf ia da 

lingua portuguêsa (1576). Além de estas obras estarem pautadas na 

proposta de latinização tanto do léxico quanto da ortograf ia 

portuguesa, elas passam a ser as obras detentoras das diretr izes para 

as gramáticas e ortograf ias emergentes nos séculos seguintes. Tanto o 

são que, já no século XVIII, João de Moraes Madureira Feijó (1734, p. 

9), com sua  Orthographia, ou arte de escrever, e pronunciar com acerto 
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a lingua portugueza, adverte para a necessidade de se imitar a graf ia 

latina, a f im de se evitar alguns “inconvenientes”: 

 

[ . . . ]  o pr imeiro inconveniente, que se segue de naõ imi tar  a 
Orthograf ia la t ina nas palavras traduzidas do la t im em 
Portuguez,  ou para melhor  d izer,  nas palavras la t inas 
apor tuguezadas, he a confusaõ, equivocaçaõ, e duvida que 
fazem com outras mui to d iversas na s ignif icaçaõ; porque f icaõ 
com a mesma ident idade das le tras , com que se escrevem 
[. . . ] .     

 

 Segue o mesmo autor (1734, p. 10-11): 

 

[ . . . ]  o segundo inconveniente he, que se t irarmos ás palavras 
as let ras , [ [ le tras ]] ,  que indicaõ a sua lat in idade, he lançar  
fora as analogias, e etymologias de cada huma; porque naó  
lhe por onde conhecermos donde foraõ traduzidas, ou 
der ivadas para sabermos a sua genuína s ignif icação.  

  

 E f inaliza:144 

 

[ . . . ]  o terceiro inconveniente he, que se naõ observarmos a 
Orthograf ia la t ina nas palavras que saõ de sua natureza 
lat ina, e passaõ para a l ingua Portugueza, escrevremos 
palavras,  que nem seraõ Portuguezas, nem lat inas,  e sahirá 
huma terceira l ingua, que mais paracerá aborto deforme, que 
f i lha perfe ita da la t in idade, qual he a l ingua que o vulgo 
ignorante pronuncia e escreve [ . . . ].145  

  

 Acredita-se, dessa maneira, que a preocupação dos gramáticos e 

ortógrafos, além daquela dos escritores, em resgatar formas greco-

latinas, as quais trariam à l íngua portuguesa um aspecto o mais 

latinizado possível, calcava-se nas ideias propostas pelo 

Renascimento. Sua intenção era, ao gosto renascentista, basear seu 

modo de escrever nos modelos clássicos. Adotando-se somente esta 

perspectiva de análise, o período de inspiração e imitação da ortograf ia 
                                                 
144 Ibidem., p. 11. 
145 É interessante notar que o título da obra faz menção à pronúncia da língua. Desse modo, supõe-

se que a preocupação com a realização sonora das palavras mantinha-se em voga mesmo em uma 
obra que se dedicava, a princípio, à normalização da escrita. Aparentemente, a oralidade, pois, era 
outro ponto importante a se considerar na procura por uma ortografia ideal. Contudo, apesar desta 
aparente convergência entre etimologia e pronúncia, Gonçalves (2003, p. 40-41) classifica o sistema 
ortográfico proposto por Feijó como etimológico, devido ao primado desta perspectiva em sua obra. 
Caso houvesse, de fato, a adoção de grafias etimológicas juntamente com outras de cunho fonético, 
poderíamos classificar seu sistema como misto.   
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clássica poderia receber o nome de etimológico . No entanto, este não é 

o único aspecto a ser examinado com relação à escrita que se 

desenvolveu a part ir do século XVI em Portugal e, consequentemente, 

no Brasil.    

 É preciso ponderar sobre a dif iculdade que a busca por formas 

ortográf icas et imologicamente corretas representava. A necessidade de 

se estudar exaustivamente as obras clássicas configurava-se em 

requisito básico para que se atingisse a meta de reativação das formas 

greco-lat inas na graf ia dos vocábulos portugueses. Os grandes 

escritores portugueses certamente propuseram-se a tal tarefa para 

produzirem suas obras. O próprio Feijó (1734, p. 32), relata que teve 

de ler, por repetidas vezes, um total de nove Vocabularios para 

elaborar sua Orthographia.  

 Mas o que dizer dos escritos não-literários? Estes, por sua vez, 

não demandavam o prévio estudo dos clássicos. Seus autores, quando 

muito, eram pessoas treinadas na arte da escrita, mas não tinham 

objetivos tão imperiosos. A manutenção de formas vernáculas em 

textos não-literários, (documentos particulares, como cartas pessoais,  

ou públicos, como os documentos notariais, por exemplo), por mais 

restritos que fossem, observadas as condições da época, torna-se, 

assim, previsível.    

 Dessa forma, observa-se outro aspecto da escrita que se 

processou a partir do século XVI, ou seja, no período do português 

clássico  em diante. Por fazerem parte de um período intelectual de 

retomada dos modelos e padrões greco-latinos, mesmo aquelas 

pessoas que não se dedicavam ao estudo sistemático das obras 

clássicas muitas vezes lançavam mão de formas etimologizantes.   

 Essa comunhão de questões extral inguíst icas propiciou o 

aparecimento de muitas formas vernáculas travest idas com uma 

pretensa graf ia greco-latina. Assalim (2007, p. 16) aponta que: 

 
[ . . . ]  não é dif íc i l  imaginar as extravagâncias a que esse 
inf luxo levou. Uma profusão de consoantes dobradas e de 
grupos consonanta is,  como <ph>, <th>, <rh>, foram sendo 
introduzidos à l íngua portuguesa – muitos  just i f icados pela  
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et imologia, mas outros muitos resultantes da pretensão 
daqueles que se ju lgavam conhecedores de lat im e de grego.        

                         

 Assim, o Renascimento, no que tange à l íngua praticada pela el ite 

intelectual dominadora da escrita, é, por um lado, um período que se 

caracteriza pela retomada de muitos elementos da ortograf ia do grego 

e do latim. Por outro, vê-se, também, o uso frequente de formas 

ortográf icas assinaladoras de especulações errôneas quanto à 

etimologia das palavras.  

 Outro fato que deve ser examinado para maior entendimento da 

história da escrita do português, agora com foco no Brasi l, é a 

necessidade de se definir a norma util izada por quem escreve. Mattos e 

Silva146 (1998, apud RIBEIRO, 2002, p. 360) aponta para a existência 

de uma dicotomia l inguíst ica, com constatação de normas vernáculas e 

cultas. A autora explica que a l íngua culta “só começará a definir-se da 

segunda metade do século XVIII para cá, uma vez que essa variedade 

culta passa necessariamente por questões relat ivas à escolarização, ao 

uso escrito e sua normalização”. Assim, faremos uma breve exposição 

de fatos relacionados à polít ica l inguíst ica e educacional no Brasi l  

colônia e também durante o período imperial, sobretudo, em São Paulo. 

 Oliveira (2009, p. 200) aponta que o ensino da doutrina cristã aos 

índios no século XVI mirava, também, a transmissão do português. Às 

crianças, ensinava-se a leitura e a escrita em língua portuguesa. 

Algumas aprendiam latim. Dessa maneira, a catequização do indígena 

visava não só a sua inserção na crença catól ica, mas também a 

formação de contingente de povoamento para as vi las em formação.  

 A autora indica uma mudança importante no que tange ao ensino 

nos séculos XVII e XVIII. Forma-se uma pequena elite escolarizada ao 

lado da maioria da população que, sem acesso à escola, possuía 

conhecimentos rudimentares da l íngua portuguesa. Segundo ela: 

 

                                                 
146 MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia.  De fontes sócio-históricas para a história social linguística do 

Brasil: em busca de indícios. In: II Seminário para a história do português brasileir o, 1998. 
(mimeo.). 
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No século XVI ,  o ens ino da le i tura e da escr i ta  es tendia-se 
aos índios , juntamente com a f ina l idade de formar núc leos  
por tugueses; nos séculos subseqüentes,  graças à maior 
im igração de por tugueses, as v i las já são povoadas por  
por tugueses e é a estes que se reserva o d irei to de aprender  
a ler  e escrever (OLIVEIRA, 2009, p. 202).   

   

 Nessa mesma época, a escola of icial não era o único local de 

aprendizagem da leitura e da escrita em língua portuguesa. Segundo a 

mesma autora, há, em inventários redigidos na São Paulo dos séculos 

XVII e XVIII, registros do pagamento pelo ensino das primeiras letras a 

mestres particulares (OLIVEIRA, 2009, p. 202).  

 A paralisação da educação formal e do ensino sistematizado no 

Brasil coincide com a expulsão dos jesuítas em 1759 (RIBEIRO, 2002, 

p, 363). Essa interrupção na formação de pessoas capazes de ler e 

escrever se prolongaria por décadas. Ribeiro (1978, p. 20) apresenta 

os resultados da educação no período colonial.  Segundo ele, “apenas 

conseguimos formar uns 2.800 bacharéis e médicos”. Fausto (1997, p. 

237) calcula em 8.000 as pessoas com educação de nível superior no 

Brasil. Aliam-se a esses dados o fato de quase a totalidade dos 

escravos e cerca de 80% da população l ivre ser analfabeta em 

decorrência da escassez de professores primários. Para Mattos e Silva 

(2004, p. 131), após a expulsão dos jesuítas, a instalação da primeira 

rede leiga of icial de ensino foi catastróf ica para a escolarização no 

Brasil.  

 Durante o século XIX, o ensino público no Brasil ganha força e se 

amplia. A Constituição Imperial de 1824 prevê o ensino primário 

gratuito e as primeiras escolas of iciais surgem a part ir de 1827. Há um 

considerável incremento no número de professores alfabetizadores 

atuando nas escolas primárias. Esse aumento no quadro docente se dá 

pelo estabelecimento, em 1846, da Escola Normal na capital paulista 

(CAGLIARI, 2006, p. 115). Contudo, é modesta esta expansão 

quantitativa e a qualidade do ensino ainda se mantém muito deficitária. 

O escritor Machado de Assis147 (1876, apud CAGLIARI, op. cit., p. 116) 

                                                 
147 ASSIS, Machado de. Obras completas . Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1876, v. 3.  
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nos revela que a fatia da população detentora da habilidade de leitura 

é de 30%.  

 Visto ser a escolarização a base da aquisição da escrita, 

sobretudo a formal e culta, o período da história da escrita da l íngua 

portuguesa que recebe o nome de pseudo-etimológico parece promover 

poucas possibi l idades de f ixação de normas cultas de escrita - fossem 

elas coerentes ou não com os preceitos renascentistas - e sua eventual 

adesão pela parcela da população que dominava a escrita. Ainda 

segundo Mattos Silva148, tendo sido a escolarização no Brasil precária e 

pouco ef icaz, o português brasi leiro assenta-se na prevalência de 

normas vernáculas.   

 O terceiro período da história da ortograf ia da l íngua portuguesa, 

chamado de simplif icado, tem início com a publicação da Ortograf ia 

Nacional, de Gonçalves Viana, datada de 1904 (COUTINHO, 1967). A 

ortograf ia foi of icializada em Portugal em 1911 (MELO, 1975, p. 276). 

Em 1940, por meio do Vocabulário ortográf ico, organizado por Rebelo 

Gonçalves, algumas poucas modif icações são feitas à sua proposta. 

Logo em seguida, em 1943, a Academia Brasileira de Letras lança as 

“Instruções para a organização do vocabulário ortográf ico da l íngua 

portuguesa” (ASSALIM, 2007). Mais recentemente, em 2008, os países 

lusófonos assinam o Acordo Ortográf ico, previsto para entrar em vigor 

de forma definit iva em 2012.149 

Tendo feito algumas observações, que consideramos 

fundamentais, embora sucintas, sobre os períodos históricos e 

ortográf icos do português, compreende-se que foram várias as etapas 

para que se chegasse a uma ortograf ia padrão.  

Além das questões extral inguíst icas de aprendizagem da 

ortograf ia correta, quais os fatores l inguíst icos que sempre impuseram 

e ainda impõem dif iculdades a quem escrevia e escreve em língua 

portuguesa? Pelo menos com relação às sibi lantes, uma possível 

                                                 
148 2004, p. 131. 
149 Para mais detalhes sobre reformas ortográficas ocorridas após a publicação da Ortografia 

Nacional, de Viana, ver MELO, op. cit., cap. VIII “O problema ortográfico”. Contudo, certamente é 
leitura indispensável sobre o assunto CASTRO et al. (1987).  
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explicação para o problema da ortograf ia é a grande transformação que 

esses fonemas – e os grafemas que os representam - sofreram da 

passagem do latim para o português padrão. 

 

  

3.2.1 As sibi lantes e sua representação no período fonético 

 

 

O galego-português falado no noroeste da Península Ibérica até 

meados do século XIV apresentava um quadro de consoantes sibi lantes 

dist into daquele do latim. Segundo Câmara Jr. (1985, p. 48), o latim 

clássico conhecia três pares de consoantes oclusivas, uma surda e 

outra sonora. Estes eram os pares: 

1. Par labial /p/ e /b/;  

2. Par anterior, ou ântero-lingual, /t/ e /d/; 

3. Par posterior /k/ e /g/.  

 

Acrescenta Câmara Jr. que havia apenas duas consoantes 

constrit ivas, ambas surdas: 

1. uma labial - /f /  

2. uma sibi lante - /s/.  

  

A consoante sibi lante sonora /z/ surge no galego-português a 

partir de uma evolução do latim falado que foi trazido para o oeste da 

Península Ibérica. Este fonema /z/ era representado pela mesma letra 

<s> quando em posição intervocálica (Castro, 1991).  

Teyssier (1997) atribui esta evolução do quadro das consoantes 

latinas à palatal ização. Para o galego-português, apresenta o seguinte 

cenário de sibilantes: 

1. /ts/, ex.:  cen; 

2. /s/, ex.: sem; 

3. /dz/, ex.: cozer; 
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4. /z/, ex.: coser. 

 

 O mesmo autor af irma que:  

 

[ . . . ]  por vol ta de 1500, as duas af r icadas / ts /  e /dz/ t inham 
perdido o seu e lemento oc lus ivo in ic ia l ,  mas a opos ição entre 
os dois pares de fonemas cont inuava a manter-se, porque o 
seu ponto de ar t icu lação não era o mesmo (TEYSSIER, 
1997, p. 59).  

 

 Tal evolução, assim, modif ica o sistema de sibi lantes. O 

português do início do século XVI, que gradativamente se distanciara 

do galego, possuía as seguintes sibi lantes: 

1. Duas sibi lantes pré-dorsodentais: 

a. Uma surda, /s/,  escrita com <ç> - antes de <a>, <o> e 

<u> - e <c> antes de <e> e <i>; 

b. Uma sonora, /z/, escrita com <z> 

 

2. Duas sibi lantes ápico-alveolares: 

a. Uma surda, /ṣ /, escrita com <s> em posição inicial e 

<ss> em posição medial;  
b. Uma sonora, /ẓ/,  escrita com <s> em posição 

intervocálica. 

 

A partir desse quadro, nota-se que não havia confusão entre 

grafemas que representam as sibilantes: para 4 sons, existiam 4 formas 

de se grafá-los, uma forma para cada fonema150. O copista, ao lhe 

ditarem a palavra /paso/, escreveria as letras p-a-ç-o. Se lhe ditassem 

/paṣo/, grafaria p-a-s-s-o. No caso de o mesmo copista ouvir a palavra 

pronunciada /kozer/, escreveria c-o-z-e-r. Porém, se lhe dissessem a 

palavra /koẓer/,  escreveria c-o-s-e-r.  

Assim, é clara, nos mais antigos textos em língua portuguesa que 

chegaram até nós, a tendência de simplif icação do sistema de relações 

                                                 
150 De fato, são 5 formas, pois a pré-dorsodental surda era grafada com <c> nas sílabas <ca>, <co> e 

<cu> e com <ç> para as sílabas <çe> e <çi>. 
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fonema/grafema, a partir do uso de um grafema para cada som, no 

caso das sibilantes citadas. Contudo, já neste período da história da 

escrita do português ocorre variação entre os sons da fala e as letras 

que os representassem. 

  

 

3.2.2 As sibi lantes a partir do período pseudo-etimológico  

 

 

 O ponto de partida do período pseudo-etimológico da ortograf ia 

da l íngua portuguesa é marcado, também, pelo início dos trabalhos de 

ref lexão l inguíst ica e gramatical de alguns intelectuais do século XVI. 

Assim, é importante verif icarmos as observações dos gramáticos e 

ortógrafos deste período sobre as consoantes sibi lantes. Dentre as 

muitas obras que consultamos, exporemos o que se encontra naquelas 

que mais claramente tratam do problema das sibi lantes.  

 No capítulo 13 de sua obra de 1536, Fernão de Oliveira passa a 

descrever a pronúncia das consoantes. Sobre o fonema representado 

por <s>, diz que: 

 

[ . . . ]  o  .s .  s ingelo d iz quin[ t i ] l iano é letra mimosa e quando a 
pronũç iamos a leuãtamos a põta da l ingua pera o çeo da boca 
e o espir i to assouia pel las  i lhargas da l ingua.  O .ss.  dobrado 
pronũç iasse como o outro pregãdo mais  a l ingua no çeo da 
boca.  
 

Já a respeito do fonema representado por <z>, segue o autor,  

dizendo que “el pronũçiação do .z. zine antros dentes cerrados com a 

l íngua chegada a elles: e os beyços apartados hũ  do outro: é nossa 

propria esta letra”.  

Oliveira começa seu capítulo de número 14 com a descrição do 

fonema representado por <ç>, dizendo que “esta letra .c. cõ outro .c. 

de bayxo de si virado para tras nesta forma .ç. tẽ  a mesma pronũçiação 

que  .z. se não que aperta mais a l ingoa nos dẽ tes.” 
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Em 1540, João de Barros lança sua Grammatica  e nela, assim 

como Fernão de Oliveira, faz uma descrição das letras da l íngua 

portuguesa. Na parte que dedica à “Orthograf ia” do português, 

encontramos a descrição que faz da f igura, do uso e da origem da letra 

<c>: 

 
[ . . . ]  tem duas f iguras,  a pr imeira de ç ima: e esta seguinte, ç.  
Quint i l iano por que os lat inos nam tem este em f igura tratou 
do pr imeiro d izendo que com el le podiamos sopr i r  o  of iç io de,  
k ,  e q. Nós por fogir  nouidádes conformemonôs com o uso: e 
no mais me remeto a e l le onde fa la das leteras. Quanto ao uso 
que temos del les  em a nossa orthograf ia ,  es te pr imeiro. C.  
a iuntase sómente a es tas tres ougáes, ca, co, cu, E o segundo 
a todas a es te modo,  ça, çe, ç i ,  ço, çu: com que as syl labas 
f icam çeçeádas da maneira dos c iganos. Nós pereçe que 
ouuȩmos estas leteras dos mour iscos que vẽçemos 
(BARROS, 1540, p. 45v.).  

     

Quanto ao <s>, diz Barros, também se preocupando com suas 

“f iguras”: 

 
[...] S, tem duas figuras, esta .ʃ.  que serve sempre no prinçipio, e no meio 
muitas vezes: e estoutro, s, sempre no fim, e assy outros pequenos que 
nam tem háste comprida. O primeiro em algũas dições ô dobramos ao 
modo dos latinos, principalmente ẽ o presȩnte de todoslos uerbos do modo 
pêra deseiar, como Amásse, lesse, ouuisse fosse. E póla mayór párte os 
que ante sy e depois de sy tem letera uogál será dobrado: quãdo for toda 
hũa diçam, como assi, esse, nossa (BARROS, 1540, p. 48v.).    

 

Barros não dispensa muito tempo para falar sobre a letra <z> pois 

acredita não haver dif iculdade para sua compreensão e uso: 

 

Estas seis leteras [D,  F, P,  T, X, Z],  nam tem tantos trabálhos 
nem mudãças em seru ir  seus of iç ios, como uemos que tem as 
outras. Seruẽnôs comũmente em todalas d ições, como pouo 
nos t rabálhos da repúbl ica: ao quál âs podemos comparár :  e  
por isso âs atamos em mólho, sem guardár  a órdem que tem, 
nem fazermos del las  mui ta mençám (BARROS, 1540, p. 
46r.).  

 

Gândavo (1574) deixa transparecer sua preocupação com 

algumas dif iculdades de se escrever em português ao publicar suas 

Regras . Logo no Prologo ao Lector, o ortógrafo reconhece o problema 

das sibilantes e aponta a pronúncia como um artif ício de correção: 
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As letras que se costumão mui tas vezes trocar hũas por  
outras,  e em que se cometem mais v ic ios nesta nossa 
l inguagem, são estas que se seguem, [ . . . ]  c ,  s ,  z,  e is to nace 
de não saberem muitos a d if ferença que ha de hũas ás outras 
na pronunc iação. E assi ha nesta parte erros tão manifes tos ,  
[ . . . ]  porque dous SS tem mais semelhança de c , que de z, ass i  
como remissão, prof issão, etc.  E hum [s]  mais de z, que de c,  
(d igo em meyo de d ição entre duas vogaes) assi como, casa,  
peso, etc .  [ . . . ] (GÂNDAVO, 1574).  

     

Continua o autor, indicando que tais semelhanças na pronúncia 

destas letras não justif icam os recorrentes erros ortográf icos cometidos 

por aqueles que escrevem. Prevê, inclusive, as penas que se pagam ao 

cometer tal equívoco: 

 

Mas ainda que is to assi pareça, nem por isso terão l icença de 
pôr c ,  em lugar de s, nem s, em lugar de z,  nem z, em lugar  
de s , nem s, em lugar de c , porque na verdade ser ia  
corromperem a verdadeira pronunc iação dos vocábulos, e 
muitas vezes s ignif icar hũa cousa por outra, ass i como, 
passos que se escreuem com dous ss, quando s ignif icão os 
que se dão com os pés,  e paços quando se entendem pel las  
casas reaes com .c.  (GÂNDAVO, 1574). 

     

Neste sentido, Gândavo sublinha a necessidade de se grafar 

cozer para o preparo de alimentos ao fogo e coser para o ajuste de 

roupas com auxílio de agulhas. Outro exemplo dado pelo autor é o do 

par cervo , que se refere a um tipo de animal silvestre, contraposto a 

servo , que é o escravo.  

Todavia, visa este autor à normatização da língua portuguesa. 

Para isso, além de apontar os erros mais comuns, propõe mecanismos 

para que se escape dos desvios ortográf icos no uso das sibi lantes. 

Antecipando a impossibil idade de se formular regras gerais no intuito 

de evitar os erros, o autor reitera a importância da pronúncia para a 

melhor e correta ortograf ia e sinaliza que: 

     

[ . . . ]  he forçado que todos os escr iuães que nesta parte 
quiserem ser perfec tos, tenhão a lgum conhec imento de lat im,  
ou ao menos conheção a d if ferença que ha na pronunciação 
do c, ao s,  e do s , ao z,  porque se cairem nel la,  com mais 
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fac i l idade poderão vedar  muitos erros conforme ao sent ido da 
ore lha que nesta par te não he pouco f ie l .  151 

       

Neste sentido, o ortógrafo ensina a pronúncia correta dos 

fonemas representados pelas letras <c>, <s> e <z>: 

 

Quando pronunc iarem qualquer  d ição com c, hão de fazer  
força com a l íngua nos dentes debaixo de maneira, que f ique 
a lgum tanto a ponta dobrada pera dentro, e quando for  com s, 
porão a l íngua mais fo lgadamente pêra c ima que f ique soando 
a pronunc iação á maneira de assuuio de cobra, [ . . . ] .   Quanto á 
esta le tra z,  composerão os gregos de duas le tras, conuem a 
saber ,  do s, e do d, e ass i a pronunc iação del la nã he outra 
cousa, senão a de hum s, carregado por  respecto daquele d, 
que lhe formão d iante, o qual d,  não deixa soltar  a l íngua tão 
l iuremente como quando o mesmo s, per s i  se pronunc ia152.  
 

Duarte Nunes de Leão, em sua Orthographia  de 1576, também se 

propõe a fazer o levantamento das característ icas gráf icas e sonoras 

de nossas letras, além de seus usos. Sua descrição da letra <z> deixa 

muito clara a real idade das sibilantes portuguesas no século XVI: 

 

[ . . . ]  z.  Não he hũa sôo le tra, mas abbrauiação, ou f igura de  
duas letras, como o .x .  porque se comprehendem desta f igura 
.s.  & .d. Porque ass i pronunciauão os Gregos, & Lat inos [ . . . ]  
Mas com o tẽpo, perdeose a própr ia pronunciação desta le tra,  
que os ant igos lhe dauão, & damos lha agora per hũa maneira,  
que soa entre .s .  & .ç.  A qual  le tra, por que muitos  vulgares a  
confundem com o .s.  & aas vezes com .ç (LEÃO, 1576, p. 
23).   

     

A questão, aqui,  é, parafraseando Gândavo, quão f iéis eram os 

ouvidos, não só dos escribas e copistas, mas sim da população de 

modo geral. É possível que esta f idelidade audit iva a que se refere o 

ortógrafo já não mais exist isse no século XVI. Apenas seus 

conhecimentos de latim lhe permitiam tal af irmação, pois a língua 

falada pelo povo desconhecia tais nuanças. O <z>, originalmente 

pronunciado /dz/,  apresentava-se no cotidiano linguístico do oeste da 

Península Ibérica sem seu elemento oclusivo /d/. Leão não nos deixa 

dúvidas de que a mudança no sistema das sibilantes, senão totalmente 

                                                 
151 Ibidem. 
152 Ibidem. 
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implantada, era, àquela altura, bastante evidente. Outro aspecto desta 

observação é o fato de que a graf ia é mais conservadora que as 

mudanças em curso, mesmo no padrão da época. É esse aspecto que 

causa a defasagem entre um plano e outro.  

Por conseguinte, é legít imo o que dizem Maia (1986) e Teyssier 

(1997) sobre as sibilantes nas últ imas décadas do século XVI.  A l íngua 

falada no centro e no sul de Portugal já teria seu sistema de sibilantes 

alterado, como consequência de variações entre cada uma das pré-

dorsodentais e a ápico-alveolar que lhe corresponde: encontra-se <ç> 

em vez de <-ss->, <-ss-> em vez de <ç>, <-z-> em vez de <-s-> e <–s-> 

em vez de <–z->. 

Em verdade, podemos recuar um pouco mais no tempo a 

marcação do início dessa variação entre as letras que representam as 

sibi lantes, em especial as intervocálicas.  

Segundo Cintra153 (1963 apud  GONÇALVES, 1992, p. 32-33), já se 

nota em textos galego-portugueses não literários da segunda metade 

do século XIII que: 

 

[ . . . ]  são igualmente t ranscr i tas de forma bastante d ivers if icada 
a s ib i lante surda /s/  e a sonora /z/ .  Para a pr imeira surgem-
nos as seguintes  graf ias: <S> (Afonso) ;  <SS> (ssi) ;  <Z> 
(Alcobaza, undezima, dezima, faza ) ;  e <CI> ( fo lgãc ia, terc ia) .  
/z/  é transcr i to,  por sua vez, por <Z> ( t reze) ;  <C> (Facer ) ;  <-
S-> (guisado)  e  <CI> (Gal ic ia) .       

 

O que acontecia, de fato, desde meados do século XIII , não era a 

convivência de uma multipl icidade de opções gráf icas decorrentes de 

diferentes hábitos de escrita quanto à representação desses fonemas. 

A questão mostrava-se muito mais complexa: tanto na região central 

como no sul de Portugal, onde encontramos o português padrão, não 

mais se fazia distinção entre pré-dorsodentais e ápico-alveolares. 

Estas, por sua vez, deixaram de existir no falar do povo. Restaram as 

pré-dorsodentais. Palavras como “passo” e “paço” confundiam-se na 

                                                 
153 CINTRA, F. L. Lindley. Observations sur l’orthografe et la langue de quelque texte non littéraire 

galiciens portugais de la seconde moitié de XIIIe siècle, in Revue de Linguistique Romane , 
XXVII, 1963. pp. 59-77.  
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boca dos falantes, mesmo sua graf ia permanecendo dist intas. Cintra 

(1963 apud GONÇALVES, 1992, p. 32-33) aponta que:   

 

[ . . . ]  nos meados do século XII I ,  especia lmente em documentos  
da região do Sul,  já se ver i f icava a confusão entre, por um 
lado,  <S->,  <-ss-> e,  por outro,  <Ç> e <Çe, i>,  bem como 
entre <-s-> e <-z->, devido á s impl i f icação,  na l íngua fa lada,  
do s is tema das s ib i lantes . É que a af r icada /dz/ ,  grafada <z> e 
a af r icada / ts / ,  grafada <Ç> ou <C e , i >, tendiam para a perda 
do respect ivo e lemento oc lus ivo,  or ig inando a redução do 
s istema em que inscreviam. As actuais /s/  e /z/  pré-
dorsodenta is resul tam precisamente das af r icadas 
s impl i f icadas. Por sua vez,  as apico-a lveolares /s /  e /z/  
conseguiram sobreviver,  a inda que d ia lecta lmente, em cer tas  
regiões mais  conservadoras do norte de Por tugal.154  

 

Notamos, portanto, que os primeiros gramáticos e ortógrafos da 

l íngua portuguesa vêem as letras do alfabeto por uma perspectiva 

fonética, no sentido em que cada uma delas deveria representar 

apenas um som da língua. No entanto, não deixam estes mesmos 

estudiosos de salientar a dif iculdade em se alcançar tal objetivo. Leão 

e Gândavo, sobretudo, reconhecem na pronúncia do povo as evoluções 

fonológicas pelas quais o português comum, a l íngua nacional,  estava 

passando. Logo, percebemos que, apesar de citarem em suas obras a 

origem latina da l íngua portuguesa e a necessidade de se preservar a 

latinidade no uso da língua vulgar, apontam, também, para a 

importância das característ icas do uso cotidiano do português.  

No século XVII, destaca-se a obra de João Franco Barreto. Sua 

Ortograf ia da l ingua portugueza vem a público em 1671. De cunho 

normativo, em sua Ortografia prevalecem regras para o emprego das 

letras da l íngua portuguesa.  Nela, o autor também descreve a 

                                                 
154 SILVA NETO (1979, p. 484-7) nos ensina o trajeto da evolução das sibilantes portuguesas. Sobre 

a distribuição geográfica atual destes fonemas em Portugal, cita a comunicação de Lindley Cintra 
ao Congresso de Língua Falada no Teatro (Bahia, 1956). Nesta comunicação, o autor identifica a 
divisão de Portugal em três zonas quanto ao sistema de sibilantes: 1) Uma zona muito 
conservadora em que sobrevivem quatro sibilantes diversas – duas predorso-dentais, uma surda, 
outra sonora, e duas ápico-alveolares, também uma surda, outra sonora. Abrange uma parte do 
Alto Minho, a maior parte de Trás-os-Montes e uma parte da Beira-Alta; 2) Numa segunda zona, 
há apenas duas sibilantes, uma surda, outra sonora, ambas ápico-alveolares, que se pode chamar 
de zona de ceceio em s apical. Esta área estende-se pelo resto do Minho, pelo Douro e pelas 
Beiras; 3) Numa terceira zona, há duas sibilantes, uma surda e outra sonora, ambas predorso-
dentais. Chama-se esta de zona de ceceio em s predorso-dental e abrange todo o Sul de Portugal 
e parte do centro, além de associar-se ao português do Brasil.     
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pronúncia dos fonemas a elas associados. Sobre o <s>, comenta 

Barreto: 

 

Esta he letra semivogal ,  & formase chegando a l ingua ao 
pádar,  junto aos dentes, cõ alguma aspiraçã. [ . . . ]  Em pr inc ipio  
da d içã pronunc iase como se fora dobrado,  & soa á maneyra 
de ç, cõ cedi lho; ass i  como sal,  serca, s ino, sono, suor .  [ . . . ]  
Mas quando se poem singel los  entre vogaes soa a maneyra de 
z como ẽ  ousado, Anchises, ocasiã, r iso,  uso, etc.  E para 
sabermos quando avemos usar de z,  & quando de s,  (que nã 
tẽ  pouco d if icu ldade) devemos cons iderar,  a or igem do nome, 
& d ir ivandose de a lgũ  vocabulo Lat ino, que se escreva per s,  
tambẽ  nós o escreveremos cõ e l le (BARRETO, 1671, p. 
160-161).   

 

Para a letra <z> o ortógrafo nos traz a seguinte descrição:  

 

A Letra Ze he outra das dobradas, porque até o tempo de 
Augusto se usou de sd, por z.  dando a mesma pronunciaçã a 
Sdacynthos, que despois deram Zacynthos: a qual  
pronunciaçã d iz Sãches, he suaviss imo. [ . . . ]  Formese 
encostando a ponta da l íngua ao pádar nos conf im dos dentes 
co mais força que o s.  & co menos que o c.  A pronunciaçã,  
que os ant igos lhe deram se perdeo co o tempo,  como já de 
outras d icemos. [ . . . ]  Nós lhe damos o sõ entre s,  & c.  Polo que 
muytas vezes na escr i tura se confundem o s,  & o z.  E na 
verdade [ . . . ]  he d if icu l toso darse regra cer ta de quando se usa 
de z.  & e quando de s , pol la myuta a f in idadde & semelhança,  
que o s ,  posto entre duas vogaes, tẽ  cõ o z.  (BARRETO, 
1671, p. 175-176) 

 

Com estes exemplos, percebemos que Barreto constata que já na 

sua época existia uma polivalência no uso dos grafemas <s> e <z>. 

No tocante ao século XVIII , ressaltamos a f igura de João de 

Moraes Madureira Feijó. Sua Orthographia , de 1734, traz apontamentos 

mais incisivos sobre as diferentes pronúncias de <s> de <c>: 

 
O S pronunc iase com a ponta da l ingua moderadamente 
appl icada ao paladar,  junto aos dentes de c ima com os beiços 
aber tos , em quanto sahe um som quase assobiaodo do meyo 
da bocca [ . . ] .  Pois  se he esta a r igorosa, e propr ia 
pronunciação de S, como se equivoca com a do C, que he tão 
d iversa? [ . . . ]  pronunc iese Çapato, e Sapato ;  Maça ,  e Massa ;  e  
d iga quem não he surdo a d iferença, que percebe entre hum, 
e outro som (FEIJÓ, 1734, p. 44).   
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Quanto ao <z>, Feijó (1734, p. 108) aponta que: 

 

[ . . . ]  o Z, pronunc iase com a parte anter ior  da l ingua menos 
junta aos dentes, que na pronunc iação do C, dando algum 
espaço para sahir  o som com mais força, e hum certo zunido 
[ . . . ]  e ant igamente a pronunciavão [os Gregos] com Sd ;  mas 
pronunciase como Z assim no Lat im como em Portuguez.  

 

O ortógrafo salienta a dif iculdade em se grafar palavras com <z> 

intervocálico, dizendo que “[...] esta regra he mais dif icultosa, por 

serem muitas as palavras, que entre duas vogaes se escrevem com 

hum so S, e se pronuncia como Z.”155  

O século XIX assistiu a um considerável aumento da produção 

metaortográf ica em Portugal e no Brasil .156 Do começo do século, mais 

precisamente em 1822, temos a Grammatica philosophica da lingua 

portugueza ou principios de grammatica geral applicados à nossa 

linguagem, de Jerônimo Soares Barbosa. Ao orientar o leitor sobre a 

pronúncia das consoantes palatais, o autor af irma que: 

 

[ . . . ]  humas fazem huma espec ie de assobio ,  chamadas por  
isso Sibi lantes ,  o qual assobio he produzido na f isga dos 
dentes pela ponta da L ingua, que com el les  quas i cerrados ja  
faz menos esforço para interceptar a voz, e ass im produz a 
Palata l Sib i lante Branda  S (quando tem vogal d iante),  como 
em Sêl lo ;  ja  faz mais esforço, e produz Palata l Sib i lante For te 
Z, como em Zêlo  (BARBOSA, 1822, p. 9).   

 

 Com relação à ortograf ia, Barbosa aponta a pronunciação, a 

etimologia e o uso como três referenciais dist intos para se grafar as 

palavras da l íngua portuguesa. Para os dois últ imos, o autor diz 

estarem “fora do alcance do povo il l i t terato” por não conterem regras 

seguras. Para Barbosa157, a ortograf ia da pronunciação se mostra a 

mais fácil  entre os sistemas ortográf icos aplicáveis ao português, pois, 

em se adotando tal sistema, seria necessário apenas “[.. .] distinguir os 

                                                 
155 Ibidem., p. 109. 
156 Para um inventário completo de ortógrafos do século XIX, cf. GONÇALVES (2003), cap. II “As 

ideias ortográficas no século XIX”. 
157 Ibidem., p. 57. 
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sons de que conta qualquer palavra e f igural-os com os caracteres 

proprios que os Alphabetos Nacionaes para isso lhe dão”.  

O referido gramático i lustra a simplicidade que o sistema 

ortográf ico de pronunciação promoveria no quadro das sibi lantes. 

Segundo Barbosa (1822, p. 80) “[...] os dous SS entre vogaes, o C sem 

sedilha antes de e e i e o Ç com sedilha seria desterrados [.. .] ,  

substituídos pela nosa consoante S”. E acrescenta o mesmo autor:  158 

 

Os sons do Z e do S f icão d ist intos, uzando nós daquele todas  
as vezes que e le soar  na pronuns iasão, e deste em lugar dos 
dois SS, e do Ç sedi lhado e sem sedi lha,  e screvendo sem 
scrupulo a lgum: Cazar, Caza, Prezo ,  sem per igo de se  
equivocarem com Casar,  Casa,  Preso .    

 

Quanto à de ortograf ia etimológica e a usual, Barbosa ressalta a 

dif iculdade que esses sistemas representam na escolha do caractere 

para grafá-las em posição intervocálica. Ao se referir à letra <s>, 

explica que: 

 

Quanto ao S,  para se saber  quando nas palavras di r ivadas do 
Lat im se hade pôr S so, ou dois SS. Ou Ç com cedi lha; a regra 
mais gera l,  que para isso se póde dar ,  a inda que suje ita a 
muitas  excepções he:  que todas as veves que o som desta 
letranão est iver entre vogaes, ou estando entre el las se 
pronunciar como Z;  empreguemos sempre o S s imples: e se se 
pronunciar como S entre as mesmas vogaes, não tendo a 
palavra Lat ina TI,  ou C na penul t ima, usemos do SS dobrado,  
e tendo-o, usemos com Ç com cedi lha (BARBOSA, 1822, p. 
74).  

 

Já em f ins do século XIX, são publicadas as Bases da Ortograf ia 

Portuguesa , de Viana e Abreu. Na apresentação de sua obra (1885), os 

autores esclarecem que: 

 

Com a expos ição que vamos fazer dos pr incíp ios mais jerais  
em que se assenta a reforma ortográf ica por nós in ic iada,  
temos em vis ta mostrar,  a todo o país capaz de pensar  e ler ,  
que o nosso intu ito é real izar uma das verdadeiras condições  
da v ida nac ional – exis tênc ia de ortograf ia uniforme e 
cient i f icamente sis temát ica  a que deva chamar-se 
Ortograf ia  Portuguesa .  (grifo dos autores)  

                                                 
158 Ibidem., p. 81. 
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Mais adiante, assinalam util izar o método histórico-comparativo 

para just if icar a adoção de um dado grafema na representação das 

sibi lantes: 

 

Escrevem-se com s entre duas vogais (uma f ina l da sí laba a 
que pertence a s ibi lante,  outra f inal  da sí laba precedente) as  
sí labas em que a s ib i lante é branda denta l ou, segundo o 
d ia lecto, supra-a lveolar:  pos ição, coser (consuere),  prec ioso,  
preso (prehensum, cf .  prezo) ,  prec iso,  peso, peso,  etc .  
Determinação h istór ica e comparação. Escrevem-se com z  
in ic ia l  as sí labas em que a s ib i lante é denta l  branda em todo o 
país,  à excepção daqueles pontos em que se não profere  
s ibi lante in ic ial  senão supra-a lveolar:  azedo, azedo, azebre,  
razão, cozer,  prezo (cf .  preso),  etc . Determinação h istór ica e 
comparação (VIANA; ABREU, 1885, p. 10).  

  

Baseando-se na procedência histórica do vocábulo, Viana e Abreu 

formulam um sistema ortográf ico cujas bases acolhem a verdadeira 

etimologia do vocabulário português. Daí o fato de seu sistema, depois 

da avaliação de comissão competente159, ter sido aceito com ideal para 

o estabelecimento de uma ortograf ia da l íngua portuguesa.  

Durante o século XIX, surgiram no Brasi l, assim como em 

Portugal,  trabalhos metaortográf icos. Dentre eles, destacamos o de 

Paranhos da Silva160 (1880 apud GONÇALVES, 2003, p. 368-370), que 

propõe um sistema ortográf ico fonográf ico, visando a transcrever o 

português falado no Brasil . No que tange às sibi lantes, Paranhos da 

Silva sugere a adoção de dois grafemas diferentes para o registro da 

surda: <ʂ> - inovação sua – em posição inicial e intervocálica, como em 

(ʂilaba ,  aʂim ); e <s> em f inal de sílaba (astro, ólhos). Já para a 

sibi lante sonora, sugere o grafema <z> como a única (caza, obzequio).  

 

 

                                                 
159 Cf. MELO (1975). 
160 SILVA, José Jorge Paranhos da. Systema de Orthographia Brazileira . [S.L.: s.n.], 1880.  
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3.2.3 A sibilante sonora /z/ no corpus estudado 

          
 

Fazemos a observação do fenômeno de oscilação entre os 

grafemas <s> e <z> para representar a sibi lante sonora /z/ em posição 

intervocálica em nosso corpus. Podemos perceber a mesma variação 

grafemática descrita por gramáticos e ortógrafos desde o século XVI.  

 
Tabela 7 – Exemplos de variação no emprego dos grafemas <s> 

e <z> na representação da sibilante sonora /z/  

 Número de ocorrências 

Vocábulo Claudino Freitas Manoel  

casa 

caza 

34 

7 

0 

3 

0 

10 

dose 

doze 

7 

1 

0 

3 

0 

2 

faser 

fazer 

7 

4 

0 

3 

0 

5 

freguesia 

freguezia 

14 

0 

0 

1 

5 

0 

Jesus 

Jezus 

17 

25 

0 

3 

0 

9 

presente 

prezente 

66 

31 

0 

3 

0 

15 

presidente 

prezidente 

181 

55 

0 

24 

39 

8 

provisoriamente 

provizoriamente 

7 

38 

0 

3 

0 

3 

quinse 

quinze 

2 

4 

0 

0 

2 

0 

trese 

treze 

3 

1 

0 

1 

0 

0 
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Recolhemos os vocábulos que se repetem na escrita dos três 

autores estudados, ou em pelo menos dois deles, representados pelos 

pares que contêm o grafema <s> no primeiro elemento e o grafema <z> 

no segundo. 

Começamos pela análise dos dados de variação grafemática entre 

<s> e <z> em posição intervocálica encontrados nas atas preparadas 

pelo secretário Claudino.  

Para o par casa-caza , Claudino ut i l iza o grafema <s> em 34 

ocorrências, num total de 82,9%. O grafema <z> é adotado 7 vezes, o 

que representa 17,1% das ocorrências. 

O numeral dose-doze foi encontrado  8 vezes na escrita de 

Claudino. Em 7 delas, ou 87,5%, o secretário a grafa com <s> e em 

apenas 1, o que representa 12,5%, uti l iza o grafema <z>. 

O verbo fazer aparece com a sibilante sonora /z/ em posição 

intervocálica nas atas redigidas por Claudino 11 vezes. Para 

representar tal fonema, o grafema <s> é usado em 7 dessas 

ocorrências, o que signif ica 63,6% do total.  Já o grafema <z> aparece 

em 4 casos deste verbo, os quais representam 36,4% das ocorrências. 

Claudino escreve Freguesia  14 vezes durante o tempo em que foi 

responsável pelas atas da Câmara de vereadores botucatuense, 

sempre com o grafema <s>.  

O nome Jesus aparece 42 vezes nas atas redigidas por Claudino. 

O grafema <s> é empregado em 17 dessas ocorrências, as quais 

contabil izam 40,5% do total. Já o grafema <z> é encontrado em 25 

casos, ou 59,5%. 

Para o par presente-prezente , Claudino util iza o grafema <s> em 

66 ocorrências, o que totaliza 68% dos casos, enquanto que <z> 

aparece 31 vezes, num total de 32%. 

O secretário Claudino dá preferência ao grafema <s> na escrita 

da palavra presidente. São 181 ocorrências de <s>, que correspondem 

a 76,7% do total,  contra 68 ocorrências de <z>, ou 23,3%, do grafema 

<z> para grafar a mesma palavra.  
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Para o par provisoriamente-provizoriamente, encontramos um 

total de 45 ocorrências. Claudino uti l iza o grafema <s> em apenas 7 

delas, o que corresponde a 15,6%. O grafema <z> é adotado em 38 

ocorrências, as quais somam 84,4% do total.  

Claudino escreve o numeral representado pelo par quinse-quinze  

6 vezes nas atas que redige. Destas ocorrências, 2 trazem o grafema 

<s>, o que total iza 33,4%, enquanto que <z> é preferido em 4 

ocasiões, representando 66,6% do total.  

O vocábulo representado pelo par trese-treze  aparece 4 vezes na 

escrita de Claudino, sendo que em 3 delas, ou 75% do total, o 

secretário ut i l iza o grafema <s> para representar a sibi lante sonora /z/.  

Verif icou-se a ocorrência do grafema <z> na graf ia do numeral em um 

dos casos, o que corresponde a 25%.    

Passamos agora ao exame dos dados recolhidos na escrita do 

vereador Freitas. 

Ao longo das atas de que foi autor, o vereador Freitas, que serviu 

de secretário de forma interina na Câmara botucatuense, dá total 

preferência ao grafema <z> na representação da sibi lante sonora /z/.  

Encontramos apenas as graf ias caza , doze , Jezus, fazer, freguezia, 

prezente , prezidente , provizoriamente e treze  nas atas redigidas por 

ele. Não foram encontradas ocorrências do par quinse-quinze na 

escrita de Freitas. 

Finalmente, chegamos às informações sobre estes mesmos 

fenômenos de variação grafemática encontrados nas atas preparadas 

pelo vereador suplente Manoel.  

O vereador suplente Manoel, que, assim como Freitas, assumiu a 

redação de algumas atas durante sessões da Câmara de Botucatu na 

ausência do secretário Claudino, ut i l iza tanto o grafema <s> em apenas 

um dos pares de vocábulos recolhidos para a tabela acima para 

representar a sibilante sonora /z/.  

O vocábulo representado pelo par f reguesia-freguezia aparece 5 

vezes nas atas redigidas por Manoel e em todas as ocorrências 

verif icamos o uso do grafema <s>.   
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No exame do par presidente-prezidente, foram encontradas 39 

ocorrências de <s>, ou 84,8% do total, e apenas 8 do grafema <z>, que 

correspondem a 17,2%. 

Não foram encontrados registros do numeral treze na escrita de 

Manoel.  

Para os demais pares, a saber, casa-caza , dose-doze , fazer-

fazer, Jesus-Jezus, presente-prezente , provisoriamente-

provizoriamente e quinse-quinze, Manoel uti l iza apenas o grafema <z>. 

Observa-se, a part ir dos dados encontrados e tabulados acima, a 

frequência de dos grafemas <s> e <z> dentre os três autores dos 

documentos que compõem o corpus.  

Notamos que dois dos três responsáveis pelas atas analisadas, 

Freitas e Manoel,  preferem o grafema <z> para a palavra casa .  O 

secretário Claudino é o único que ut i l iza o <s>, adotando-o na maioria 

das ocorrências deste vocábulo. 

Para o par dose-doze , Claudino varia entre <s> e <z> para 

representar a sibilante sonora /z/. Tanto Freitas quanto Manoel uti l izam 

apenas o grafema <z>. 

O verbo fazer aparece grafado com o grafema <z> na escrita de 

dois dos redatores das atas estudadas, a saber, Freitas e Manoel.  

Claudino varia entre <s> e <z>. 

Encontramos o grafema <s> na representação da sibi lante sonora 

/z/ da palavra f reguesia nas escritas de Claudino e Manoel. Freitas é o 

único a grafá-la com <z>, fazendo-o 1 vez.     

O grafema <z> é o mais empregado na graf ia do nome Jesus.  

Claudino, diferentemente de Freitas e Manoel, também se ut il iza do 

grafema <s> para este nome; porém não o faz na maioria dos casos. 

O grafema <z> é empregado por Freitas e Manoel na totalidade 

das ocorrências de prezente  encontradas nas atas redigidas por cada 

um deles. Claudino, por sua vez, dá preferências ao <s> na maior parte 

dos casos verif icados nos documentos pelos quais foi responsável.     

Dois dos três autores das atas botucatuenses, Claudino e Manoel,  

elegem o grafema <s> na maioria das ocorrências do par presidente-
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prezidente . Freitas, como nos demais casos analisados aqui, emprega 

apenas o grafema <z> na representação da sibilante sonora /z/ da 

palavra presidente.   

Há forte prevalência do grafema <z> na graf ia do vocábulo 

provisoriamente. Dentre os três escreventes dos manuscritos de nosso 

corpus,  apenas Claudino emprega o grafema <s> para este vocábulo, 

fazendo-o em um pequeno número de ocorrências. 

Os pares quinse-quinze e t rese-treze  ocorrem na escrita de 

Claudino. Freitas e Manoel usam apenas <z> para os dois pares 

Os dados examinados acima corroboram os relatos de osci lação 

entre os grafemas <s> e <z> para representar a sibi lante sonora /z/,  

sobretudo em posição intervocálica, que se encontram nas gramáticas 

e ortograf ias desde o século XVI. Notamos que Claudino faz uso tanto 

de um quanto de outro grafema em 8 dos 9 vocábulos selecionados na 

Tabela 7, ao passo em que Manoel apresenta essa variação em uma 

das palavras analisadas.                   

 

    

 3.3 Variação na representação gráf ica dos grafemas <s> e <z> 

 

 

 Muitos são os casos de letras, ou mesmo sílabas, que se 

apresentam de diferentes formas nos documentos deste trabalho. Sem 

dúvida, também mereceriam ser objeto de estudo. Contudo, não 

trataremos de todos eles. Para análise paleográf ica, que nesta parte da 

dissertação faz referência apenas ao traçado, ou ductus, das letras, 

foram escolhidas algumas ocorrências de alograf ia dos grafemas <s> e 

<z> em posição medial, tanto os seguidos de consoantes como 

intervocálicos. 

Os responsáveis pela escritura dos documentos do nosso corpus  

executam os grafemas <s> e <z>, especialmente quando no meio das 

palavras, de formas bastante diversas. Em alguns momentos, alógrafos 
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de <s> são muito parecidos com alógrafos de <z>, o que representa 

certa dif iculdade na preparação da edição. Sendo assim, chegamos ao 

segundo objetivo desta dissertação, que é o levantamento das 

ocorrências destes grafemas na tentativa de apontar as dif iculdades de 

leitura e as possíveis interpretações.  

 

 

3.3.1 O grafema <s> em posição de trancamento de sílaba 

 

 

Claudino, o primeiro secretário da Câmara de Botucatu, escreve o 

trecho “Fiscal Estevaõ Ribeiro de Castro” (2r:18). Cada uma das letras 

<s> mediais traz um traçado diferente, conforme as f iguras a seguir:  

 - Fiscal Estavaõ (2r:18)  

- Castro (2r:18) 

 

O primeiro <s>, na palavra “Fiscal”,  é mais arredondado, sem 

ligadura com a letra <c> seguinte. O segundo, na palavra “Estevaõ”, se 

mostra com um traçado mais reto, com uma volta para a esquerda em 

sua parte f inal, e também não forma ligadura com a letra seguinte. O 

<s> da palavra “Castro” tem o traçado mais peculiar dos três, tendo 

início a partir do <a> e descendo paralelamente, quase sem apresentar 

nenhuma espécie de curva em seu f inal e, assim como os outros, não 

se l iga à letra que o segue. 

Nas palavras “mesma” e “nesçecidade”, l inhas 1 e 7, 

respectivamente, do fólio 29v, Freitas apresenta a letra <s> medial de 

forma diferente daquela na palavra “Suspendeó”, 30v:24:  
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 - mesma (29v:1) 

 - nesçecidade (29v:7) 

    - Suspendeó (30v:24) 

 

Nos primeiros exemplos, o vereador, que foi secretário interino 

em somente três sessões, grafa a letra em questão da mesma forma: 

um traço reto na diagonal, saindo da vogal <e> seguido de outro traço 

diagonal, também bastante reto, para baixo, sem ligá-lo com a letra 

seguinte. Já na palavra “Suspendeó”, Freitas faz o <s> com traçado 

quase igual ao <z>: partindo da vogal <u>, ele sobe a caneta e faz um 

traço horizontal levemente ondulado. Depois, desce a caneta fazendo 

uma linha ligeiramente curva, não para dentro, da direita para a 

esquerda, como é de costume com a letra <s>, mas sim para fora. 

O vereador suplente Manoel real iza o grafema <s> medial de, 

basicamente, duas formas distintas, porém, muito próximas uma da 

outra. O primeiro modelo observado tem início com um traço 

ascendente, em diagonal,  a partir a vogal que o antecedente - <e> no 

primeiro caso e <i> no segundo. Encerra-o com um traço arredondado 

que termina na linha imaginária na qual a escrita se baseia, sem 

ligadura com a consoante seguinte, conforme as f iguras abaixo:      

- mesmas (32r:27) 

 - Fiscal, (33r:7) 

 

O segundo modelo do grafema <s> medial difere pouco do 

primeiro examinado acima. Enquanto aquele apresenta o mesmo 
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comprimento nos traçados ascendente e descendente, este tem sua 

primeira l inha bem mais longa do que a segunda. Além disso, há 

também a ligadura com a consoante <t> que a sucede, como se pode 

ver na f igura:    

- nesta (32v:5) 

 

 Durante a leitura dos documentos do corpus , pode perceber-se 

que, de modo geral,  a interpretação do grafema <s> medial não 

acarreta grandes desafios aos pesquisadores. Esta constatação 

explica-se, em primeiro lugar, pelo fato de que não há, em língua 

portuguesa, vocábulo que traga o grafema <z> posicionado antes de 

consoante, ou seja, em posição de trancamento de sílaba. 

Historiadores e/ou linguistas que lançam mão de documentos 

manuscritos em suas pesquisas já estão l inguist icamente programados 

para não encontrarem tal fenômeno. Em segundo lugar, o traçado, ou 

ductus, do grafema <s> em posição de entroncamento si lábico é, na 

maior parte dos casos, bastante regular, ou no mínimo, muito distinto 

das real izações do grafema <z>, o que facil ita sua leitura161.    

 

 

3.3.2 O grafema <s> intervocálico 

 

 

Os exemplos de grafemas <s> separados aqui mostram que há 

um padrão na sua realização em posição intervocálica na escrita do 

secretário Claudino:  

 

 - Presidente (2r:6) 

                                                 
161 Cf. item 3.3.4, que trata do dígrafo <ss>, também encontrado em posição do entroncamento de 

sílaba no corpus utilizado. 
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- Jesus (2v:19) 

 - apresente (29r:14) 

 

Nas três f iguras acima, pode-se observar que o traçado da letra 

em questão apresenta três momentos de realização. Tem início com um 

traço diagonal, de ângulo que varia em cada um dos exemplos, a partir 

de ligadura com a vogal antecedente <e>. Em seguida, percebe-se a 

volta da caneta até a l inha horizontal imaginária que norteia a escrita, 

em um traçado diagonal de ângulos variáveis. O terceiro momento da 

formação do grafema <s> intervocálico dá-se com a sua ligadura com a 

vogal que o sucede - <i> no primeiro, <u> no segundo e <e> no terceiro 

exemplo. Tal l igadura se forma com um traço horizontal até a base da 

vogal em questão. 

Freitas faz uso do grafema <s> em posição intervocálica em 

apenas duas palavras, as quais se repetem ao longo de sua escrita: 

 - aSignaõ (29v:15) 

 - aSim (30r:8) 

 

Nota-se que nas ocorrências registradas acima, Freitas uti l iza a 

letra <s> em maiúscula. A part ir da vogal antecedente <a> o vereador-

secretário faz um traço diagonal até a l inha imaginária superior e em 

seguida desce sua caneta até a base da linha. Seu <s> termina, no 

primeiro exemplo, com a caneta fazendo nova volta para cima, da 

direita para a esquerda, de modo a “fechar” a letra. Já no segundo 

modelo, a letra termina de forma mais simples, sem a volta do traçado 

para dentro. 
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O escriba Manoel apresenta o grafema <s> intervocálico de forma 

bastante regular, como se percebe dos exemplos a seguir. O traçado 

da referida letra começa com uma linha diagonal a partir de l igadura 

com a vogal que a precede - <e> no primeiro caso, <o> no segundo e 

<i> no terceiro. A altura deste primeiro traço pode ou não ultrapassar a 

altura das demais letras minúsculas da palavra. O segundo momento da 

real ização da letra <s> executada por Manoel se dá pela descida da 

caneta em um traço diagonal, de ângulo variável, até a base da linha. 

O arremate do grafema acontece com um novo traço diagonal para 

cima, de mesma altura ou menor que o primeiro e nova descida até a 

l inha base da escrita para l igação com a vogal que o sucede, conforme 

as f iguras a seguir:  

 

 - Presidente (32r:9) 

- Jose (32v:2) 

 - aFreguesia (33r:7) 

 

 Segue uma breve tabela de exemplos de alógrafos de <s>: 

 

   Tabela 8 - Exemplos de alógrafos de <s> 

Posição Claudino  Freitas  Manoel  

Inic ial  

 (2r:19) 

 (10v:30) 

  (27v:28)  

 (29r:32) 

 (31r:23) 

 (29v:31) 

 (32r:23) 

 (34v:1) 

 (32v:27) 

continua 
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continuação 
Posição Claudino  Freitas  Manoel  

Medial seguido 

de consoante 

 (7r:8) 

 (10v:23) 

 (80,33) 

 (29v:28) 

 (31r:16) 

 (29r:30) 

 (32v:24) 

 (33v:15) 

 (32r:2) 

Intervocálica 

 (5v:24) 

(10v:1) 

 (13r:2) 

 (30r:8) 

 (31v:1) 

(31v:13) 

(33r:5) 

  

(36r:24) 

 

(39v:5) 

Final 

 (14v:35) 

 (15r:11) 

 (18v:3) 

 (29v:27) 

 (30r:4) 

 (29v:27) 

 

 (35v:19) 

 (32v:23) 

 

 

3.3.3 O grafema <z> intervocálico 

 

 

A sequência dos apontamentos de ordem paleográf ica dar-se-á 

com a observação de diferentes ocorrências do grafema <z> em 

posição medial intervocálica. 

O secretário Claudino grafa a letra <z> entre vogais de forma 

muito regular. A partir de ligadura com a vogal antecedente - <i> no 

primeiro caso e <e> no segundo -, o traçado da letra se inicia com um 

traço diagonal saindo da base da linha e indo até a altura das demais 

letras da palavra. Em seguida, há uma leve descida do traço para a 
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real ização do segundo momento da letra: um traço horizontal que 

apresenta, às vezes, leve subida da caneta em sua extremidade f inal.  

Por f im, há um traço descendente, em diagonal,  da direita para a 

esquerda, que vai até a base da linha e a l igação da letra com a vogal 

que a sucede por meio de um traço levemente inclinado para cima, 

conforme as f iguras abaixo:     

 

  - Provizoriamente (2v:22) 

 - Prezidencia (2v:30) 

 

Destacamos, além das ocorrências acima, outro momento de 

real ização do grafema <z>. A peculiaridade aqui é a preferência em se 

iniciar uma linha - na necessidade de separação de sílabas por ocasião 

de falta de espaço ao término da linha na qual se escreve - com o 

grafema <z>, mesmo estando ele l igado à sílaba antecedente, 

local izada na linha superior, conforme as imagens:    

 

- pre- (3r:8) 

 - zentes (3r:9) 

 

Em outros momentos, Claudino grafa a palavra “presentes” com 

<s>, como é o caso localizado à l inha 23 do fólio 2v, onde não há 

necessidade de separação de sílabas: 

 - presentes (2v:23) 
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 Há outro t ipo de realização gráf ica da letra <z> nos documentos 

escritos por Claudino. O Secretário também faz uso de um tipo de <z> 

com haste descendente longa: 

 - prezentes (10r:2) 

    

O secretário Claudino dá preferência a esse traçado da letra <z> 

durante a escritura das últ imas atas sob seus cuidados. Podemos 

encontrar mais exemplos da ocorrência deste traçado da letra 

intervocálica no fól io 37r, às l inhas 16, 18, 21, 25 e 29. Já o fólio 37v 

contém a letra <z> com este ductus e entre vogais nas linhas 5, 6, 7, 

15, 21, 23, 24, 26, 33 e 34. 

O vereador-secretário Freitas traz o grafema <z> intervocálico 

com um traçado regular durante o período em que foi responsável por 

redigir as atas da Câmara Municipal de Botucatu. O ductus de sua letra 

<z> posicionada entre vogais é muito parecido com aquele primeiro de 

Claudino. Recortamos três exemplos que podem servir de amostra 

desta regularidade e semelhança:   

 - Prezidente (29v:2) 

 - Joze (30r:17;19) 

 - abuzos, (30v:14) 

 

O ductus  da letra <z>, aqui,  tem início com um leve traço 

diagonal, quase imperceptível, saindo da vogal antecedente - <e>, <o> 

e <u> -, respectivamente. Em seguida, percebe-se um traço horizontal,  

que pode ser mais ou menos curvo, sendo no primeiro exemplo 
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bastante reto. Por f im, Freitas desce a caneta diagonalmente, em um 

traço forte que vai até a l inha de base da escrita. Para a junção com a 

vogal que a sucede, nota-se a ascendência da caneta até certo ponto 

desta linha diagonal e sua volta para a l inha que norteia a escrita, onde 

se procede a continuidade da palavra.  

Manoel, vereador suplente designado pelo presidente da Câmara 

para cumprir, de forma interina, a função de secretário, também 

apresenta regularidade de traçado do grafema <z> intervocálico. Ele 

escreve as palavras “Jezus”, “cazas”, e “deziguinou”, l inhas 4, 6 e 15, 

respectivamente, todas do fólio 32r, com a letra <z> entre vogais das 

seguintes maneiras: 

 - Jezus (32r:4) 

- cazas (32r:6) 

- deziguinou (32r:15) 

 

No primeiro e no terceiro exemplos, a letra <z> se mostra com 

traçados quase idênticos, alterando apenas o tamanho da haste 

descendente: a letra se inicia com um traço levemente curvo saindo da 

vogal anterior. Em seguida, o escriba desce a caneta para a formação 

de um traço horizontal reto, faz uma curva para baixo, formando a base 

da letra na linha, seguida de mais outra curva, iniciando o contorno da 

haste. Esta desce até a extremidade das letras da l inha de baixo e 

sobe até a base da própria letra na l inha. Já em “cazas”, o secretário 

faz três curvas, e não duas, até o início da haste descendente, a qual é 
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a menor das três examinadas aqui e a única que se l iga com a vogal 

que a sucede. 

Elencamos mais alguns exemplos de alógrafos de <z> 

encontrados em nosso corpus:  

 

Tabela 9 – Exemplos de alógrafos de <z>: 

Posição Claudino Freitas Manoel 

Medial 

 (21;24) 

 (21;31) 

 (25;3) 

 (25;4) 

 (56;14) 

 (60;18) 

 (61;4) 

 (69;34) 

(69;5) 

 

 

3.3.4 O dígrafo <ss> 

 

 

Outro i tem que suscita algum comentário é o dígrafo <ss>. 

 Claudino grafa o dígrafo <ss> da palavra “Posse” (2r:25) da 

seguinte maneira: 

 

 - Posse (2r:25) 

 

O primeiro <s> começa na parte superior da vogal <o> com um 

traço quase horizontal, e l igeiramente curvo, se encerra com a descida 
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da caneta, em um traço diagonal reto que vai até a l inha. Sem tirar a 

caneta do contato com a folha, Claudino começa o segundo <s> com 

um traço diagonal e desce ligeiramente a caneta para um traço curvo 

que culmina com a letra <e>. 

 Há, também, a realização do dígrafo <ss> com o primeiro deles 

longo e o segundo curto, o que nos faz lembrar a graf ia medieval:  

 

- Passo (8v:28)   

 

Na escrita de Freitas encontramos outra palavra grafada com 

<ss>. A palavra “assim” (29v:4) é escrita com o primeiro <s> partindo 

da vogal <a> em um traço diagonal reto e f inalizando com outro traço 

diagonal também reto para baixo, conforme a f igura: 

- assim (29v:4) 

 

Diferentemente de Claudino, Freitas não inicia o segundo <s> a 

partir do primeiro. Seu segundo <s> é formado por apenas um traço, 

que é feito de baixo para cima, curvo, e não se l iga à vogal seguinte 

<i>. 

O secretário interino Manoel dá total preferência à real ização do 

dígrafo <ss> como muitos escribas medievais. Encontramos a palavra 

“Nosso” (32r:44): 

- Nosso (32r:4) 

 

O primeiro <s> é caudado; já o segundo <s> se mostra menor, 

não ultrapassando a altura das outras letras minúsculas. Tamanho é o 

gosto do escriba por esse traçado de letra, que ele o emprega mesmo 
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quando a palavra pede apenas um <s>. É o caso da palavra 

“disscuçaõ” (32v:11): 

- disscuçaõ (32v:11) 

 

De fato, Manoel lança mão de longas hastes descendentes até em 

letras que, geralmente, não as tem. Podemos localizar esse fenômeno 

na letra <b> da palavra “Setembro” (32r:2).  

Arrolamos, a seguir,  uma pequena lista de exemplos de 

ocorrências do dígrafo <ss> no corpus  estudado: 

 

Tabela 10 – Alógrafos de <ss>: 

Posição  Claudino Freitas Manoel 

Medial 

 (3r:28) 

 (7v:26) 

 (9r:9) 

 (9r:17) 

 (29v:4) 

 (30r:13) 

 

 (32v:24) 

 (34v:1) 

 (34v:32) 

 (36r:10)  

 

  

 

3.3.5 Casos de leitura dif íci l  

 

 

As ocorrências das letras <s> e <z> em posição intervocálica 

encontradas nos documentos escritos por Claudino podem, em muitos 

casos, trazer dúvidas com relação à sua interpretação. Vários são os 



252 
 

 

momentos nos quais nos deparemos com realizações gráf icas que 

pedem um cuidado maior na escolha correta na transcrição. 

Como exposto anteriormente, objet ivamos, aqui, a elencar tais 

ocorrências e propor a leitura dos casos de maior dif iculdade. 

No fólio 2r, encontramos a palavra: 

 - Prezi-dencia (2r:8-9) 

 

Acredita-se tratar-se de “Prezi-dencia”. O traçado da letra <z> 

tem início com a subida da caneta, em 45º graus com relação à l inha 

imaginária que serve de base à escrita, a part ir da letra <e> que a 

precede. Em seguida, Claudino real iza um breve traço horizontal – que 

é uma das característ icas mais marcantes desse tipo gráf ico da letra 

<z>. Ao término deste traço horizontal, ocorre a descida do traço, 

também a 45º graus, até a l inha, onde se processa o fim da letra 

<z> e o início da vogal <i> seguinte. 

No f. 3v, temos: 

  - Prezidente (3v:16) 

 

Percebe-se, neste fólio, uma imperfeição do papel, provavelmente 

causada por uma dobra, que passa justamente sobre a letra <z>, 

diminuindo-a. Mesmo assim, nota-se a existência do traço horizontal – 

neste caso, bastante inclinado para baixo – que a diferencia do <s>. 

O fólio 4r traz ocorrências interessantes e desafiadoras. Na 

primeira delas, temos: 

 - prezente (4r:5-6) 

 

Nesta palavra, acreditamos haver a letra <z>. A corrosão do 

papel atinge justamente o grafema em questão, dif icultando sua 

dist inção do <s>. Contudo, resta-nos observar o traçado que não se 
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perdeu pelo desgaste do documento. A letra começa com a subida da 

caneta-t inteiro de Claudino. O segundo momento da realização da letra 

é a descida do instrumento de escrita até o meio da linha. É nesse 

ponto que se diferencia o <z> do <s>. Apesar de grande parte deste 

trecho da letra ter sido el iminado pela corrosão, o cálculo da distância 

entre a parte f inal deste traço, junto à l inha, e o pouco que se pode ver 

da letra <e> nos permite tal escolha na edição.  

 Observam-se, também, várias ocorrências do nome “José”. Entre 

elas, destacamos três: 

1. (4r:18) 

2.  (4r:21-22) 

3.    (4r:30) 

 

Os dois primeiros casos parecem não deixar dúvidas quanto ao 

grafema que representa a sibi lante sonora /z/. No primeiro, temos a 

letra <s>, caracterizada por um traço horizontal que sai diretamente da 

vogal <o>, seguido da descida da caneta até a base da l inha, a qual,  

após leve curva para a direita, dá início a vogal. No segundo, percebe-

se a letra <z>, com traçado muito próximo aos anteriores descrito no 

item 3.3.3. Já o terceiro caso selecionado acima mostra características 

tanto do <s> quanto do <z>. A parte superior da letra é idêntica ao <s> 

da primeira ocorrência: um traço horizontal que parte da vogal <o>. 

Porém, sua parte inferior assemelha-se a letra <z> do caso 3. Na 

edição, preferiu-se o <s>. Há outros casos em que existe o mesmo tipo 

de ligadura entre o <s> e a vogal que a ele se segue, como na palavra 

“assignado”, do fól io 8r:  
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  (8r:23) 

 

Sendo assim, a descida do instrumento de escrita a partir da 

parte f inal da letra <z> pode ser observada também na letra <s> da 

escrita do secretário Claudino.    

       No fólio 7v, pode-se ver uma ocorrência que acreditamos ser a 

letra <z>: 

  - rezolveo (7v:6) 

 

O traçado da letra <z> na palavra acima se inicia com um traço 

levemente curvo, o qual tem seu ponto de partida próximo ao ponto 

f inal da letra <e> que a precede. O segundo momento da sua 

real ização se dá por um traço horizontal, que também apresenta uma 

curva leve. A letra termina com a descida da caneta até a l inha, 

seguida de pequena volta pelo mesmo traço para, f inalmente, 

apresentar o traço horizontal da sua base. Um traçado da letra <z> 

muito próximo ao exposto acima também pode ser visto no fólio 27r: 

 (27r:26) 

 

A palavra “Prezident[e]” do fólio 22v está grafada com <z>: 

 (22v:17) 

 

Este <z> tem seus traços arredondados. Contudo, pode-se 

perceber uma leve mudança de ângulo no longo traço que sai da letra 

<e>. É essa alteração no curso da caneta que caracteriza o início da 

letra <z>: a formação do traço horizontal da sua parte superior. Parece 

conter o mesmo tipo de <z> a palavra “afazer” (26v:32): 
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- afazer (26v:32) 

 Para o encerramos, partiremos para algumas considerações f inas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

No intuito de contribuir com os projetos Filologia Bandeirante e  

Expansão do Português Paulista ao Longo do Rio Tietê até Mato 

Grosso a part ir do Século XVI, esta dissertação objet ivou: 

a) Preparar as edições fac-similar e semidiplomática 

justal inear de 82 fólios, datados entre 1858 e 1859, do Livro 

de Atas da Câmara Municipal de Botucatu, interior de São 

Paulo; 

b) Analisar as variações na representação gráf ica das 

consoantes <s> e <z>. 

 

Para que se levasse a cabo tais objetivos, foi necessário recorrer 

a ciências auxil iares ao trabalho f i lológico, a saber, a História Social,  a 

Codicologia, a Paleograf ia e a Linguist ica Histórica. Cada uma delas 

nos forneceu subsídios para a elucidação dos aspectos mais 

importantes do corpus coletado. 

Assim, a primeira das considerações a serem feitas trata do 

caráter multidisciplinar da Fi lologia. Para o trabalho de edição de 

manuscritos, cada uma das seguintes ciências tem seu papel 

fundamental. 

A História Social nos serve de base para o conhecimento do 

contexto social da época do manuscrito. É ela que nos propicia o 

conhecimento de fatos marcantes de tempos passados, os quais 

t iveram inf luência no cot idiano da localidade e das pessoas que 

produziram os documentos estudados. Por outro lado, os próprios 

manuscritos por nós editados também contribuem com a História 

Social, abastecendo-lhe com mais informações a respeito de 

determinada época e local. Assim, a cada nova pesquisa, a cada 

publicação de material editado, poderá também a História Social se 

enriquecer e ganhar novos horizontes. 
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A Codicologia é disciplina essencial ao trabalho do pesquisador 

em Filologia. Seus conceitos e métodos devem ser apl icados para o 

amplo entendimento do manuscrito em si, do documento que se tem em 

mãos. Esta ciência provê o estudioso de ferramentas com as quais se 

podem saber a origem e os meios de produção dos fólios, além das 

técnicas de confecção de livros manuscritos antigos. 

A Paleograf ia nos revela sua importância, sobretudo, durante a 

transcrição dos documentos. A uti l ização de suas técnicas e métodos é 

indispensável ao se realizar a edição de manuscritos. Esta ciência 

auxil ia o pesquisador na solução de dif iculdades de leitura que o 

documento possa apresentar. Daí a sua relevância para uma edição 

confiável.  

Ao longo da leitura e transcrição de manuscritos, o pesquisador 

pode se deparar com determinado fenômeno linguíst ico, pelo qual 

poderá se interessar a ponto de pretender estudá-lo com mais 

profundidade. Neste momento, deve-se recorrer à Linguística Histórica. 

Esta discipl ina permite ao estudioso uma visão diacrônica da língua, 

sem a qual não se pode analisar um dado linguíst ico retirado de 

manuscrito antigo.     

   Resume-se, desta maneira, a aplicação das ciências af ins ao 

trabalho f i lológico. Com elas, pudemos realizar uma pesquisa visando a 

contemplar as várias característ icas dos documentos de nosso corpus.  

Sobre algumas dessas especif icidades, podemos fazer mais algumas 

considerações. 

No capítulo 1, constata-se a importância e a dif iculdade em se 

coletar material biográf ico sobre os autores dos manuscritos 

estudados. Infelizmente, inst ituições públicas, como cartórios e órgãos 

administrativos constituem barreiras, muitas vezes, intransponíveis, 

para o resgate de documentos. É preciso, em alguns momentos, sorte 

para adentrar os arquivos. Por isso, não foi possível verif icar a 

existência de documentos que pudessem dar conta da história de dois 

dos três autores das atas que compõem o corpus.  
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Atas de reuniões de vereadores mostraram-se excelente material 

para pesquisa em História Social. Esse tipo de documento revela o 

cotidiano do trabalho dos polít icos de determinada localidade. Neste 

sentido, t ivemos um duplo privilégio, pois as atas que formam nosso 

corpus  são os registros dos primeiros encontros dos vereadores, o que 

nos dá informação da constituição da Câmara Municipal.  

No capítulo 2, os estudos codicológicos permitem que se chegue 

à conclusão de que a preparação de uma nova encadernação para o 

primeiro Livro de Atas da Câmara pode representar sua conservação. 

Por outro lado, ela também indica pouco cuidado com sua 

integralidade. A análise dos fólios mostra que tanto a cosedura que une 

os fólios quanto o seu ref i lamento eliminaram parte do conteúdo dos 

documentos. 

A análise diacrônica do fenômeno da variação entre os grafemas 

<s> e <z> revela que a dif iculdade em empregá-los está presente em 

nossa língua desde meados do século XIII. Tal fato se deve a 

modif icação do sistema das consoantes sibi lantes do português, que 

em sua origem apresentava quatro fonemas e passou, a part ir desta 

época, a contar apenas duas. 

Por f im, o estudo paleográf ico mostra que, em muitos casos, as 

letras <s> e <z> podem se confundir, pois seus traçados apresentam 

características em comum. Assim, a busca por traços dist intivos entre 

os dois grafemas deve ser a mais cuidadosa possível.  Além disso, a 

observação do contexto silábico, ou seja, do posicionamento do 

grafema em estudo com relação às outras letras que compõem dada 

palavra, torna-se fundamental. Tanto vogais quanto consoantes que 

precedem ou sucedem um grafema interferem em seu traçado. 
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