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RESUMO 

A presente dissertação discute a configuração da administração exercida pelos fiscais da 

câmara municipal de São Paulo em um momento de importantes mudanças político-

institucionais produzido entre 1828 a 1841. A partir da lei regulamentar de 1º de outubro de 

1828, a qual estabeleceu uma separação entre administração e justiça das práticas de governo 

camarárias, busca-se analisar as funções que foram transferidas aos fiscais após a extinção dos 

almotacés, anteriormente encarregados dos cuidados e fiscalização daquelas matérias 

relacionadas ao poder de polícia. Apesar dessa herança, a ação dos recém-criados fiscais 

espelha o alargamento da noção de polícia, bem como o aparecimento de novas atribuições 

que estavam intimamente relacionadas ao crescimento da cidade durante o oitocentos. Desde 

o século XVIII, a capitania de São Paulo experimentou grande pujança econômica e social, a 

qual seria intensificada com o estabelecimento da Corte no Rio de Janeiro, a partir do 

fortalecimento das elites do Centro-Sul envolvidas com o seu abastecimento, da sedimentação 

de riquezas entre os paulistas e do desenvolvimento demográfico da região. À vista disso, o 

objetivo deste trabalho é refletir sobre as dinâmicas relacionadas aos fiscais em São Paulo, 

procurando-se compreender sua esfera de ação e atribuições, bem como a ocupação deste 

cargo. Nossa tese é de que esta nova autoridade não representou somente uma continuidade 

em relação ao almotacé, pois acabaria congregando uma série de outras funções 

administrativas. 

Palavras-chave: Fiscal; Almotacé; Câmara Municipal; Administração; São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This master’s thesis discusses the administrative configuration exercised by the inspectors of 

the São Paulo city council at a period of important political and institutional changes 

produced between 1828 to 1841. From the regulatory law of October 1, 1828, which 

established a separation between administration and justice of the municipal government 

practices, we seek to analyze the functions that were transferred to the fiscals after the 

extinction of the almotacés position, which were previously in charge of the tendance and 

inspection of those matters related to the police force. Despite this background, the action of 

the newly created fiscals reflect on the enlargement of the police notion, as well as the 

appearance of new attributions that were closely related to the growth of the city during the 

nineteenth century. Since the eighteenth century, the São Paulo captaincy experienced great 

economic and social strength, which would be intensified with the establishment of the Court 

in Rio de Janeiro, from the strengthening of the elites in the Center-South involved with its 

supply, the sedimentation of the wealth among Paulistas and the demographic development of 

the region. Given this, the objective of this master's thesis is to reflect on the dynamics related 

to the fiscals in São Paulo, seeking to understand their sphere of action and attributions, as 

well as the occupation of this position. Our thesis is that this new authority did not represent 

only the continuity concerning the almotacé position, because it would end up bringing 

together a series of other administrative functions. 

Keywords: Fiscal; Almotacé; City Council; Administration; Sao Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

Parte da historiografia sobre a formação e consolidação do Estado nacional no Brasil 

insistiu em uma imagem de submissão e pouca expressividade das câmaras municipais 

durante o século XIX, especialmente após a promulgação da lei de 1º de outubro de 1828. 

Bastante utilizada pelos estudiosos para justificar a perda de poderes camarários, visto que as 

municipalidades seriam destituídas das suas tradicionais funções jurisdicionais e circunscritas 

à administração das vilas e cidades sob o comando dos governos provinciais – discurso que 

contribuiu para o apagamento destas instituições no Império do Brasil. Isso explica o pouco 

interesse em se investigar o funcionamento das edilidades e suas dinâmicas após a 

Independência, o qual predominou por décadas entre os pesquisadores. 

Todavia, a partir dos anos 1990, o papel das câmaras municipais no arranjo e 

manutenção de uma nova ordem monárquica-constitucional vem sendo destacado. Ao abordar 

o governo local e suas redes coloniais na passagem do século XVIII para o XIX, Maria de 

Fátima Gouvêa evidencia o processo de participação e representação política da câmara 

municipal fluminense, cuja elite, apesar de fragmentada, teria suas redes de interesse 

fortalecidas com a chegada da Corte ao Rio de Janeiro, sendo consolidadas ao longo do 

processo de emancipação do Brasil. Consequentemente, embora os seus poderes contenciosos 

tenham sido extinguidos pela lei de 1º de outubro de 1828, a municipalidade seguiu com um 

nível razoável de autonomia, ao passo que o seu caráter policial e disciplinar seria ainda mais 

reforçado.
1
 

Iara Lis Carvalho Souza destaca mais ainda a autonomia das câmaras municipais, 

enfatizando sua participação no processo de Independência do Brasil. Conforme a autora, D. 

Pedro I buscou apoiar-se na antiguidade das municipalidades e no seu caráter como 

mediadoras das relações, interesses e disputas entre os poderes locais e centrais, fortalecendo 

sua imagem e autoridade como imperador diante da população. Nesse sentido, o novo 

regimento de 1828 não teria representado o esgotamento dessas instituições, mas uma 

                                                             
1
 Maria de Fátima GOUVÊA, Redes de poder na América Portuguesa: O caso dos homens bons do Rio de 

Janeiro, ca. 1790-1822, 1998, p.297-330; Idem, O Império das Províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889, 2008, p. 

22. 



14 
 

ressignificação das suas atribuições e estrutura interna, reforçando a importância do seu 

governo.
2
  

As propostas e debates para a sistematização de uma lei regulamentar para câmaras 

municipais tomaram forma a partir dos trabalhos legislativos, em 1826, momento também de 

criação dos regulamentos para os Conselhos Gerais de Províncias. Isso porque, mesmo com o 

estabelecimento das províncias como as novas e mais importantes forças intermediárias da 

nação, os legisladores sabiam que elas teriam condições apenas de cuidar das questões gerais, 

sendo levadas, obrigatoriamente, a depender do aparato material e humano que, 

tradicionalmente, dispunham as municipalidades para a administração do vasto território e da 

sua população. Ou seja, sem negar as prerrogativas provinciais para a adequação das câmaras 

municipais à ordem constitucional, pode-se afirmar que a imagem da simples submissão 

destas instituições àquelas encobre a profunda dependência que os governos provinciais 

tiveram dos camarários, os grandes responsáveis pelas amplas matérias que caracterizavam o 

cotidiano dos moradores nas vilas e cidades em todo o Império brasileiro.
3
 

À vista disso, nas discussões empreendidas durante as sessões da Câmara dos 

Deputados e Senado, havia a preocupação em se determinar as especificidades, os espaços 

para ação e os limites dos poderes provinciais e municipais, conforme a nova ordem 

instaurada. Por isso, entre os projetos debatidos, que resultaram na promulgação da lei 

regulamentar para as câmaras municipais de 1828, ficou evidente que as reformas político-

institucionais do Império do Brasil apenas seriam alcançadas mediante a atuação de uma 

polícia administrativa comprometida em civilizar os hábitos e comportamentos dos habitantes 

em nome do bem-público e da ordem.
4
 Todavia, sabendo que as atividades de polícia eram 

intrínsecas à atuação das municipalidades desde a época colonial, era fundamental 

circunscrevê-las para que não interferissem na esfera judicial, a qual acabava de separar-se do 

âmbito administrativo, tal qual estava previsto em uma forma moderna de administração.
5
  

Portanto, o regimento para as câmaras municipais, apesar da conservação de 

elementos da experiência colonial ainda recente, haja vista que a nova ordem foi estabelecida 

sobre o aparato político-institucional herdado do passado colonial português, representou a 

                                                             
2
 Iara Lis Carvalho SOUZA, Pátria Coroada: o Brasil como corpo político autônomo (1780-1831), 1999, p. 

143-146. 
3
 Williams Andrade de SOUZA, O império das (nas?) municipalidades: as elites e o governo da cidade no Brasil 

oitocentista (Recife, 1829-1849), 2019, p. 224-228. 
4
 Ibidem, p. 70-82. 

5
 Ibidem, p. 249. 
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reorganização dos poderes camarários segundo moldes constitucionais, regulando suas 

atribuições como administrativas e a forma de provimento dos seus membros. Além disso, a 

lei de 1828 também foi responsável pelo estabelecimento de novos oficiais a serem 

encarregados da execução das posturas e deliberações municipais no lugar dos extintos 

almotacés, a saber: os fiscais e seus suplentes, objetos desta pesquisa.  

A principal hipótese deste trabalho, o qual investiga a configuração da administração 

camarária em São Paulo realizada por fiscais e suplentes durante os anos de 1828 a 1841, é 

que a lei de 1º de outubro de 1828 não significou o apagamento das tradicionais 

potencialidades municipais, mas também não respondeu ao problema de como seriam 

administradas pelos fiscais as novas funções geradas pelo crescimento das cidades no século 

XIX. Partindo-se disso, nosso primeiro objetivo é pensar sobre as atribuições que foram 

transferidas aos fiscais no momento de extinção dos almotacés, anteriormente encarregados 

da polícia administrativa, tal como de perda da capacidade contenciosa pelas câmaras 

municipais e do estabelecimento das províncias como um novo lócus de poder. 

Logo de início, a investigação sobre a ação dos fiscais apontou para o aumento do 

poder de polícia da câmara municipal de São Paulo desde a primeira metade do século XIX, 

vinculado ao maior ganho de autonomia administrativa e ampla discricionariedade sobre os 

diversos assuntos provenientes do desenvolvimento econômico e social da cidade. Sendo 

assim, a principal ideia era de que as amplas e múltiplas responsabilidades que foram 

transferidas aos fiscais não representaram a mera continuidade das formas de governo da 

almotaçaria portuguesa. Pelo contrário, a posição dos fiscais como os principais oficiais à 

frente da polícia administrativa local valida nossa tese de que a manutenção das 

municipalidades deve ser pensada em uma chave diferente da simples sujeição dessas 

instituições à nova ordem. Apesar da retirada das suas funções jurisdicionais e da sua 

subordinação à esfera provincial de poder, ela teve os seus poderes incrementados em um 

novo escopo, apontando a transformação da administração municipal em um espaço 

amplamente valorizado a partir dos Oitocentos – especialmente diante do crescimento de suas 

tarefas e fiscalização sobre o espaço urbano e seus moradores. 

Desde o período colonial, a documentação produzida pelas câmaras municipais revela, 

mais abundantemente, os vestígios das suas atividades administrativas em detrimento das suas 

competências judiciais como tribunais de primeira instância, vigentes até as revoluções 

liberais na primeira metade do século XIX. Desse modo, embora as funções administrativas e 
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judiciais fizessem parte das formas de governo camarárias, a predominância das fontes 

administrativas levou os estudiosos a abordarem, mais profundamente, esse tipo de expediente 

local.
6
 Entretanto, no recorte aqui analisado, não se trata apenas de uma predominância de 

fontes administrativas, especialmente após a retirada do exercício da administração da justiça 

das mãos dos poderes camarários. Pudemos observar, através da ação dos fiscais em São 

Paulo, o aparecimento de uma série de assuntos novos a serem ordenados pela 

municipalidade, realizados por esses oficiais em um perímetro urbano crescente e seus 

arredores. 

Não por acaso, as obras de construção, reparo e manutenção predominaram entre as 

matérias sob a alçada dos fiscais em São Paulo, demonstrando a expansão vivenciada na 

região antes mesmo do advento do café na segunda metade do século XIX. Se, durante o 

período colonial, a regulação do mercado aparece predominantemente entre as atividades dos 

almotacés, no contexto liberal de pujança econômica paulista, era preciso fortalecer as 

comunicações com as outras províncias, especialmente aquelas articuladas ao comércio de 

abastecimento da Corte no Rio de Janeiro. Nesse sentido, as matérias construtivas assumem a 

principal posição nas preocupações e demandas camarárias em São Paulo, ocupando a maior 

parte do expediente dos fiscais. 

Além das várias responsabilidades relacionadas com as obras em estradas, caminhos, 

pontes, chafarizes, prisões, etc., para as quais contavam com a ajuda dos moradores, os fiscais 

eram os principais encarregados do parcelamento do espaço, fiscalizando os processos de 

alinhamento e demarcação, controlando os usos e abusos dos locais de servidão pública e 

atestando as condições para a distribuição e o recebimento das datas de terra, mediante as 

solicitações enviadas ao senado pelos habitantes. Ainda, a respeito do espaço, os fiscais 

inspecionavam os hábitos e comportamentos que se desenrolavam no palco da cidade e seus 

arredores, buscando vigiar e coibir os costumes e práticas arraigados na população, 

civilizando-a conforme as condutas esperadas para as formas de convivência no âmbito 

urbano.  

                                                             
6
 Nuno G. MONTEIRO, Os concelhos e as comunidades, 1993, p. 306-316. Conforme o autor, a predominância 

dos assuntos administrativos sobre os judiciais não decorre somente dos caminhos tortuosos pelos quais passou a 

documentação municipal, resultando em perdas dessas fontes. Isso porque, muitas câmaras municipais não 

tinham juízes alfabetizados, sendo provável que um grande número de deliberações nunca tivesse assumido uma 

forma escrita. Apud, Fernando Lobo LEME, Câmara Municipal de Vila Boa de Goiás – Controle sobre a vida e 

os espaços da cidade, 2014, p. 44. 
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Do ponto de vista dos comportamentos, buscava-se coibir as vozerias, palavras de 

baixo calão, reuniões e ajuntamento de negros, atravessamento de alimentos, retirada de areia 

e pedra das ruas, derrubada de árvores, fogueiras próximas às fábricas de pólvora, poluições 

dos chafarizes e fontes da cidade, comercialização de produtos sem licença, roubos de 

ferramentas utilizadas nas obras e do azeite para iluminação, arrombamentos e fugas nas 

prisões, corridas a cavalo no perímetro urbano, usurpação dos locais de servidão pública, etc. 

Igualmente, incluíam-se aí todos os cuidados com a limpeza dos açougues, matadouros, 

mercados e cadeias, com a saúde dos presos, com o destarte do lixo e outros dejetos humanos, 

com a salubridade dos gêneros e do abastecimento de água, com a contenção da circulação de 

animais pelas ruas, com a carpição de matos, etc. Enfim, os fiscais eram encarregados de um 

conjunto bastante amplo de matérias, de modo a evitar que o ambiente da urbe se tornasse 

repulsivo à convivência e pouco propício à civilidade dos indivíduos. 

Além da inspeção às práticas e ações indevidas dos moradores, as condutas dos 

empregados municipais também eram vigiadas pelos fiscais em São Paulo. Apesar da 

classificação dos crimes e punições para a responsabilização dos empregados públicos só 

acontecer mais tarde, mais especificamente a partir de 1830, momento da promulgação do 

Código Criminal, os parlamentares debateram a questão em 1826. A própria lei de 1º de 

outubro de 1828 previa a participação camarária no assunto, incumbindo-a de denunciar os 

maus comportamentos de todos os empregados locais e crimes contra a Constituição ao 

governo de província. Tais denúncias chegavam ao conselho através dos ofícios enviados 

pelos fiscais, os quais também eram responsáveis pelas atestações, documentos que 

informavam à câmara municipal sobre o correto cumprimento das obrigações pelos 

empregados municipais, sem os quais estes não recebiam os seus pagamentos. 

Sabendo que os fiscais inspecionavam e denunciavam as práticas irregulares dos 

empregados locais, uma questão bastante importante surgiu nesta pesquisa: afinal, quem 

fiscalizava os fiscalizadores? Embora a lei de 1º de outubro estipulasse que os fiscais e 

suplentes fossem responsabilizados pelos danos causados por suas negligências, ela não 

determinava a quem competia diretamente tal fiscalização. Portanto, essa inspeção acabou 

sendo realizada pelos próprios moradores e outros empregados locais, os quais remetiam suas 

queixas ao senado e mesmo ao presidente de província, sobretudo quando os fiscais e 

suplentes não cumpriam com as determinações municipais. 
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Mesmo com o estabelecimento, em 1835, do posto de prefeito na província de São 

Paulo, transferindo-lhe toda a autoridade sobre os fiscais e suplentes da região, incluindo a 

responsabilidade pela nomeação e demissão destes oficiais, isso não resolveu a questão da 

criação de uma inspeção direta sobre eles.
7
 Isso porque, o provimento dos prefeitos na cidade 

de São Paulo foi bastante irregular, mantendo o cargo desocupado ao longo de vários meses. 

Além do mais, nos raros momentos em que um prefeito era empossado na localidade, sua 

relação com os conselheiros foi permeada por tensões, especialmente porque a câmara 

municipal buscava recuperar o controle sobre os fiscais do município.  

Os esforços camarários foram recompensados em 1838, quando o governo provincial 

aboliu os prefeitos em São Paulo.
8
 Portanto, além de irregular, a existência desses oficiais 

durou pouquíssimo tempo. Apesar dos quase três anos, se contarmos os momentos em que os 

prefeitos empossados efetivamente exerceram suas funções, teremos um período bem menor, 

talvez alguns meses.  

Compreendendo que a questão em torno da capacidade de prover os fiscais era um 

pomo de discórdia entre a câmara municipal e os prefeitos, quisemos investigar sobre o modo 

de provimento do fiscalato em São Paulo, bem como outras dinâmicas inerentes à ocupação 

deste ofício. Especialmente porque, antes mesmo do início de nossa investigação sobre os 

fiscais e suplentes na região, ainda no projeto de pesquisa, preocupávamos em saber se eles, 

além das várias funções da extinta almotaçaria, também teriam herdado o mesmo tipo de 

provimento, a saber: a eleição via pelouro. Nesse sentido, uma hipótese que tínhamos era de 

que, a exemplo do que acontecia entre os almotacés, a ocupação do fiscalato também teria 

possibilitado aos indivíduos o primeiro acesso à governança local e uma ascensão a outros 

postos mais proeminentes no interior da administração. 

Nesse sentido, outro objetivo central desta pesquisa era pensar sobre as dinâmicas 

envolvidas com o fiscalato em São Paulo, buscando entender quais interesses existiam por 

trás da ocupação de uma função camarária tão importante, encarregada de um conjunto 

extenso de responsabilidades.  Inclusive, tentando compreender em que medida o 

desenvolvimento dessas atividades teria ou não influenciado o provimento dos fiscais e 

                                                             
7
 Lei nº 18, de 11 de abril de 1835, Cria o emprego de prefeito na capital e em cada uma das freguesias da 

província de São Paulo. Disponível em https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1835/lei-18-

11.04.1835.html  Acessado em 15.04.2021. 
8
 Lei nº 4, de 29 de janeiro de 1838, Revoga a lei provincial que criou o cargo de prefeito em São Paulo. 

Disponível em https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1838/lei-4-29.01.1838.html Acessado em 

15.04.2021.  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1835/lei-18-11.04.1835.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1835/lei-18-11.04.1835.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1838/lei-4-29.01.1838.html
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suplentes na região ao longo do período analisado, visto que tais oficiais eram incumbidos de 

vários assuntos cotidianos. Além disso, a simples realização de determinadas posturas e 

deliberações poderia gerar tensões e conflitos entre fiscais e população, sobretudo naquelas 

regiões mais afastadas aonde os braços da governança local chegavam predominantemente 

através da ação dos fiscais. No mais, havia sempre margem para que a autoridade desses 

agentes pudesse ser contestada perante o senado, incluindo a possibilidade de 

responsabilidade por suas negligências. Portanto, nos perguntávamos: embora pudessem 

desfrutar de um imenso poder para administrar tarefas tão fundamentais, a ocupação do 

fiscalato teria sido vantajosa aos indivíduos?  

As balizas temporais desta pesquisa buscam dar conta de um intervalo de importantes 

acontecimentos político-institucionais que influenciaram a dinâmica de funcionamento das 

câmaras municipais ao longo das reformas constitucionais da primeira metade do século XIX. 

Segundo a agenda dos legisladores envolvidos com o estabelecimento e manutenção de um 

novo regime para o Brasil independente, a ação disciplinadora pretendida pelo novo governo 

era pensada a partir do apoio do poder autônomo das províncias, consciente das 

especificidades locais.
9
 Portanto, o ponto de partida desta investigação é a lei regulamentar de 

1º de outubro de 1828. Ao longo da década de 1830, outras importantes medidas foram sendo 

tomadas.  A primeira delas, a aprovação do Código Criminal de 1830, sobretudo na parte em 

que tratava da responsabilização dos empregados não privilegiados. Mais importante ainda, a 

promulgação do Ato Adicional de 1834, responsável pela criação das Assembleias 

Provinciais, o que teria dado mais autonomia às províncias no Império do Brasil. No âmbito 

local, o estabelecimento do cargo de prefeito, em 1835, representou mais uma tentativa de 

expansão do executivo provincial sobre a municipalidade em São Paulo. Portanto, o recorte 

cronológico acaba no momento de revisão desse projeto liberal que buscava uma maior 

autonomia regional, o que teve como resultado a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 

1841. 

Dado o exposto, acreditamos que esse recorte dá conta das mudanças e permanências, 

das inovações e limites fomentados pelo processo de criação de novas formas de 

administração locais, principalmente a relação entre a prática dos fiscais no encaminhamento 

                                                             
9
 Cf. Miriam DOLHNIKOFF, O pacto imperial – origens do federalismo no Brasil; Maria de Fátima GOUVÊA, 

As bases institucionais da construção da unidade. Dos poderes do Rio de Janeiro joanino: administração e 

governabilidade no império luso-brasileiro; Ivo COSER, Visconde do Uruguai – centralização e federalismo no 

Brasil 1823-1866. Para uma bibliografia das províncias, cf. também: José Murilo de CARVALHO, A construção 

da ordem. A elite política imperial; Ilmar MATTOS, O tempo saquarema; Maria de Fátima GOUVÊA, O 

Império das Províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889.   
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das posturas e deliberações camarárias e seu cumprimento pela sociedade. Consequentemente, 

partirmos da necessidade de se compreender o alcance dos diferentes projetos dessa 

conjuntura. 

A escolha da cidade de São Paulo enquanto recorte geográfico deve-se à pujança 

econômica e social experimentada na região desde o final do século XVIII. A capitania, 

depois província, foi marcada por um progressivo aumento demográfico, ainda mais 

intensificado pelo desenvolvimento de atividades agrícolas no território e pelo fortalecimento 

das redes de abastecimento do Centro-Sul. Diante deste cenário, novas tarefas surgiam na 

administração desta cidade em expansão, além dos conflitos e disputas relacionados à 

convivência entre os moradores no espaço.  

Nossa pesquisa sobre os fiscais partiu de uma ampla leitura documental, buscando-se 

entender o cotidiano das decisões camarárias e execução de suas posturas por estes oficiais. 

Para tanto, separamos como documentação as Atas da Câmara Municipal de São Paulo 

(ACMSP) e os Registros Gerais da Câmara Municipal de São Paulo (RGCMSP), o que 

resultou em quase dois mil e quinhentos documentos analisados. A partir disso, constatamos 

que os fiscais foram mencionados em grande parte dessas sessões, arriscamos dizer que em 

mais de 90% delas, já que eles eram os principais responsáveis pelo encaminhamento das 

deliberações municipais. A seguir, apresentamos um gráfico que representa a quantidade de 

vezes que os fiscais ou suplentes foram citados nesta documentação: 

Gráfico 1: Quantidade dos registros documentais de fiscais e suplentes distribuídos por ano 

Fonte: Atas da Câmara Municipal de São Paulo (1829-1841). 
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Em linhas gerais, a partir do gráfico acima, pode-se perceber que, em determinado 

momento, especificamente em 1837, os registros das atividades dos fiscais sofrem uma queda 

violenta. Isso porque, em 1836, a cidade de São Paulo passaria a contar com um prefeito. 

Nesse sentido, os fiscais e suplentes seriam providos e demitidos por este novo agente do 

governo provincial que era nomeado localmente, competindo-lhes a execução de suas ordens 

relativas às posturas e deliberações da edilidade. Apesar disso, certos fiscais continuariam se 

comunicando diretamente com os conselheiros, embora isso fosse proibido pela lei dos 

prefeitos de 1835. Por isso é que encontramos alguns registros da correspondência entre 

fiscais e câmara municipal neste período. 

Igualmente, o gráfico aponta um boom na ação dos fiscais entre 1831 a 1835, o qual 

não foi retomado mesmo com a extinção dos prefeitos em São Paulo. Não sabemos quais 

foram os reais motivos para essa diminuição nos registros dos fiscais na documentação 

camarária, pois tais explicações, provavelmente, vão além dos limites cronológicos desta 

pesquisa. De todo modo, acreditamos que os anos em que se proibiu a comunicação direta 

entre câmara municipal e os fiscais, somados aos longos períodos de ausência de prefeitos na 

região dando conta do encaminhamento das tarefas pelos fiscais, tenham contribuído para 

uma ação mais solitária destes oficiais, forçando a diminuição de uma necessidade frequente 

de se corresponderem com os conselheiros.  

Devido ao grande volume documental, organizamos todas as informações a respeito 

das tarefas que envolveram os fiscais em tabelas que foram divididas por anos (Anexo 3). 

Nelas, colocamos as informações básicas sobre os documentos levantados, a saber: o 

remetente, o destinatário, o conteúdo e as decisões. Com base nas deliberações encaminhadas 

aos fiscais, criamos a categoria “Assuntos”, buscando definir o universo de atribuições dos 

fiscais: 

Ações indevidas de moradores 

Alinhamento e demarcação 

Animais 

Arrematação 

Cadeia 
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Construção, conservação e reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Eleição 

Escola e/ou Cadeira de Ensino de Letras 

Estatística 

Fiscalização de empregados municipais e 

outros agentes 

Iluminação 

Infração à Constituição 

Licença 

Matas 

Materiais 

Maus-tratos aos escravos 

Mercado 

Pólvora 

Relação de despesa 

Rendimento 

Sanitário 

Vacina 

Além dos “Assuntos”, formulamos a categoria “Detalhamento”, em que conseguimos 

especificar melhor essas atividades. Exemplificando, se em “Assunto” aparece a categoria 

“Arrematação”, na coluna “Detalhamento”, pudemos informar qual era o tipo de arrematação, 

“Leilão de obras” ou “Leilão das rendas”. No caso da “Licença”, se eram as solicitações 
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enviadas à câmara municipal para a abertura de estabelecimentos comerciais ou casas de 

bilhar.  

Além das atas camarárias, outra documentação averiguada foi os Registros Gerais da 

Câmara Municipal de São Paulo, os quais reúnem um conjunto variado de documentos 

trocados entre câmara municipal e outras autoridades. A partir desses registros foi que 

conseguimos ler os documentos que eram mencionados nas atas, mas cuja informação 

completa sobre seu conteúdo por vezes não sabíamos. Analisamos doze volumes desses 

livros, além de alguns documentos avulsos, em que pudemos perceber mais detalhadamente 

as atividades desempenhadas pelos fiscais na região, mas, principalmente, mapear os 

indivíduos que foram nomeados para essa função na capital e nas freguesias, bem como o 

tempo de permanência no fiscalato.  

Felizmente, os registros apresentam um cabeçalho em que foi possível verificar quais 

autoridades estavam envolvidas na documentação, ou seja, quem era o seu remetente e 

destinatário. Isso facilitou muito a leitura dessa documentação bastante volumosa. Assim 

como fizemos com as informações das atas, também produzimos uma tabela com base nos 

registros, listando os seguintes aspectos: quais os indivíduos nomeados como fiscais e/ou 

suplentes, quais as autoridades envolvidas com as indicações, onde foram providos, se 

tomaram posse ou se saíram antes dos quatro anos de exercício da função. Neste trabalho, 

anexamos apenas a tabela com os nomes dos fiscais e suplentes (Anexo 1).  

Em comparação com a tabulação das atas, as tabelas produzidas a partir dos registros 

não foram tão simples de serem alimentadas, pois não havia uma padronização de 

informações. Isto é, se em determinados documentos sabíamos os nomes dos fiscais e 

suplentes envolvidos, em certos momentos, essa informação não foi registrada, ocorrendo 

uma mera menção “fiscal da freguesia de...” ou “fiscal suplente da cidade”. Buscando 

solucionar isso, nós cruzamos as informações dos registros com as atas, sendo possível 

completar as tabelas com alguns nomes dos fiscais e suplentes que apareciam nestas últimas. 

Obviamente, isso nem sempre foi possível, porque assim como acontecia nos registros, nas 

atas das reuniões, o secretário da câmara municipal também acabava registrando apenas 

“fiscal ou suplente da capital ou freguesia de...”. Portanto, quando nem mesmo a junção 

dessas duas documentações nos possibilitou descobrir seus nomes, acabamos registrando na 

coluna “Nome” o termo “Anônimo”.  
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Essa falta de uniformidade foi mais comum em determinados períodos, dando a 

entender que o número de fiscais e suplentes teria diminuído em São Paulo. Todavia, notamos 

que esse decréscimo aconteceu, sobretudo, entre 1835 a 1837, o que nos levou a perceber que 

seria equivocado pensar pelo viés da suposta decadência do ofício na região. A quase ausência 

de registros dos fiscais e suplentes para esses anos não pode ser associada à queda na 

quantidade de oficiais, propriamente ditos, mas deve ser creditada ao fato de que os fiscais e 

suplentes não poderiam se comunicar diretamente com a câmara municipal nessa época, 

tornando bastante complicada a identificação de seus nomes já que as explicações sobre o 

desempenho das suas tarefas eram enviadas a partir dos relatórios dos prefeitos.  

Sem dúvida, a construção dessas tabelas viabilizou não apenas a organização de uma 

documentação bem ampla, averiguada ao longo desses dois anos de vigorosa pesquisa em 

arquivos, mas, principalmente, a reflexão sobre o cotidiano do fiscalato em São Paulo. A 

materialização desses dados nos permitiu perceber a pluralidade das atividades dos fiscais, 

associadas a um poder de polícia que se alargava em consonância com a expansão da cidade. 

Não só isso, ela revelou que esses oficiais foram os principais agentes executores da grande 

maioria das atribuições camarárias após a promulgação da lei de 1º de outubro de 1828. No 

mais, apesar da falta de homogeneidade de algumas informações, a tabulação possibilitou que, 

a partir do cruzamento dos dados conseguíssemos identificar o maior número possível de 

nomes dos sujeitos que serviram como fiscais e suplentes em São Paulo, bem como as 

localidades e períodos de exercício desta função. 

O levantamento quantitativo dessas informações por ano resultou na produção de 

gráficos com a distribuição percentual da ação dos fiscais pelos âmbitos de atividade, 

conforme cada época (Anexo 2). Além disso, na segunda parte desta dissertação, 

apresentamos um conjunto de mapas elaborados a partir das tabelas, contendo informações 

específicas e gerais a respeito da distribuição dos fiscais pelo espaço paulista, que nos 

permitiram uma percepção e análise de certos dinamismos relacionados ao provimento do 

fiscalato na região. 

Baseando-se nos dados sobre a nomeação dos fiscais e suplentes, organizamos os 

mapas em quadriênios, com exceção do ano de 1841, baliza final do recorte cronológico desta 

pesquisa: 1º) 1829 até 1832; 2º) 1833 até 1836; 3º) 1837 até 1840; 4º) 1841. A partir disso, 

cada mapa informa para a capital e suas freguesias: a) os fiscais e suplentes demitidos; b) os 

fiscais e suplentes escusos; c) o total de fiscais e suplentes demitidos; d) o total de fiscais e 
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suplentes escusos; e) a rotatividade dos fiscais e suplentes; f) a rotatividade total de fiscais e 

suplentes. 

O desejo que motivou à elaboração desses mapas foi o de verificar certas hipóteses 

formuladas. Primeiramente, buscamos averiguar qual era o alcance da fiscalização 

empreendida pela câmara municipal de São Paulo através da atuação dos fiscais, a qual se 

percebeu que foi muito além do núcleo da cidade, alcançando freguesias distantes como 

Cotia, Mboi, São Bernardo e Juqueri. Em segundo lugar, dada essas distâncias consideráveis, 

queríamos descobrir se havia alguma relação entre as recusas em se ocupar a função e o 

afastamento de certas regiões à capital, onde estava localizado o centro administrativo e 

político local, o senado.  Tal hipótese foi confirmada quando percebemos que as escusas 

aconteceram em maior número justamente nessas localidades mais longes do centro, nos 

fazendo pensar que o esforço dispendido pelos indivíduos moradores dessas freguesias para 

comparecerem às reuniões do conselho tornava a ocupação do fiscalato pouco atraente.  

Estamos falando de um território que, apesar do pujante núcleo da capital, era formado 

por muitas freguesias de caráter bastante rural, com estradas e caminhos ainda precários. 

Percorrer longas distâncias para participar das reuniões da câmara municipal quando 

convocados, consequentemente tendo que paralisar o trabalho no campo, poderia resultar em 

grandes esforços materiais, cujo retorno simbólico e econômico envolvido com a ocupação de 

postos camarários poderia não ser vantajoso.  Além disso, havia forças sociais presentes 

nesses espaços mais longínquos que ameaçavam a autoridades e mesmo a sobrevivência dos 

sobrecarregados fiscais e suplentes da câmara municipal.  

No tocante à estrutura desta dissertação, ela está dividida em duas partes. Na primeira, 

constituída por quatro capítulos, nos detivemos à abordagem dos aspectos histórico-

institucionais e conceituais que embasam esta pesquisa.  

Nesse sentido, no primeiro capítulo, à luz da historiografia produzida sobre a 

capitania, depois província de São Paulo, expomos o processo de seu desenvolvimento desde 

o início da colonização até o momento pós-Independência, desmistificando algumas ideias e 

desconstruindo a noção de pobreza e decadência da região. Portanto, a partir desta 

problematização, evidenciamos o seu progressivo desenvolvimento econômico e 

demográfico, o que teve um impacto direto sobre a ação dos fiscais na capital e suas 

freguesias, tendo-se em vista o aumento das demandas urbanas e o aparecimento de novas 

questões a serem administradas pela câmara municipal no século XIX. 
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O segundo capítulo apresenta algumas reflexões sobre o conceito de polícia, o qual 

caracteriza a atuação dos fiscais no encaminhamento da administração municipal durante o 

Oitocentos. De origem clássica, tal noção seria submetida a um processo de ampliação dos 

seus significados tradicionais a partir do século XVIII, evidenciando formas mais ativas de 

governo. Nesse sentido, aponta-se como a ação dos fiscais em São Paulo espelha o 

alargamento e incremento do poder de polícia pela câmara municipal em uma época 

caracterizada pela existência de mais de uma força policial respondendo a diferentes ordens 

de poderes no Estado em formação.   

No terceiro capítulo fazemos uma exposição historiográfica sobre as câmaras 

municipais, apresentando também a organização da sua estrutura interna. A importância 

dessas instituições foi amplamente valorizada em diversos trabalhos sobre as formas de 

governo estabelecidas pelos portugueses na América colonial, destacando-se o seu papel 

enquanto viabilizadoras da colonização e interlocutoras das demandas dos colonos. Nossa 

pesquisa insere-se entre os poucos estudos sobre os conselhos municipais no momento de 

construção do Estado nacional, buscando demonstrar que as reflexões sobre as câmaras 

municipais têm se mostrado bastante profícuas para se discutir sobre a composição da 

administração e seus impasses durante o Império do Brasil. 

Sem negar a centralidade da esfera provincial como novo lócus de poder, este capítulo 

pretende matizar a suposta ausência de certo protagonismo camarário nesse processo, 

principalmente porque as mudanças político-institucionais projetadas desenrolaram-se 

paralelamente a formas antigas de governo. Não à toa, as câmaras municipais não foram 

extintas no processo de construção do Estado nacional. Pelo contrário, desde 1826, o 

Parlamento discutia sobre a organização do poder municipal, pensada diferentemente em dois 

planos frente à separação entre justiça e administração. 

No último capítulo desta primeira parte, fazemos uma discussão a respeito da 

dinâmica do fiscalato em São Paulo. A partir disso, apresentamos as formas de provimento 

dos fiscais e suplentes na região, destacando a distribuição de tais agentes pela capital e suas 

freguesias, além do tempo de permanência no cargo pelos indivíduos nomeados. Embora, 

possivelmente, existam questões que ultrapassem o nosso recorte temporal e que, muito 

provavelmente, estejam relacionadas aos rumos tomados pelo crescimento da cidade ao longo 

do século XIX, conseguimos analisar certos interesses e desvantagens em torno da ocupação 

do fiscalato em São Paulo, intimamente ligados à ampla carga de atribuições desses oficiais 
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sob uma economia marcada pelo avanço demográfico e aparecimento de novas funções 

urbanas cada vez mais complexas. 

Na segunda parte desta dissertação, tratamos especificamente das atividades 

desempenhadas pelos fiscais em São Paulo em cinco capítulos. Começamos por aquelas 

atribuições que foram predominantes no exercício do fiscalato ao longo do período estudado, 

a saber: as de ordem construtiva. Desde a intensificação do comércio interno da capitania 

provocada pela mineração, a crescente monetarização da região possibilitou a canalização dos 

investimentos para o alargamento e manutenção dos caminhos, organizando uma 

infraestrutura básica que viabilizasse uma integração intrarregional dos paulistas.
10

 Com o 

aumento populacional, tanto o perímetro urbano se expandia quanto novas áreas eram 

parceladas e doadas pela câmara municipal aos moradores. À frente deste processo, os fiscais 

eram os responsáveis pelo alinhamento e demarcação do solo, delimitando quais terrenos que 

seriam concedidos, tal como as zonas onde os novos arruamentos e servidões públicas seriam 

estabelecidos. Igualmente, a arrematação e inspeção das obras de construção e manutenção 

eram encarregadas a eles.  

No sexto capítulo, destacamos as preocupações e medidas para a higiene do espaço, 

igualmente influenciadas pelo crescimento econômico e demográfico da cidade, mas também 

vinculadas aos debates e saberes médico-higienistas do século XIX. Em uma região 

frequentemente castigada por surtos epidêmicos ao longo dos séculos, tais teorias seriam 

incorporadas pelas autoridades municipais e provinciais, buscando-se responder e solucionar 

problemas antigos e novos. Nesse sentido, a câmara municipal de São Paulo aprovou várias 

medidas para orientação dos fiscais no campo da higiene, rechaçando os comportamentos 

inadequados dos habitantes, regulando a sua vacinação e estabelecendo quais os cuidados a 

serem tomados para a fiscalização da conservação dos alimentos comercializados nos 

mercados. 

Sobre a inspeção do mercado, ela acontecia também em outros níveis, encarregando-se 

os fiscais da fiscalização de vários aspectos comerciais. É este o tema abordado no sétimo 

capítulo, no qual apontamos a continuidade de certas atividades de regulação do mercado 

pelos recém-criados fiscais, anteriormente realizadas pelos almotacés. No entanto, enquanto 

que, durante o período colonial, tais matérias eram predominantes no expediente da 

almotaçaria, frente aos ideais de livre mercado do século XIX, em que políticas mais 

                                                             
10 Maria Luiza MARCÍLIO, Crescimento demográfico e evolução agrária paulista 1700- 1836, 2000, p. 149. 
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restritivas como o tabelamento de preços foram extintas, os fiscais acabaram se envolvendo 

menos na regulação das atividades comerciais. 

Apesar dessa menor participação no expediente dos fiscais, isso não significou que o 

âmbito do mercado fosse mais simples de ser fiscalizado em detrimento dos anteriores. Pelo 

contrário, por vezes, a atuação dos fiscais na regulação do comércio, especialmente no 

impedimento de práticas irregulares como o atravessamento de alimentos, gerou conflitos 

com os moradores. Além do mais, certas condutas mais autonomistas por parte desses 

oficiais, sobretudo quanto à proposição e cobrança de determinadas rendas, resultaram em 

episódios de contestação a sua autoridade por aquelas parcelas que se viam prejudicadas. 

No penúltimo capítulo, tratamos das ações dos moradores interpretadas como 

indevidas ou mesmo criminosas pela câmara municipal de São Paulo. Isso porque, a 

interferência desta instituição, através da ação dos seus fiscais, nos variados assuntos 

cotidianos passava, necessariamente, pela definição de posturas para a vigilância e controle 

dos agentes sociais. No entanto, apesar de tais dispositivos serem pensados para o 

estabelecimento de regras de condutas aceitáveis a serem seguidas pelos indivíduos, 

buscando-se uma padronização de seus comportamentos, suas manifestações espontâneas 

colocavam à prova o alcance e efetividade dessas medidas. 

Dentre as posturas mais citadas na documentação estão as deliberações sobre animais, 

obras, negros, vacinas e servidão pública. No limite, isso nos aponta quais eram os principais 

pontos de tensão entre as autoridades municipais e população, uma vez que várias dessas 

medidas precisavam ser frequentemente repetidas ou reformuladas. Além disso, chama 

atenção que elas estavam relacionadas aos usos e convivência do/no espaço, sobretudo na 

região mais urbanizada de São Paulo. 

Além da inspeção dos moradores, os fiscais eram responsáveis pela fiscalização das 

condutas dos empregados municipais. Este é o tema do último capítulo, no qual fazemos essa 

discussão em dois planos. No primeiro, abordamos a vigilância e controle dos fiscais a 

respeito das infrações constitucionais, das negligências e prevaricações dos empregados 

locais. No segundo, tratamos da fiscalização que era feita acerca dos comportamentos 

irregulares dos fiscais, propriamente ditos.  

Se, por um lado, os fiscais vigiavam, de outro, eram igualmente vigiados. Embora não 

existisse uma autoridade diretamente responsável pela inspeção desses oficiais, o que nem 
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mesmo a lei dos prefeitos conseguiu resolver, ela provinha de várias direções. Ou seja, a ação 

dos fiscais poderia ser contestada e denunciada à câmara municipal tanto pelos empregados 

municipais inspecionados por eles quanto pela própria população. Obviamente, isso acabava 

gerando uma série de tensões, uma vez que por trás de uma queixa a respeito das supostas 

ações irregulares dos fiscais poderiam se esconder outros interesses.  

Em resumo, neste trabalho apresentamos os principais resultados e outros 

desdobramentos da leitura e investigação de toda documentação consultada ao longo de dois 

anos de pesquisa, descrevendo a forma e os critérios que foram utilizados para organizar, 

classificar e representar em planilhas, gráficos e mapas os dados levantados a respeito das 

funções e provimento dos fiscais em São Paulo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 PARTE I: SÃO PAULO, A POLÍCIA E OS FISCAIS 

Capítulo 1 – De capitania à província: breve panorama histórico e historiográfico sobre 

São Paulo 

Ao longo de vários anos, as raízes de uma evolução na economia paulista foram 

buscadas na segunda metade do século XIX, com a modernização promovida pela expansão 

da produção agroexportadora do café. A partir desse momento, a capitania teria 

experimentado uma profunda transformação em sua pacata realidade, alterada pelo advento 

das estradas de ferro, pela intensificação do cultivo de café e pela admissão massiva de 

movimentos imigratórios que foram subsidiados pelo Estado.
11

   

A imagem da capitania de São Paulo, caracterizada pela decadência econômica e 

dispersão de seus habitantes, começou a ser elaborada já em fins do século XIX pelos 

historiadores em sua maioria associados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 

criado em 1894. Este órgão buscava “no passado fatos e vultos na história do estado que 

fossem representativos para constituir uma historiografia marcadamente paulista, mas que 

desse conta do país como um todo”.
12

 Nesse sentido, um aspecto geral nos estudos produzidos 

no âmbito intelectualizado e politicamente comprometido do Instituto foi a valorização do 

paulista através do enaltecimento do bandeirante, reconhecido como o elemento responsável 

pela expansão das regiões pertencentes a Portugal para além da linha de Tordesilhas, bem 

como pela configuração espacial do território brasileiro.
13

 

Foi durante a conjuntura diversa do Estado Novo, a qual ameaçava a hegemonia dos 

paulistas no cenário nacional, que essa tese decadentista sobre São Paulo predominou, 

ganhando novos traços com destaque para o “isolacionismo”, a “independência” e 

“autossuficiência” da região e dos seus moradores. Pode-se dizer que Paulo Prado foi um dos 

grandes responsáveis pela fixação destas noções pela historiografia. Em um conjunto 

importante de ensaios publicados em 1925, intitulados Paulística, ele construiu uma imagem 

bastante mítica sobre o passado dos paulistas, usada politicamente na Era Vargas para 

enfatizar a suposta grandeza e autossuficiência de São Paulo:  

                                                             
11

 Denise Aparecida Soares de MOURA, Sociedade Movediça. Economia, cultura e relações sociais em São 

Paulo – 1808-1850, 2005, p. 15. 
12

 Lília Moritz SCHWARCZ, O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-

1930), 1995, 126-127. 
13

 Renato de MATTOS, Problematizando a “decadência” paulista: a complexa inserção de São Paulo nas redes 

mercantis do Império português (1765-1808), 2014, p. 130. 
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(...) uma autarquia, que não necessitava da metrópole, portanto do 

poder central, nem das outras regiões, logo dos outros estados (...) [e 

que] teria sobrevivido galhardamente no período colonial, como 

sobreviveu heroicamente durante o Estado Novo.
14

 

 Conforme as interpretações de Prado, o chamado “Caminho do Mar” teria sido 

fundamental à constituição da individualidade histórica de São Paulo, uma vez que as 

dificuldades de acesso à região isolaram sua faixa litorânea durante séculos, impedindo o 

contato com as navegações. Consequentemente, originou-se na capitania uma espécie 

particular de colono, resultado do caldeamento dos elementos étnicos que habitavam São 

Paulo: 

Do cruzamento desse índio nômade, habituado ao sertão como um 

animal à sua mata, e do branco aventureiro, audacioso e forte, surgiu 

uma raça nova, criada na aspereza de um clima duro no limiar da terra 

desconhecida. No desenvolvimento fatal dos elementos étnicos num 

meio propício, mais do que em outras regiões do país, em São Paulo 

medrou forte, rude e frondosa a planta-homem.
15

 

Desse modo, em fins do século XVII, existia uma “raça nova” no planalto paulista, 

cuja ação seria contínua e especial à história geral da colônia. Isso porque, o isolamento de 

São Paulo das outras capitanias teria preparado o “independente” e “insubmisso” paulista para 

o desbravamento do sertão e descoberta das riquezas auríferas, posteriormente assumindo o 

seu papel na formação da nacionalidade brasileira.
16

 

Ironicamente, essas mesmas glórias teriam sido os elementos responsáveis pela 

decadência da região no século XVIII. Segundo o autor, conforme a feição original das 

expedições bandeirantes se alterava, os indivíduos fixavam-se em remotos territórios 

desbravados, ocasionando o despovoamento da capitania, o que seria ainda mais agravado 

com a descoberta das zonas auríferas.
17

 Essa explicação para uma decadência da economia 

paulista, a partir da descoberta e interrupção da sua ligação com as regiões envolvidas com a 

exploração do ouro, pode ser identificada em outros trabalhos para o período.  

                                                             
14

 Ilana BLAJ, A trama das tensões: o processo de mercantilização de São Paulo (1681-1721), 2002, p. 59.  
15

 Paulo PRADO, O Caminho do Mar, 1925, p. 78. 
16

 Ibidem, 1925, passim. 
17

 Idem, A decadência, 1925, p. 157-161. 
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Ao abordar a cidade de São Paulo e suas demais freguesias no século XVIII, Afonso 

Taunay enfatizou que a produção agrícola da capitania era rudimentar, voltando-se à mera 

subsistência e abastecimento das regiões auríferas. Desse modo, a economia paulista 

contrastava com a opulência canavieira do Nordeste. Com a queda na exploração do ouro, um 

estado pobre e decadente prevaleceria em São Paulo, o que só seria interrompido na segunda 

metade da centúria, com o estímulo da lavoura de cana de açúcar na capitania.
18

  

Da mesma forma, a pobreza paulista no final do século XVIII seria destacada por 

Roberto Simonsen. Segundo o autor, com o declínio da mineração, São Paulo esteve pobre até 

o advento do café. A falta de gêneros exportáveis seria o principal motivo para sua miséria, o 

que não impediu o crescimento demográfico da capitania. Para o autor, apesar da acentuada 

estagnação econômica e da ausência de qualquer elemento de valor para o comércio exterior, 

a população em São Paulo aumentou de 117.000 habitantes para 170.000 entre 1777 a 1801.
19

  

Caio Prado Júnior também se valeu da grandeza paulista para o século XVI, 

relacionando os sucessivos desmembramentos das áreas mineradoras com o início da 

prolongada estagnação econômica.
20

 Segundo o autor, no início da colonização de São Paulo, 

ocorreu um deslocamento de seu centro, do litoral ao planalto. Outro aspecto que teria 

contribuído à preeminência da região deveu-se ao fato de a cidade ser um centro hidrográfico 

onde se ramificavam, em quase todas as direções, importantes vias de comunicação para as 

expedições e intercâmbios da população. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, Goiás e 

Mato Grosso, a capitania de São Paulo mergulhou em prolongada estagnação econômica e 

despovoamento, com a interrupção da expansão para o sertão e forte atração de sujeitos para 

as zonas auríferas. Nesse contexto, a economia paulista voltar-se-ia à produção de gêneros 

alimentícios como milho, feijão, mandioca e trigo para o abastecimento interno da colônia.
21

 

Mais impactante do que a privação das suas áreas mais ricas, São Paulo sofreu com a 

perda de sua autonomia política em 1748, abolindo-se a função de capitão-general e, 

consequentemente, colocando-a sob o comando do governador do Rio de Janeiro. Entre ouras 

coisas, a decisão ligava-se à necessidade metropolitana de proporcionar assistência ao 

                                                             
18

 Affonso TAUNAY, História da cidade de São Paulo no século XVIII (1765-1801), 1931, p. 16-18. 
19

 Roberto SIMONSEN, História econômica do Brasil (1500/1820), 1937, p. 231-234. 
20

 Em 1720, aconteceu a separação entre São Paulo e Minas Gerais. No ano de 1738, separou-se Santa Catarina e 

Rio Grande da capitania paulista. Em 1748, foram criadas as capitanias de Goiás e Mato Grosso, sendo 

desmembradas de São Paulo. Cf. Heloísa Liberalli BELLOTTO, Autoridade e conflito no Brasil colonial: o 

governo do Morgado de Mateus em São Paulo (1765-1775), 2007, p. 24-26. 
21

 Caio PRADO JR., A cidade de São Paulo: Geografia e História, 1983; Idem, Evolução Política do Brasil e 

outros estudos, 1933, p. 107-108; Idem, Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia, 1942. 
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extremo Oeste da colônia, pois se acreditava na impossibilidade de São Paulo dar conta de tão 

vasta região. Ou seja, reduzir o seu tamanho, estabelecendo capitanias com centros político-

administrativos autônomos, viabilizaria os objetivos de proteção das riquezas auríferas e 

reforço bélico das fronteiras ao Sul da colônia.
22

 

É curioso como no contexto pombalino, praticamente os mesmos objetivos que 

contribuíram para a retirada da autonomia paulista, acrescidos de outras intenções, 

colaboraram para o restabelecimento do seu poder com D. Luís Antonio de Souza Botelho 

Mourão, o Morgado de Mateus, no governo da capitania entre 1765 a 1775. Frente à 

impossibilidade da recém-criada capitania do Rio Grande de São Pedro em proteger o Sul 

contra o domínio espanhol, expulsando os inimigos da região, necessitou-se restaurar São 

Paulo, dividindo com o Rio de Janeiro a responsabilidade de defesa do Sul e Oeste. Além do 

mais, Portugal buscava novas fontes econômicas em vista do declínio da mineração, 

revalorizando outras áreas coloniais independentemente da existência de ouro nestas regiões. 

Nesse sentido, São Paulo era um território propício ao renascimento da agricultura.
23

 

A economia portuguesa apresentava um quadro bastante preocupante no século XVIII. 

A partir de 1762, com a crise do ouro no Brasil, a sua estabilidade seria ainda mais agravada. 

À vista dos problemas enfrentados por um império tão vasto, porém demográfica e 

economicamente carente e ameaçado, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de 

Pombal, responderia ao quadro geral de crise com o estabelecimento de várias reformas e 

fortalecimento do poder central.
24

 Portanto, a restituição da autonomia da capitania de São 

Paulo é caracterizada pelas pretensões de centralização do poder, combate ao espanhol e 

fomento econômico.
25

 

Apesar do estímulo à economia em São Paulo, tornando-a apta a fornecer os 

instrumentos para viabilização da política ilustrada, prevaleceria ainda o argumento da 

pobreza dos paulistas neste período. Mesmo sua integração ao mercado externo, com o 

fomento à lavoura canavieira a partir da segunda metade do século XVIII, não isentou que 

fosse vista sob esse viés. Isso porque, uma historiografia dos anos de 1950, profundamente 
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 Heloísa Liberalli BELLOTTO, Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do Morgado de Mateus em 
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 Ibidem, p. 38-39. 
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interessada no Nordeste, apoiando-se no volume de exportação de suas áreas 

agroexportadoras, nos seus índices demográficos, nas diferenças arquitetônicas e 

representações iconográficas das suas cidades, destacou esta região como sendo 

verdadeiramente dinâmica na econômica colonial, relegando outras capitanias a um segundo 

plano. Como resultado, vários trabalhos se debruçaram sobre o latifúndio exportador 

monocultor, a escravidão negra, os poderes locais e as relações de dependência pessoal, 

valorizando “o paulista apenas como o sertanista que fornece mão de obra indígena ao 

Nordeste e como responsável pelo desbravamento territorial e pela consequente descoberta 

dos territórios metalíferos”.
26

 

Mesmo com a influência dos estudos cepalinos e da preocupação com os elementos 

que explicariam o subdesenvolvimento do Brasil, Maria Thereza Petrone faria importantes 

contribuições nesse período sobre São Paulo. De acordo com a autora, a evolução e sucesso 

da lavoura de café na região podem ser buscados nos Setecentos, época marcada pela 

expansão e declínio da lavoura canavieira na capitania, a qual forneceu as condições para 

efetivação desse outro cultivo. Apesar da autora não abandonar o viés decadente para a 

primeira metade da centúria, ela aponta a existência de uma importante agricultura canavieira 

impulsionada pelas políticas pombalinas em São Paulo. Dessa forma, a produção agrícola na 

capitania não se restringiu ao consumo interno e ao mero abastecimento das áreas coloniais 

vistas como mais dinâmicas na época. Mais do que isso, a lavoura canavieira teria sido 

essencial à formação da sua elite agrária, comprometida com o desenvolvimento e sucesso do 

café durante o século XIX.
 27

 

Na década de 1970, Alice Canabrava reiterou que a pobreza paulista remontava ao 

final do século XVI, quando a capitania deixou de exportar para a metrópole, apenas 

fornecendo mão de obra indígena à economia açucareira. Desse modo, a região experimentou 

uma estagnação econômica, brevemente interrompida com a exploração do ouro e 

participação da população nas correntes de abastecimento das zonas auríferas. No entanto, a 

produção agrícola responsável pelo abastecimento desses aglomerados era bastante precária, o 

que poderia ser explicado pelo reduzido, irregular e disperso número de habitantes em São 

Paulo. Associados à prática de sítios volantes e morando majoritariamente nas áreas rurais, os 
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moradores compareceriam à capital somente em festas religiosas e comemorativas, o que 

fazia da cidade de São Paulo apenas um centro administrativo e religioso.
28

  

Essa situação só mudaria em meados do século XVIII, com o fomento da produção 

agrícola e, consequentemente, a partir da recuperação da economia paulista iniciada pelo 

Morgado de Mateus. Entretanto, apesar de utilizar a tese decadentista, Canabrava reconheceu 

a importância de se analisar as variações desse processo histórico. Isso porque, a despeito do 

recesso econômico da primeira metade dos Setecentos, ela destacou a existência de grupos de 

negociantes que concentravam boa parte da riqueza da região. Ou seja, mesmo com a 

ausência do comércio direto com a metrópole, existiam certas articulações mercantis com o 

Rio de Janeiro e as zonas mineradoras da colônia viabilizando a acumulação de fortunas em 

São Paulo.
29

 

De acordo com Renato Mattos, embora as interpretações de Petrone e Canabrava 

estejam entre os estudos que realçam a efetiva integração de São Paulo nos projetos da 

metrópole portuguesa somente após o restabelecimento da sua autonomia, elas apresentam 

dados que permitem uma relativização da imagem da capitania como região desvinculada da 

produção mercantil colonial no período anterior ao incremento do cultivo de gêneros 

exportáveis. Nesse sentido, conforme o autor, ao destacarem a importância de uma 

infraestrutura formada pela agricultura e abastecimento interno antes do advento da lavoura 

canavieira sob o governo do Morgado de Mateus, elas permitem o questionamento das 

interpretações “clássicas” que privilegiaram o modelo da grande propriedade monocultora 

escravista orientada à exportação como a principal forma de ocupação e exploração da 

América portuguesa.
30

 

Dentre os estudos recentes que analisam a inserção mercantil paulista antes do advento 

da cana de açúcar, divergindo das análises que associaram a decadência de São Paulo ao 

declínio da exploração aurífera, podemos citar o trabalho de Maria Luíza Marcílio. Essa 

autora não só desassociou as mudanças na economia paulista ao advento da lavoura 

canavieira, como introduziu uma nova metodologia de pesquisa na historiografia brasileira, 
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possibilitando a investigação sobre o passado de São Paulo a partir de novos ângulos e fontes 

diversas.
31

   

Segundo Marcílio, nos primeiros séculos de colonização em São Paulo, havia um 

moroso crescimento populacional que seria modificado pelas atividades mineradoras. 

Contrariando a historiografia “clássica”, a autora argumenta que a descoberta das zonas 

auríferas levou ao processo de transformação paulista do ponto de vista demográfico e da 

produção agrícola e pecuária, fomentando sua evolução e a necessidade de mão de obra. 

Ocorreu, então, o desenvolvimento de atividades subsidiárias às áreas de extração do ouro, 

além da consolidação de grupos mercantis enriquecidos com as redes comerciais de outras 

capitanias, o que possibilitou a acumulação de capitais. Nesse sentido, São Paulo passava de 

uma população rarefeita, nos dois primeiros séculos, a uma situação de constante aumento 

demográfico, decorrente da maior expectativa de vida associada à entrada de africanos na 

região. Assim sendo, a capitania abandonava uma situação que beirava a indiferenciação 

socioeconômica e homogeneidade da sua força de trabalho para uma estrutura sócio-

profissional mais diferenciada no século XVIII.
32

  

Analisando o processo de mercantilização crescente em São Paulo desde o final do 

século XVII, Ilana Blaj somaria forças à desconstrução do prisma decadente. Conforme a 

autora, o movimento de mercantilização da capitania remontaria a período bem anterior ao 

século XIX, sendo responsável pela fixação dos indivíduos na região, bem como pelo 

enriquecimento, estruturação e consolidação de uma elite cujo poder seria exercido 

principalmente nas câmaras municipais. Sem negar que a pobreza fazia parte do cotidiano da 

região, ela chamou atenção para a existência de uma produção agrícola, pecuária e artesanal 

que superava o simples estágio de subsistência. Além dos indícios de uma produção local 

diversificada e comercializada, havia um visível aumento demográfico já no final do século 

XVII e a existência de grandes cabedais.
33

  

Seguindo a renovação das análises sobre São Paulo, Maria Aparecida Borrego refutou 

a decadência e isolamento da capitania. Ao mapear a atuação dos agentes mercantis na cidade, 

a autora destacou que a posição privilegiada da capital seria favorável ao desenvolvimento do 

comércio. Constatando que uma baixa especialização e diversificação dos negócios eram 
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aspectos característicos do grupo mercantil na região, ela demonstrou como o comércio de 

longo alcance teria contribuído para a configuração de diversos circuitos econômicos, que 

envolveram variados territórios e sujeitos conforme as redes que foram se estabelecendo.
34

  

 A crescente mercantilização em São Paulo entre os séculos XVII a XIX também foi 

evidenciada por Ana Paula Medicci. Segundo a autora, a documentação sobre a região 

demonstra que o crescimento demográfico e produtivo superava os níveis do autoconsumo. O 

estabelecimento de São Paulo como centro das transações mercantis, bem com sua integração 

aos circuitos econômicos luso-americanos facilitaram o enraizamento dos interesses de grupos 

de negociantes e produtores que viviam na cidade e em seus arredores. Assim sendo, embora 

não dispusessem de fortunas comparáveis aquelas de seus pares lisboetas e fluminenses, esses 

sujeitos souberam se aproveitar das mesmas oportunidades oferecidas, financiando o Estado e 

influenciando os governantes enviados à capitania em proveito próprio e coletivo.
35

 

Em grande parte, isso foi possível graças à expansão econômica de São Paulo, 

especialmente a partir da implementação das políticas pombalinas na região, como também a 

uma maior integração da capitania, depois província, aos circuitos mercantis do Império 

português. Com a transferência da Corte ao Brasil em 1808, este quadro seria ainda mais 

acentuado, colaborando para uma diversificação e ascensão de novos agentes econômicos no 

cenário político. Isso porque, a proximidade de São Paulo ao Rio de Janeiro, novo centro 

administrativo do Império português, traria várias oportunidades para os grupos de 

negociantes e produtores estabelecidos no Centro-Sul da colônia, elevada a reino unido em 

1815.  

A política joanina estimulou um processo de articulação mercantil entre as áreas 

produtoras do Centro-Sul e o mercado consumidor localizado na Corte fluminense, 

estabelecendo novas linhas de comércio interno e externo para atender aos canais de 

comunicação e abastecimento do Rio de Janeiro. Com essa atitude, avançava-se à 

internalização dos capitais em São Paulo e Minas Gerais, promovendo-se importantes 
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mudanças materiais para o melhor aparelhamento da produção e realizações infraestruturais 

que atendessem à crescente demanda dos novos moradores do Rio de Janeiro.
36

 

Além das mudanças materiais favorecidas pela consolidação e fortalecimento dos 

setores mercantis envolvidos com o abastecimento da Corte, esse processo de sedimentação 

dos interesses políticos e econômicos dos grupos do Centro-Sul teve um papel crucial na 

Independência do Brasil. Ou seja, embora este seja um momento bastante complexo e 

contraditório, segundo Maria Odila da Silva Dias, o processo de “interiorização da 

metrópole”, viabilizado pela vinda e instalação da Família Real no Rio de Janeiro, estimulou 

o reforço das elites regionais, sobretudo as do Centro-Sul da colônia, contribuindo para o 

movimento de separação entre Brasil e Portugal e, posteriormente, para o projeto de 

construção da nação brasileira.
37

  

À medida que a Independência delineava as possibilidades de participação na 

formação do Estado nacional, os grupos que se fortaleceram paralelamente às práticas 

políticas e econômicas inauguradas com a transferência da Corte ao Brasil souberam se 

aproveitar do novo cenário. Desse modo, seja através do seu envolvimento com a criação e 

organização das novas instâncias de poder estabelecidas, seja pela ocupação de novos cargos, 

estas elites regionais interferiam nos rumos do processo de construção da nova ordem. Nesse 

sentido, pode-se dizer que: 

(...) a consolidação do Estado imperial no decurso do século XIX não 

seria o produto de uma mera cooptação dos elementos provinciais pelo 

governo central enraizado no Rio de Janeiro, dominador e 

consensualmente estabelecido. Ele seria, antes, o resultado de um 

complexo jogo político em que os agentes provinciais pugnaram – no 

Parlamento, nas esferas de poder local, na imprensa e, não raro, 
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mediante o uso das armas – no sentido de consolidarem sua 

participação no controle do novo Estado a ser construído.
38

 

Para Miriam Dolhnikoff, a influência desempenhada na política nacional pela elite 

paulista acabou transcendendo sua importância econômica. Considerando os anos entre 1808 

a 1831 como periodização para o processo de Independência, a autora demonstrou que os 

grupos em São Paulo tiveram uma atuação decisiva no encadeamento destes acontecimentos, 

sobretudo por intermédio de homens como Diogo Antônio Feijó, Nicolau Pereira de Campos 

Vergueiro e Francisco de Paula Sousa. Nesse sentido, de São Paulo saíram ministros, 

deputados, senadores e regentes envolvidos diretamente nos debates e decisões para a 

consolidação da nova ordem.
39

 

Desde a reunião das Cortes de Lisboa, onde os rumos a serem tomados pelo Império 

português foram discutidos, os paulistas já exerceram um papel importante ao representarem a 

antiga colônia, atuando no episódio que definiu a aliança com D. Pedro I em torno da 

separação política de Portugal. Após a Independência, eles influenciaram a Constituinte de 

1823 e, mais tarde, estiveram à frente dos movimentos de oposição que resultaram na 

Abdicação do imperador em 1831. Portanto, articulando um projeto político coeso, o qual 

também refletia os desejos de outros grupos provinciais, a elite em São Paulo esteve na 

direção do país, mantendo-se nesta posição até a vitória do chamado “Regresso Conservador” 

em 1837.
40

 

Contrariando a suposta coesão dos paulistas, Maria Saenz Leme também enfatizou a 

contribuição peculiar das elites em São Paulo, conjuntamente com as de Minas Gerais e Rio 

de Janeiro, no processo de construção de uma monarquia-constitucional no Brasil, sendo 

responsáveis pela forma como se processou a separação de Portugal. Ao analisar a formação e 

o funcionamento do Conselho Geral de São Paulo, previsto na Constituição de 1824, mas 

organizado efetivamente quatro anos depois, a autora apontou como as manifestações deste 

órgão foram explicitamente políticas, expondo a maneira como seus conselheiros pensavam 
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as relações entre província e centro, a articulação entre os poderes Legislativo e Executivo, 

bem como os vários aspectos da política na Corte.
41

 

Em síntese, com esta apresentação de algumas das principais teses sobre São Paulo, 

além de acompanhar um pouco da produção historiográfica sobre a região durante o período 

colonial e início do século XIX, pretendíamos destacar o recente movimento de 

questionamento das noções “tradicionais” de miséria, isolamento e decadência que marcaram 

vários estudos sobre a capitania. Nas últimas décadas, contrariando a pouca ou quase 

nenhuma expressividade econômica e social conferida a São Paulo no momento anterior ao 

café, importantes investigações vêm demonstrando a preocupação de se evidenciar um maior 

dinamismo econômico e social na capitania, a partir do resgate de sua formação histórica e da 

inserção dos paulistas nas redes mercantis imperiais. Nesse sentido, o fortalecimento das 

elites regionais localizadas no Centro-Sul, bem como o importante papel desempenhado por 

elas no processo de Independência e formação da nacionalidade brasileira têm sido temáticas 

evidenciadas mais fortemente.  Portanto, ao revelarem os aspectos da evolução histórica 

paulista, essas análises renovadas permitem a compreensão das nuances de um processo de 

crescimento demográfico, econômico e social que não ocorreu subitamente com o boom do 

café no século XIX.
42
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Capítulo 2 – O conceito de polícia na administração da cidade 

Para grande desespero dos historiadores, os homens não têm o hábito, 

a cada vez que mudam de costumes, de mudar de vocabulário.
43

 

Sem o conhecimento histórico, corre-se o risco eminente da naturalização de noções. 

Por isso, o historiador deve problematiza-las em suas reflexões sobre o passado, questionando 

seus usos e transformações ao longo da história. Igualmente, ele precisa considerar que a sua 

análise historiográfica se move em dois campos, podendo revelar fatos já articulados pela 

linguagem ou apontar aquilo que ainda não foi expresso, mas que se manifesta a partir de 

hipóteses e métodos. Desse modo, o historiador esbarra tanto em conceitos tradicionais da 

linguagem presentes na documentação quanto em categorias científicas formuladas a 

posteriori.
44

  

Um conceito fundamental nesta análise sobre a ação dos fiscais em São Paulo é o de 

polícia. Embora esta noção esteja, atualmente, atrelada ao aparelho repressivo do Estado, 

consistindo em uma poderosa força coercitiva para a preservação da lei e da ordem em seu 

nome, ela carregava outros significados nos séculos XVIII e XIX, com um imenso 

protagonismo para a administração das cidades.
45

  

Em uma obra importante sobre o direito público brasileiro e análise constitucional, 

José Antonio Pimenta Bueno, o Marquês de São Vicente, esclarece o seguinte: “A policia em 

geral é a constante vigilancia exercida pela autoridade para manter a boa ordem, o bem-ser 

publico nos differentes ramos do serviço social; é ella quem deve segurar os direitos e gozos 

individuaes e evitar os perigos e os crimes”.
46

 Para levar a cabo esta missão, ela divide-se em 

polícia administrativa e polícia judiciária: 

Chama-se administrativa ou preventiva na parte em que se destina ou 

dirige a manter taes gozos e prevenir os delictos, e então entra na 

competencia do poder administrativo; chama-se judiciaria quando tem 

por encargo rastrear e descobrir os crimes que não puderão ser 
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prevenidos, capturar seus autores, colligir os indicios e provas, e 

entregar tudo aos tribunaes.
47

 

Nesse sentido, a polícia administrativa é encarregada da vigilância e proteção da 

sociedade, assegurando os direitos ao evitar e prevenir os perigos e delitos. Portanto, está 

profundamente identificada com a fiscalização e manutenção da ordem e bem-público, sendo 

classificada em geral ou local. Divisão esta que não se aplica à judiciária, pois ela é 

responsável pela repressão dos crimes que prejudicam os interesses e a segurança da 

sociedade como um todo, podendo ser apenas geral.  Assim sendo, os mecanismos e serviços 

da polícia administrativa são mais da alçada do direito administrativo do que do processo 

criminal.
48

 

Do ponto de vista etimológico, a polícia tem uma origem clássica como variante dos 

termos politia (governo) e politeia (cidade-estado). Com a recuperação dos textos aristotélicos 

por letrados medievais, certas noções como esta ganhariam novas interpretações a partir de 

circunstâncias locais, sendo difundidas pelas cortes europeias.
49

 Consequentemente, sem 

perder de vista o sentido original, associado ao conjunto de ideias e práticas para o bom 

governo da polis, outras concepções seriam acrescentadas ao conceito de polícia, a saber: 

civilidade, cortesia, urbanidade, asseio, limpeza, beleza e decoro. Desse modo, a polícia 

definia as fronteiras da vida urbana nos modos de governo para organização do espaço e 

inspeção da população.
50

   

Na Idade Moderna, o conceito de polícia teve os seus significados ainda mais 

ampliados, justificando o incremento dos poderes do governo e, ao mesmo tempo, sendo 

elemento dessa mesma expansão, posteriormente resultando, não antes do século XVIII, 

naquilo que concebemos como Estado. Nesse contexto, cujas preocupações equacionadas por 

uma nova “governamentalidade” não diziam respeito apenas aos componentes de ordem 

externa, como a concorrência e os conflitos entre os Estados, mas igualmente às questões 

internas, visto que a população não só emergia como elemento novo, mas como o princípio da 

das forças do Estado, o fenômeno urbano colocava problemas específicos e mesmo inéditos 
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aos governantes.
51

 Por conta disso, os Estados modernos tiveram que enfrentar a difícil tarefa 

de consolidação do seu poder no interior dos seus próprios limites territoriais e além deles, 

sendo obrigados a ampliarem seu raio de ação ao assumirem atribuições que nenhum 

ordenamento medieval havia preconizado.
52

   

Dessa forma, uma prática política mais ativa tomou corpo no período, apoiando-se no 

funcionamento de uma polícia com sentido e ação dilatados.
53

 No entanto, o alargamento da 

noção não significou a anulação dos seus sentidos anteriores, uma vez que as inovações 

aconteceram no interior da ordem tradicional das sociedades europeias:
 
 

No fundamental a nova arte de governar não foi determinada pela 

subversão do sistema político e administrativo do Antigo Regime, mas 

resultou na reconversão das orientações que uma particular literatura 

dedicava ao governo das coisas privadas e particulares, ao governo da 

casa e da família, com o objectivo de as adaptar ao governo das coisas 

públicas, à res publica.
54

 

Na cultura europeia dos séculos XII a XVIII, predominou uma concepção 

jurisdicionalista da sociedade, em que a justiça era a primeira e única atividade do poder, o 

núcleo para o qual se orientava todo o governo. Praticá-la consistia em dar a cada um aquilo 

que lhe era de direito. Por conseguinte, nessa sociedade de Antigo Regime, cujas variadas 

situações sociais, políticas e simbólicas se configuravam a partir dos direitos de cada um, o 

campo da justiça não era somente um domínio da atividade do poder ao lado dos outros, mas 

um âmbito profundamente vasto, superior e determinante aos demais.
55

  

Essa lógica jurisdicional era viabilizada pela organização corporativa da sociedade, 

forjada pela escolástica medieval, em que havia uma articulação hierarquizada de vários 

círculos autônomos de poder (corpora, communitates): as famílias, as cidades, as corporações, 

os senhorios, os reinos e o império. Nesse sentido, a sociedade era mimetizada como um 

grande corpo, fruto do funcionamento harmônico de seus componentes, com autonomia 

limitada pelo funcionamento do todo. Tais partes, integradas por homens, equiparavam-se aos 

                                                             
51 Michel FOUCAULT, Segurança, Território e População, 2008 [1977-1978], p. 87. 
52 Luca MANNORI & Berbardo SORDI, Justicia y Administración, 2004, p. 72. 
53

 Cf. Michel Foucault, Segurança, Território e População, 2008 [1977-1978], p. 119-126; Airton 

SEELAENDER, A “polícia” e as funções do Estado – notas sobre a “polícia” do Antigo Regime, 2009, p. 74-75; 

José Manuel SUBTIL, Justiça e ciência de polícia, 2011, p. 258-259. 
54

 José Manuel SUBTIL, Op. Cit., 2011, p. 257. 
55

 António Manuel HESPANHA, Justiça e administração entre o Antigo Regime e a Revolução, 1990, p. 137-

146. 



44 
 

órgãos do organismo: eram necessariamente desiguais entre si, pois tinham finalidades 

específicas, irredutíveis uns aos outros, porém indispensáveis ao bom funcionamento geral do 

corpo. Nessa dinâmica, a cabeça era identificada ao rei, centro harmonizador desta ordem. Os 

súditos eram seus componentes dotados de poder para realizar a administração do território 

em seu nome.
56

  

Isso começa a mudar a partir do século XVIII, quando se observa o surgimento de um 

novo padrão para a administração. Com o governo econômico servindo de mote ao 

desenvolvimento de uma nova “governamentalidade”, sua racionalidade só poderia funcionar 

mediante uma polícia com sentido e prática ampliados.
57

 Baseando-se em uma concepção 

mais vasta da polícia, a nova arte de governar não só se justificava, mas também expandia seu 

raio de ação, possibilitando a desconsideração de barreiras jurídicas ao poder monárquico e 

sua intervenção em toda uma série de assuntos novos.
 58

 Isso porque, conforme explica José 

Subtil: 

O discurso e as práticas de police procuravam responder às questões 

de ‘como se pode ser governado’, ‘por quem’, ‘com que objectivos’ e 

‘com que métodos’. Estes problemas eram muito diferentes dos 

equacionados pela administração jurisdicional interessada em velar 

pelas condições que obrigavam o príncipe a exercer a soberania sobre 

os súditos e sobre o território que herdou como monarca sem 

manipular, de forma discricionária, as relações de poder. Se governar 

à police era definir um programa de acção e escolher as melhores 

formas de o executar, governar com iurusdictio era assegurar os 

direitos adquiridos, direitos estes indisponíveis a qualquer programa 

de governo. No primeiro caso, o interesse público residia na utilidade 

e na eficácia dos resultados da governação; no segundo, o interesse 

comum baseava-se no respeito à lei, aos costumes e às tradições.
59
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Ao abordarmos especificamente o policiamento realizado pelos fiscais da câmara 

municipal de São Paulo, constatamos que eles herdaram várias funções realizadas pelos 

almotacés durante o período colonial, porém partindo-se dessa nova lógica que era pensada 

para a administração. 

 De origem muçulmana, o muhtasib (almotacé) era encarregado da hisba 

(almotaçaria), cujas funções envolviam a vigilância e aferição dos pesos e medidas, a 

equidade das transações comerciais, o controle sobre outros ofícios urbanos, a verificação das 

condições dos gêneros alimentícios e a sanidade do espaço. Igualmente, ele era incumbido da 

integridade física das cidades, providenciando obras de construção e reparo, inspecionando as 

normas construtivas vigentes e evitando a apropriação de terras públicas e particulares.
60

 

Nesse sentido, os fiscais dariam continuidade a muitas incumbências ainda 

identificadas com os sentidos anteriores de polícia, embora não da mesma forma. Isso porque, 

apesar da transferência de várias atribuições da almotaçaria a esses novos oficiais, o fiscalato 

representou um alargamento do que se concebia como polícia da municipalidade ao mesmo 

tempo em que o termo estava sendo usado para se referir ao estabelecimento de uma força 

policial para o exercício exclusivo de controle da ordem. Assim sendo, novas funções foram 

adicionadas à ação dos fiscais, representando uma expansão do campo administrativo sobre 

diversos aspectos da vida cotidiana, além do controle sobre os seus empregados.  

Portanto, sabendo que os projetos relacionados com a nova arte de governar não 

suprimiram as camadas mais antigas das formas de governo, pode-se falar que houve uma 

sobreposição de estruturas identificadas a modelos mais ativos a serem desvinculadas das 

jurisdicionais. Essa conservação do modus operandi fez com que a própria ação política se 

afinasse ao princípio de restauração da boa ordem, com a polícia assumindo um papel 

fundamental neste processo.
61

 Desse modo, mesmo que a princípio isso possa nos pareça um 

pouco estranho, o estabelecimento de novos ofícios e instituições envolvidos com a ampliação 

das noções de polícia paralelamente a velhos órgãos e agentes de policiamento não significou 

algo contraditório. 
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Não por acaso, a temática do reformismo ilustrado tem sido alvo de revisões. Mais 

recentemente, os estudiosos têm apontado os limites dos projetos que pretendiam uma 

reformulação das instituições, amparando-se na projeção de uma separação entre justiça e 

administração como processo necessário ao fortalecimento do Estado.  Nesse sentido, essas 

investigações nos apontam que as mudanças reformistas não teriam promovido uma revolução 

nas práticas de governo, rompendo com as matrizes tradicionais em detrimento das formas 

modernas. Pelo contrário, os autores matizam o alcance das suas determinações, destacando a 

diversidade do seu caráter e implantação.
62

 

A problemática da polícia toca diretamente nesse aspecto. Em nenhum momento 

falamos em abandono do sentido tradicional deste conceito, mas em sua ampliação. A noção 

seguia polissêmica, agregando novos significados aos existentes. Nem as medidas reformistas 

nem a transição para um novo modelo de governo no século XIX significaram a subversão 

das noções mais antigas relacionadas ao policiamento. Pelo contrário, o que buscamos apontar 

nesta investigação sobre a administração conduzida pela câmara municipal de São Paulo é que 

houve um aumento das suas funções de polícia consubstanciado na atuação dos fiscais. 

Sabendo que a expansão das matérias de polícia representou uma maior intervenção e 

controle do governo sobre o espaço e seus moradores, não foi à toa que essa 

“governamentalidade”, em Portugal, se manifestou após o terremoto de Lisboa em 1755. Sob 

a égide da necessidade de reconstrução da capital, o ministro do rei, Sebastião José de 

Carvalho e Melo, decretou uma série de medidas que causaram grande impacto à câmara 

municipal da região, sobretudo ao exercício do policiamento pelos almotacés.
63

 

Dessa maneira, o decreto de 16 de setembro de 1756 privou a câmara municipal 

lisboeta da execução do Plano da Baixada, como também do planejamento e gestão da cidade. 

Mais reveladora ainda foi a decisão de 12 de junho de 1758, pois retirou do poder municipal 

qualquer responsabilidade com o construtivo, cabendo tal questão ao poder central. Ainda, 

neste mesmo movimento, outro alvará proibiu sua intromissão nas obras da Alfândega e da 

Praça do Comércio, colocando-as a cargo da Junta do Comércio. Portanto, o reformismo 
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ilustrado se apropriou dos tradicionais direitos que a edilidade detinha sobre o processo 

edificatório em uma escala que ultrapassou a área destruída pela catástrofe.
64

  

As medidas tomadas após o terremoto também contribuíram para que o poder 

camarário sobre o âmbito do mercado fosse esvaziado. Nesse contexto, criou-se a Junta do 

Comércio do Reino e seus Domínios, cabendo-lhe a responsabilidade pela política comercial e 

artesanal de todo o Império. Porém, na prática, pode-se dizer que sua atuação não foi muito 

além de Lisboa, onde estabeleceu uma concorrência direta com a almotaçaria. Além do 

estabelecimento da Junta, o incidente serviu para que se desencadeasse um processo de 

desregulamentação do mercado de viveres, retirando-o do poder da câmara municipal. Nesse 

sentido, um alvará de 21 de fevereiro de 1765 determinava que os vendedores 

comercializassem livremente pelos preços que ajustassem com os compradores – com 

exceção do pão, do azeite e da palha –, abrindo-se mão da tradicional regulamentação feita 

pela instituição quanto ao comércio da região.
65

  

Na conjuntura das pretensões reformistas para um governo mais ativo, criou-se a 

Intendência Geral de Polícia em Lisboa em 1760.  Com um campo bastante alargado de 

funções, essa instituição assumiu tarefas que pertenciam ao conselho através do direito de 

almotaçaria. Nesse sentido, o órgão difundiu novas regras e usos do espaço urbano, 

especialmente na capital do reino. Ao contribuir para a reconfiguração física da cidade, bem 

como para seus usos e uma nova identidade urbana, não restringiu sua ação à vigilância dos 

costumes, já que o controle sobre a cidade e seus habitantes também passava pelo seu 

reconhecimento e organização. Por conseguinte, a fim de atender a esse designío foi colocada 

em andamento uma divisão sistemática do espaço. Além do mais, ela foi associada ao 

estabelecimento de uma rede de vigilância, aspecto corporificado pela iluminação e fixação 

dos nomes e números de logradouros, pelo controle de lugares e tempos para o divertimento, 

como também pela elaboração de relações de indivíduos e seus respectivos serviços.
66

 

Apesar do cerceamento de muitas funções camarárias, sobretudo após o 

estabelecimento da Intendência Geral de Polícia em Lisboa, vale mencionar que esta região 

foi o lugar que mais sentiu os impactos da centralização. A historiografia portuguesa sobre a 
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temática varia bastante ao advogar sobre o maior ou menor grau de interferência do poder 

central sobre a administração das cidades. Todavia, embora não haja consenso, os estudos 

afirmam que o esvaziamento político das edilidades não teria sido acompanhado da perda do 

seu poder para administrar. Além do que, mesmos as análises que assumiram a tese da 

completa dependência dos conselhos em relação ao governo central, quando se debruçam 

sobre alguma municipalidade em particular, deparam-se com um campo quase imutável da 

administração local.
67

  

No Brasil, a Intendência Geral de Polícia foi estabelecida com a presença da Corte a 

partir de 1808, porém só no Rio de Janeiro. Nesta região, a instituição assumiu quase 

completamente as funções da almotaçaria. Sua atuação incisiva para equacionar uma série de 

questões cotidianas produziu uma documentação abundante, na qual as tensões entre câmara 

municipal fluminense e os intendentes policiais são evidentes. Entretanto, apesar da 

Intendência ter arrogado várias atribuições primordiais da almotaçaria, as suas taxas, 

tabelamentos e restrições não foram suprimidos, assim como os almotacés, pois eles 

continuaram agindo paralelamente à nova força policial instaurada.
68

 

Se, apesar dos choques com a Intendência Geral de Polícia, a almotaçaria em Lisboa e 

Rio de Janeiro continuou vigente, nas outras partes do Brasil ela seguiu praticamente intocada 

pelas medidas reformistas e sua reforma policial. Portanto, coube às câmaras municipais o 

protagonismo na sistematização e encaminhamento das atividades policiais. É o que, 

justamente, enfatizam os pouquíssimos estudos sobre a temática.  

Para o caso de Curitiba, Magnus Pereira e Danielle de Araujo apontaram não só a 

permanência do exercício da almotaçaria no século XVIII, como também o seu crescimento 

neste período.
69

 Em Mariana, Thiago Enes argumentou que, mesmo após a extinção dos 

almotacés, a regulação do comércio na cidade permaneceu praticamente inalterada. Em 1834, 

quatro anos após o último almotacé ser empossado, uma postura camarária aumentava a pena 
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e prisão dos atravessadores de mantimentos, contrariando os preceitos de livre mercado.
70

 Em 

São Paulo, a despeito das medidas reformistas, notamos que os almotacés seguiram exercendo 

suas tradicionais atribuições e sendo providos com bastante regularidade até 1828, momento 

da extinção do ofício e estabelecimento dos fiscais.
71

 

Esse momento foi marcado pela reorganização dos poderes em todo o Império do 

Brasil, sob o movimento de separação entre justiça e administração das práticas de governo 

projetado desde o reformismo ilustrado. Não por acaso, as câmaras municipais seriam vistas 

com imensa desconfiança, sobretudo por causa do seu histórico colonial como espaços de 

excessivos poderes locais. Nesse sentido, a autonomia destas instituições poderia colocar em 

xeque o emergente Império, cujos debates e projetos políticos viam na construção da esfera 

provincial e na reforma da justiça um campo privilegiado para a manutenção e incremento de 

seu poder. 
72

 

Nesse contexto, cujo processo de Independência do Brasil produziu alternativas de 

organização para a construção de uma nova ordem, houve um intenso debate sobre as partes 

que formariam a jovem nação, permeado pela tensão entre autonomia e centralização.  

Vinculada a essa reorganização dos poderes, a reforma policial, com a projeção de novas 

instituições para o exercício exclusivo do policiamento em todo o território nacional, também 

emergia como questão chave para manutenção da ordem, sobretudo nos conturbados anos do 

período regencial.
73

  

Desde a Constituinte, houve uma preocupação dos legisladores em determinar as 

especificidades e os espaços de ação das esferas provinciais e municipais de poder. Nas 

discussões que, simultaneamente, aconteceram em ambas as casas legislativas sobre os 

projetos que resultaram na lei de 1º de outubro de 1828, a qual regulamentou as funções das 

câmaras municipais e a forma de eleição dos seus membros
74

, ficou bastante evidente que as 

reformas político-institucionais do novo Estado apenas seriam alcançadas se colocadas em 

                                                             
70

 Thiago ENES, De como administrar cidades e governar impérios: almotaçaria portuguesa, os mineiros e o 

poder (1745-1808), 2010, p. 252. 
71 Lei de 1º de outubro de 1828. Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-

1828.htm Acessado em 29.03.2021. 
72

 Cf. Andréa SLEMIAN, As “leais corporações”, 2014; Marisa Saenz LEME, Dinâmicas centrípetas e 

centrífugas na formação do Estado monárquico no Brasil, 2008; Miriam DOLHNIKOFF, O pacto imperial – 

origens do federalismo no Brasil, 2005, passim; Ivo COSER, Visconde do Uruguai – centralização e federalismo 

no Brasil 1823-1866, 2008, passim. 
73 Andréa SLEMIAN, Pelos “negócios da província”: apontamentos sobre o governo e a administração no 

Império do Brasil (1822-1834), 2019, passim; Idem, As “leais corporações”, 2014, p. 26-27. 
74 Lei de 1º de outubro de 1828. Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-

1828.htm Acessado em 29.03.2021. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-1828.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-1828.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-1828.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-1828.htm


50 
 

marcha por uma polícia administrativa comprometida com a racionalização e civilização das 

localidades, dando projeção e estabilidade às políticas instauradas. Portanto, mais uma vez, o 

exercício e controle da polícia surgiam como plataformas para atuação e domínio da 

governabilidade recém-estabelecida.
75

 

Entre os legisladores, a natureza do poder camarário renderia várias discussões, sendo 

decisiva nos debates dos deputados e senados para a reconfiguração da ação desta instituição 

no Império do Brasil. Primeiramente, no Senado, a confusão girou em torno do termo 

“jurisdição contenciosa”, percebido pela maioria como função judiciária e não como 

autoridade de contestação. Se a expressão fosse mantida na lei sobre câmaras municipais, o 

poder contencioso estaria intrínseco às suas atividades, o que significava que elas poderiam 

tomar parte das querelas advindas da sua ação administrativa, tendo autoridade de juízes para 

arbitrar, o que era inconcebível em um sistema pautado na divisão de poderes.
76

 

Portanto, percebe-se que o próprio caráter da palavra “polícia” estava em jogo. Na 

Câmara dos Deputados, a grande questão era que as câmaras municipais não deveriam 

desempenhar todas as atividades de polícia, visto que o conceito envolvia a polícia 

administrativa e judiciária. No entanto, certos de que as funções de polícia eram próprias das 

municipalidades, convinha delimitá-las para que não invadissem a esfera da justiça.
77

  

Desta feita, os resultados das polêmicas em torno do poder contencioso e da 

conceituação da palavra polícia entre os legisladores de ambas as casas, que trataram de 

qualificar a natureza do poder camarário no Brasil independente, circunscrevendo-as como 

“corporações meramente administrativas”, não corresponderam à depreciação destas 

instituições. Pelo contrário, o objetivo era que suas matérias ficassem bem tematizadas, 

permitindo que a vereança exercesse suas atribuições respeitando o princípio de separação dos 

poderes.
78

 Nesse sentido, podemos dizer que: 

(...) vingou um arranjo legal que legou às municipalidades, além da 

ampliação da sua representatividade e do seu papel de intermediação 

junto à população local, as tarefas de polícia e governo das vilas ou 
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cidades e seus termos dentro de um circuito de múltiplas, porém, 

circunscritas atribuições.
79

 

Composto por noventa artigos, divididos ao longo de cinco títulos, o regimento 

sancionado pelo imperador para as câmaras municipais, apesar da manutenção de muitas 

funções do período colonial, significou a racionalização de uma nova forma pensada para a 

organização e governo camarário durante o século XIX.
80

 

Desse modo, a atuação dos fiscais em São Paulo aponta um nítido incremento do 

poder de polícia camarário já na primeira metade do século XIX, intimamente ligado ao 

ganho de maior autonomia administrativa e, consequentemente, ampla discricionariedade 

assumida por essa instituição sobre os amplos e variados assuntos cotidianos. Nesse sentido, 

nossa principal tese é que as diversas atribuições executadas pelos fiscais na região não 

significaram uma simples continuidade das formas de governo existentes, herdadas da 

almotaçaria portuguesa. O grande protagonismo destes novos oficiais, admitidos como os 

principais agentes da polícia administrativa, nos permite afirmar que a conservação destes 

velhos órgãos de Antigo Regime, as câmaras municipais, foi pensada em outra chave. Ou 

seja, mesmo com a perda dos poderes jurisdicionais e sua subordinação ao governo de 

província, houve um ganho significativo de poder de polícia pelas municipalidades em um 

novo escopo. Este poder espelharia a própria transformação da administração em um campo 

amplamente valorizado no século XIX, provocando o nascimento de outro desenho de 

governo com o aumento da fiscalização sobre a cidade e seus habitantes. 

 

 

 

 

 

                                                             
79

 Williams Andrade de SOUZA, O império das (nas?) municipalidades: as elites e o governo da cidade no 

Brasil oitocentista (Recife, 1829-1849), 2019, p. 252. 
80

 Ibidem, p. 253. 



52 
 

Capítulo 3 – As câmaras municipais e a ampliação do poder de polícia 

Art. 24 – As Camaras são corporações meramente administrativas, e 

não exercerão jurisdicção alguma contenciosa. 

Art. 66 – Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito á policia, e 

economia das povoações, e seus termos, pelo que tomarão 

deliberações, e proverão por suas posturas.
81

 

O trecho é sintomático dos debates e reformas que prosseguiram à Independência do 

Brasil, bastante citado pela historiografia como indicativo da posição creditada à 

municipalidade no processo de construção do Estado nacional. Entretanto, apesar da 

importância que o novo regime daria à esfera provincial de poder, o relevante papel 

desempenhado desde o período colonial pelas instâncias locais é copiosamente conhecido. 

Isso porque, o princípio da colonização portuguesa tornou imprescindível o estabelecimento 

de um aparato político-institucional que organizasse e viabilizasse a posse, ocupação e 

exploração socioeconômica dos espaços “descobertos”. Para tanto, ocorreu à transplantação 

para os novos territórios na América dos modelos governativos vigentes na metrópole.
82

  

A menor divisão político-administrativa na colônia seria formada por espaços 

geopolíticos circunscritos em vilas e cidades, cuja direção seria responsabilidade de órgãos 

colegiados: os conselhos das câmaras municipais. Dotadas de funções políticas, 

administrativas, judiciais, fazendárias e policiais, essas instituições deitam suas raízes na 

época medieval, acomodadas a um módus operandi de Antigo Regime, caracterizado pela 

concepção corporativa e jurisdicionalista do poder.
83

  

Sendo elaborada em uma sociedade formada por vários círculos autônomos de poder, 

as câmaras municipais expressavam os interesses e demandas de diversos órgãos e agentes, 

não limitando-se apenas ao cumprimento dos desígnios do poder central e de sua intervenção 

no âmbito local. Não à toa, mais recentemente, os estudos sobre a temática têm produzido 

uma série de interpretações seminais sobre o governo municipal na sua relação com a 
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sociedade e cidade colonial, ajudando a esclarecer diversos aspectos a respeito do Antigo 

Regime na América.
84

 Em contrapartida, ainda há poucas reflexões sobre os vínculos entre 

um ou mais conselhos na colônia e faltam investigações comparativas sobre instituições 

semelhantes na Espanha, França e Inglaterra.
85

 

Pode-se dizer que Charles Boxer foi um dos pioneiros da renovação das interpretações 

sobre a administração portuguesa. Em obra publicada nos anos de 1960, ele questionou o fato 

de Portugal ter mantido um império tão vasto por séculos, tendo uma demografia limitada e a 

falta de uma estrutura comercial mais bem organizada. Respondendo à questão, o autor 

apontou, justamente, essa reprodução das instituições lusas no império como chave para 

assegurar sua existência e manutenção. À vista disso, ele enfatizou a importância das câmaras 

municipais como locais de representatividade e exercício do poder, evidenciando sua 

dinâmica de governo. A partir do olhar sobre as estruturas camarárias, formada por juízes 

ordinários, vereadores, procuradores, escrivães e oficiais considerados hierarquicamente 

inferiores, Boxer chamou atenção para como os chamados “homens bons” projetavam seus 

interesses políticos nestes espaços. Embora, por vezes, não usufruíssem de quantias em 

dinheiro ao exercerem certas funções municipais, esses indivíduos eram recompensados com 

privilégios consideráveis.
86
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Entre os historiadores brasileiros, João Fragoso, Maria de Fátima Gouvêa e Maria 

Fernanda Bicalho foram os grandes responsáveis pelo processo de valorização do papel das 

câmaras municipais nos estudos sobre o Império português na América, destacando os 

vínculos entre estas instituições e o incremento dos espaços atlânticos. Seguindo a seara 

aberta por Charles Boxer, estes autores apontaram como as edilidades funcionaram como 

pilares da sociedade colonial portuguesa, tornando-se instituições fundamentais de 

representação das demandas e interesses dos colonos.
87

 

Ao refletir sobre a formação das “elites econômicas coloniais” localizadas no Centro-

Sul, sobretudo no Rio de Janeiro, mas cuja importância e influência iam além, estabelecendo 

uma teia “supracapitanias” conectada também a outros espaços atlânticos, João Fragoso 

apontou a complexa dinâmica que ia sendo desenhada pelos distintos interesses, estratégias e 

recursos empregados pelas redes clientelares anteriores à presença da Corte no Brasil. Na 

América portuguesa, onde hierarquia e escravidão eram traços básicos que se confundiam na 

reprodução da sociedade, os vínculos econômicos eram reféns desta lógica social, começando 

pelas próprias relações políticas. Ou seja, neste contexto, em que havia uma estrutura 

excludente como a escravista e o mando era circunscrito a algumas famílias mais 

proeminentes, uma das formas de cristalização do poder era a ocupação de cargos camarários 

e régios, fazendo com que certas facções dominantes interferissem em várias facetas da 

sociedade colonial estabelecida nos Trópicos.
88

 

Sobre esse ponto, Maria Fernanda Bicalho apontou um conflito permanente e latente 

em torno da ocupação dos cargos camarários, o qual caracterizou as relações entre as elites 

locais e os representantes do poder central, resultado do desdobramento de uma ordem 

baseada na concessão de privilégios. Mesmo que a legislação estabelecesse que os ofícios 

fossem incumbidos aos “melhores da terra”, nem sempre o previsto em lei pôde ser cumprido 

na América, o que revela uma complexa dinâmica em torno do provimento dos postos 

camarários e das relações entre os indivíduos. Por isso, vários sujeitos lançaram mão de 

estratégias para obterem títulos de distinção e prestígio.
89
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O caráter “nobilitador” dos cargos camarários foi destacado por vários estudiosos. 

Mais recentemente, esta tese foi sublinhada por Maria Aparecida Borrego em análise sobre 

São Paulo na primeira metade do século XVIII. A autora deixou claro, sem desconsiderar a 

predominância dos senhores de terra no interior da estrutura de poder local, a natureza 

permeável que o órgão teve no contexto da América portuguesa, destacando a presença de 

outros setores sociais em seus quadros. Nesse sentido, ela apontou a grande participação de 

homens ligados ao comércio na câmara municipal paulista, sobretudo como almotacés. Em 

outras palavras, ao associar a conquista de funções de governo à posse de bens materiais e 

simbólicos, a maioria dos agentes mercantis analisados pela autora viu na almotaçaria uma 

possibilidade de entrada e ascensão na hierárquica municipal, alcançando promoção entre os 

outros setores sociais.
90 

É evidente que as câmaras municipais tiveram um destacado papel no governo do 

Império português. Durante muitos anos, elas foram as únicas instâncias de poder 

estabelecidas localmente pela coroa, o que contribuiu para que alcançassem certa autonomia, 

reproduzindo laços de dependência recíproca, intermediação e delegação de poderes, por 

vezes contraditórios, entre os agentes e as instituições centrais e periféricas.
91

 Nessa equação, 

compreende-se estes órgãos como espaços políticos fundamentais, em que as análises sobre as 

relações entre os poderes ganham uma dimensão especial, a despeito da maneira como foram 

caracterizadas em muitas investigações. Nesse sentido, elas foram primordiais para a 

normalização da coroa sobre o espaço, dispondo de funcionários específicos que garantissem 

o seu controle e fiscalização sobre o cotidiano da população, dando sustentação aos objetivos 

colonizadores.  

Durante o período colonial, para a intervenção no âmbito local, a edilidade contava 

com um aparato formado, grosso modo, por juízes ordinários ou de fora, vereadores, 

procurador e almotacés.  Além deles, havia outros oficiais auxiliares: escrivão, tabelião, 

tesoureiro, porteiro, quadrilheiro, carcereiro, alcaide, distribuidor, contador, inquiridor, 

solicitador, almoxarife etc. No caso do primeiro grupo, o qual constituía o nível básico da 

governança local, sendo denominados de oficiais da câmara municipal ou conselho, a eleição 

indireta acontecia trienalmente, a partir da indicação de uma espécie de colégio eleitoral, 

escolhido pelos “homens bons”, únicos habilitados a serem candidatos e eleitores. Ou seja, 

                                                             
90

 Maria Aparecida BORREGO, A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo Colonial (1711-1765), 2010, 

passim.   
91

 Avanete Pereira SOUSA, A Bahia no século XVIII. Poder político local e atividades econômicas, 2012, p. 58-

59. 



56 
 

eles designavam seis eleitores, incumbidos da elaboração de três listas. Através da 

compatibilização dos nomes mais votados, extraíam-se três róis definitivos para cada ofício, 

colocados em bolas de cera: os pelouros. No último mês do ano, uma criança menor de sete 

anos sorteava os conselheiros do ano seguinte.
 92

 

Obviamente, a forma de eleição e o número de conselheiros e agentes auxiliares 

poderiam variar conforme a câmara municipal e seu nível de importância. Em linhas gerais, 

até o final do século XVII, o juiz ordinário era o principal posto camarário, ocupado por 

indivíduos sem formação jurídica e “iletrados”. A governança contava com dois juízes eleitos, 

sendo um deles responsável pela presidência do conselho. Com alçada sobre as demandas 

ocorridas localmente até certo número de habitantes e determinada quantia, com apelação 

para o ouvidor da capitania quando as causas excedessem, cabia aos juízes ordinários 

procederem contra os criminosos do município, fazendo audiências e dando as respectivas 

sentenças. Eles faziam as devassas sobre mortes, violência, incêndios, destruição de cadeias, 

fuga de presos, moedas falsas, resistências, cárcere privado, ofensa à justiça, entre outras 

coisas. Além disso, eles fiscalizavam os outros oficiais municipais e impediam que as 

autoridades eclesiásticas desrespeitassem as determinações da coroa.
93

 

Como resultado da política da coroa, preocupada em impor o cumprimento das leis 

gerais do reino, aplicando-se um direito mais oficial e erudito em detrimento do direito 

costumeiro, geralmente utilizado pelos juízes ordinários em benefício das facções constituídas 

localmente, a partir de 1696 criou-se o juiz de fora, uma autoridade de nomeação da coroa, 

letrada e exógena à vila ou cidade.  Contrastando com os vereadores e outros empregados 

municipais, sendo teoricamente imune aos interesses e conflitos das comunidades, este oficial 

de carreira ocupou o lugar dos juízes ordinários, principalmente na época da administração de 

Pombal, contudo, sem abarcar a totalidade das localidades do Império português. 

Praticamente, eles exerceram as mesmas funções dos juízes ordinários, inclusive como 

presidentes da câmara municipal.
94

 

Os vereadores tinham amplas competências previstas pelas Ordenações, sendo 

responsáveis pela avaliação e administração de todos os bens móveis e imóveis da câmara 

municipal, cuidando para que fossem bem aproveitados. Com base em suas competências de 
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caráter normativo, eles regulavam variados aspectos da vida citadina através das posturas e 

editais. Na gestão econômico-financeira, cabia-lhes a administração das receitas e despesas 

camarárias, determinando inclusive os impostos e taxas. Eles também fiscalizavam outros 

oficiais, zelando pelas contas do procurador e tesoureiro, bem como pelo cumprimento das 

tarefas encarregadas a outros agentes municipais, sugerindo seus ordenados.
95

  

O conhecimento dos vereadores a respeito dos bens camarários era repartido com o 

procurador, oficial responsável pelo levantamento do seu estado. Ele acompanhava o processo 

de arrematação e arrecadação das rendas do conselho, exigindo a apresentação de fiadores 

pelos rendeiros para assinatura dos contratos. Ainda, nos locais em que inexistiam tesoureiros, 

o procurador era incumbido da cobrança e guarda das rendas camarárias e terças régias, 

fazendo as despesas ordenadas pelos vereadores.
96

 

No período reformista já se observa a difusão de um programa racionalizador das 

instituições e indivíduos, vinculado a uma política generalizada de reforma dos governos, 

resultado tanto de profundas transformações como base para os movimentos políticos que 

pretendiam uma nova ordem nos Oitocentos. Nesse sentido, houve uma valorização da 

universalidade do direito via código, tributária da imensa desconfiança das corruptelas e 

arbitrariedades dos magistrados até então intérpretes da lei. Nesse cenário, novos órgãos eram 

pensados e criados para garantir os direitos dos cidadãos, sendo o código a síntese de 

positivação dos seus princípios, cabendo aos juízes à mera aplicação da lei.
97

  

As constituições elaboradas no século XIX acolheram o ideal de separação dos 

poderes projetado no período reformista. No Brasil, a Assembleia Constituinte defendia o 

estabelecimento dos juízes de paz e dos jurados como antídotos às arbitrariedades e 

corrupções dos juízes da tradição portuguesa e garantia dos direitos dos cidadãos. Por isso, o 

modelo liberal de justiça eletiva advogava a independência do judiciário como um dos pilares 

fundamentais para viabilizar o novo Estado e a proteção dos direitos individuais dos 

cidadãos.
98

 Nesse sentido, o poder judiciário: 
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pasó a ser entonces estándar la afirmación de su independencia de los 

otros poderes, la circunscripción de su función a la decisión de los 

contenciosos mediante la aplicación de las leyes, y la atribución de su 

ejercicio a los jueces y magistrados legalmente determinados, siempre 

bajo estrictas reglas de responsabilidad.
99

  

No que diz respeito à organização das câmaras municipais, houve uma atitude 

diferente da parte dos liberais. Percebidas com profunda desconfiança devido ao seu histórico 

de reinvindicações locais e excessiva liberdade no período colonial, elas foram vislumbradas 

como ameaça ao novo arranjo que acomodou as províncias ao governo central. Não por acaso, 

na agenda das reformas constitucionais, a ação disciplinadora do Estado era pensada a partir 

do apoio do poder autônomo localizado nas províncias, cuja eficácia estaria no controle sobre 

estes grupos, ensinando-lhes os padrões de comportamento adequados aos rituais do Estado 

moderno.
100

 

Nesse período, portanto, a respeito da organização do poder local, por um lado, 

defendia-se a independência para o judiciário, acomodada no estabelecimento dos juízes de 

paz e do júri, por outro, a subordinação das câmaras municipais à esfera provincial, 

destituindo-as do seu caráter contencioso e determinando suas atribuições como meramente 

administrativas. Não à toa, seriam instituídas neste período duas leis importantes. Na 

primeira, a lei de 27 de agosto de 1828, que estabeleceu o Conselho Geral da Província, as 

edilidades apareciam claramente subordinadas a este novo órgão que, entre outras coisas, 

seria responsável pelo exame das representações camarárias. Na outra, promulgada quase dois 

meses depois, em 1º de outubro de 1828, elas apareciam como corporações administrativas 

sem jurisdição alguma contenciosa.
101

 

Todavia, a despeito dessas medidas tomadas nos anos 1820, bem como daquelas que 

foram o resultado das reformas liberais da década seguinte, inspiradas em um momento de 

crescente oposição a D. Pedro I e desgaste de seu governo, o que provocou a Abdicação em 

1831, há um movimento recente que vem matizando o alcance e eficácia dessas 

determinações, sobretudo porque muito do que foi experimentado na conjuntura de 
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construção da nova ordem foi uma reformulação da tradição colonial.
 102

 Nesse sentido, sem 

negar que os desdobramentos das discussões e projetos em torno do estabelecimento do 

Estado nacional produziram algo novo, pode-se dizer que a mudança ocorreu mais pela 

recomposição dos novos elementos em paralelo aos velhos, do que pela ruptura. 

Nesse jogo complexo, em que múltiplas forças circulavam, sendo influenciadas pelos 

multifacetados mecanismos em cena,
103

 dois trabalhos recentes sobre câmaras municipais são 

claros exemplos dessa recomposição de poderes no momento pós-Independência do Brasil.  

Ao comentar sobre a organização interna da câmara municipal de Recife e a atuação 

dos seus agentes na primeira metade do século XIX, Williams de Souza observou que, mesmo 

com o cerceamento das suas funções políticas, em que se pretendia um alinhamento às 

prerrogativas de organização do novo regime, houve uma ratificação de suas atividades 

governativas, cujas possibilidades de intervenção no cotidiano foram ampliadas. Assim sendo, 

a elite local criou novas táticas, aprimorando as atribuições e potencializando as ações 

administrativas, fazendo-as mais eficazes para angariar dividendos positivos diante da 

conjuntura que se processava. Dessa forma, os indivíduos ansiosos em preservar velhas 

regalias e conquistar outras souberam buscá-las dentro do viés imposto pelas leis imperiais, 

projetando as devidas adaptações e apropriações em prol de seus interesses.
104

 

A capacidade camarária em moldar os interesses que se contrapesassem aos seus 

também foi evidenciada por Rejane Rodrigues para Itu e Franca do Imperador. Segundo ela, 

mesmo com a pretensão em se circunscrever o espectro de ação municipal a tarefas 

administrativas, havia modos de contorná-la, muitas vezes arraigados em ambições 

particulares da elite local. Por consequência, a despeito do esforço em se organizar os 

municípios como meros braços do poder autônomo localizado nas províncias, não deixaram 

de existir formas alternativas para o exercício do poder nas edilidades. Desse modo, o 

estabelecimento do Estado constitucional, a partir do viés dos poderes locais, se apresenta 

como um campo vasto de pesquisa que merece ser desbravado, matizando-se as relações 

estabelecidas entre os elementos centrais e provinciais, bem como o jogo político entre eles e 
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as câmaras municipais, indicando-se os alcances e limites das normas pensadas para se 

disciplinar a esfera camarária diante das prerrogativas do Estado moderno.
105

 

No caso da câmara municipal de São Paulo, ao analisarmos a dinâmica do ofício e 

atuação dos fiscais – Quem eram eles? O que faziam? Como faziam? – percebemos que houve 

uma ampliação do poder de polícia da câmara municipal nessa época. Verificamos que os 

fiscais não só dariam continuidade a tarefas existentes desde o período colonial, como 

também encaminhariam um conjunto mais amplo de funções de governo, vinculado ao 

processo de “desjudicialização” das questões contenciosas. Isso porque, a indistinção entre 

administração e justiça nas formas de governo jurisdicional de Antigo Regime possibilitava 

que os assuntos até então administrativos pudessem se transformar em disputas judiciais se 

ferissem direitos particulares, podendo ser resolvidos no próprio âmbito municipal.
106

 No 

entanto, a construção de uma ordem constitucional passava pela defesa da independência 

entre justiça e administração, de modo que as atribuições dos fiscais se vinculassem a uma 

gestão mais executiva comprometida com a proteção do interesse público. 

Assim sendo, aqui se defende que a ação dos fiscais em São Paulo joga luz sobre uma 

nova configuração pensada para a administração municipal no século XIX, cujo governo 

discricionário daria conta de um conjunto bastante amplo de funções. Desse modo, apesar das 

mudanças do período constitucional, sobretudo com a valorização das províncias como novo 

lócus de poder, além da criação dos juízes de paz como os principais responsáveis pelas 

matérias contenciosas em primeira instância, pode-se dizer que as câmaras municipais teriam 

seu poder ainda mais incrementado com a valorização de uma gestão mais executiva das 

questões e conflitos urbanos. 

É importante dizer que, quando falamos em uma administração mais ativa, não 

estamos nos referindo à Administração pública conforme o processo descrito por Marta 

Lorente, Luca Mannori e Bernardo Sordi. Embora no âmbito de algumas experiências 

europeias desde os séculos XVII e XVIII, concomitantemente ao desenvolvimento de um 

projeto absolutista em um momento de ampla concorrência e disputas, se pudesse observar 

uma gestão mais executiva e não só judicial do poder, nenhum desses governos buscava 

conscientemente criar uma função nova em detrimento das tradicionais. Sendo assim, essa 
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administração mais ativa não correspondia ainda a um autêntico Estado administrativo de 

direito, o que só aconteceria mais tarde com as experiências napoleônicas na França.
107

  

Segundo Luca Mannori e Bernardo Sordi, a noção da administração enquanto ação 

primária e mais necessária do Estado em defesa do interesse público é uma imagem 

estereotipada que foi construída com força ao longo da contemporaneidade. Como resultado 

natural desta ótica, entende-se que o legislativo e judiciário desprenderam-se desse tronco 

primogênito do poder do Estado – o administrativo –, a partir do desenvolvimento do 

constitucionalismo. Entretanto, mais recentemente, frente à insuficiência do paradigma do 

Estado moderno para explicar as novas dimensões da política e do poder, uma vertente 

revisionista vem apontando uma separação bastante problemática entre um “antes” e “depois” 

no que toca às funções e aos dogmas referentes à genealogia do poder público.
108

 

Referência importante desses estudos, Marta Lorente apontou como que na América a 

delimitação dos âmbitos administrativo e judicial não foi a questão primordial, mas sim a 

repartição e controle do espaço. De acordo com a autora, se houve um local profundamente 

refratário à formação de uma esfera administrativa foi a América, onde a lógica tradicional de 

gestão institucional não só se manteve como foi reformulada com as complicações 

introduzidas pelas novidades político-institucionais. Sendo assim, não se separaram os 

poderes, mas eles foram repartidos e redistribuídos entre a multiplicidade de velhos e novos 

órgãos e agentes do constitucionalismo. Portanto, a lógica jurisdicional teria dificultado o 

estabelecimento de uma jurisdição administrativa do lado de cá do Atlântico.
109

  

Por tudo isso, a temática das câmaras municipais no Império do Brasil, ainda 

timidamente abordada pela historiografia sobre o período, tem se mostrado um campo 

bastante rico e interessante, a partir do qual podemos refletir sobre a composição da 

administração e seus impasses na primeira metade do século XIX. Longe de negar que esse 

momento produziu um conjunto significativo de inovações político-institucionais, destituindo 

as edilidades de suas prerrogativas jurisdicionais, pretendemos advogar que a perda desse 

poder não representou de modo algum seu esvaziamento político. Pelo contrário, a câmara 

municipal de São Paulo seguiria como um importante espaço de representação das demandas 

locais, com amplo poder discricionário sobre várias questões cotidianas, o qual seria ainda 
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mais alargado no período, apontando que um novo escopo de governo começou a ser 

desenhado a partir da “desjudialização” de uma série de assuntos ligados ao viver urbano 

desempenhados pelos fiscais da região. 
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Capítulo 4 – Os fiscais e suplentes 

Art. 83. Tambem nomeará a Camara um ou mais Fiscaes e seus 

Supplentes para servirem durante os quatro annos, assim estes, como 

os nomeados no artigo precedente, servindo uma vez, não poderão ser 

constrangidos a tornar a servir, senão depois de passados outros quatro 

annos. 

Art. 84. Quando o termo da cidade, ou villa comprehender mais de 

uma freguezia ou tiver capellas curadas, nomeará a Camara para cada 

uma dellas, sendo necessario o Fiscal com seu Supplente ou 

independente, ou sujeito ao da cidade, ou villa, como julgar mais 

conveniente.
110

 

Diferentemente da forma de provimento dos almotacés, os quais eram eleitos através 

do sistema de pelouro, os fiscais e suplentes eram nomeados pelas câmaras municipais para 

um exercício quadrienal, não podendo ser constrangidos, ou seja, obrigados a servirem 

novamente a função senão após outros quatro anos. Quando a cidade ou vila tivesse mais de 

uma freguesia ou capela curada, a municipalidade também nomearia tais agentes para estas 

localidades, conforme julgasse mais conveniente. Outro ponto importante colocado sob a 

responsabilidade das câmaras municipais era o pagamento destes oficiais. Segundo a lei, os 

fiscais nas capitais das províncias receberiam uma gratificação paga pelas rendas municipais e 

aprovada pelos Conselhos Gerais.
111

 Desse modo, mesmo que o governo provincial tivesse o 

poder de veto, a decisão acerca das quantias a serem pagas aos agentes do fiscalato era 

tomada pelo senado, pois o governo provincial só poderia resolver a partir das propostas 

camarárias.  

Portanto, embora a lei regulamentar de 1º de outubro de 1828 estipulasse o modo de 

provimento dos indivíduos para o exercício do fiscalato, ela o fazia de maneira muito geral. 

Dessa forma, ela deixava uma margem considerável de autonomia ao conselho para que ele 

decidisse sobre os aspectos mais particulares desta nomeação e o desempenho da função.
112
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Nesse sentido, somente a partir da observação do cotidiano municipal em São Paulo é que 

temos uma maior e melhor dimensão sobre a dinâmica envolvida com a ocupação deste cargo, 

especialmente os aspectos que o tornavam interessante para certos indivíduos e as 

desvantagens que acabaram afastando a grande maioria, resultando em altos índices de 

rotatividade entre os nomeados.  

Neste capítulo, apesar dos fiscais serem autoridades com importantes atribuições, 

defendemos que o seu amplo poder e as possibilidades viabilizadas pela ocupação da função 

não foram um chamariz suficientemente vantajoso para despertar o interesse no seu 

desempenho em São Paulo. Na verdade, a investigação sobre o provimento do ofício na 

região apontou o contrário: o grande volume e diversidade das suas atividades, aliados a 

outros fatores de ordem socioeconômica, especialmente o crescimento da cidade e os 

problemas gerados por esse processo, pesaram fortemente para que o fiscalato fosse 

considerado pouco proveitoso e satisfatório pela grande maioria dos sujeitos nomeados. 

Para compreender os motivos disso, começamos considerando dois aspectos 

fundamentais. Primeiramente, ainda que para alguns sujeitos tornar-se fiscal pudesse resultar 

em ganhos e benefícios interessantes, estamos tratando de uma nova autoridade, cuja 

fiscalização sobre a população falava em nome de uma administração que ainda estava em 

construção no século XIX, podendo ser contestada diversas vezes.  Além disso, a inspeção 

dos fiscais era realizada em um espaço que estava em constante crescimento. A pujança 

socioeconômica da capital paulista no período estudado não só aumentou imensamente as 

matérias urbanas sob a responsabilidade destes novos oficiais, como também pressionou a 

regulamentação e cuidado de muitos assuntos que não estavam previstos anteriormente. Ou 

seja, concomitantemente, criava-se a cultura de um novo cargo para ordenar e controlar as 

novas e vastas atribuições de um território em pleno desenvolvimento urbano.  

Mas que cidade era essa? Quais os seus limites? Toda ela era densamente habitada? O 

mais importante: as características da sua conformação teriam influenciado o provimento do 

fiscalato? Em quais aspectos e de que maneiras? Como ponto de partida para responder a 

estas questões, utilizamos uma planta da cidade de São Paulo:  
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Mapa 1: A cidade de São Paulo e seus subúrbios 

Fonte: Mapa desenvolvido pelo engenheiro civil C. A. Bresser, em 1847, por ordem do Marechal de Campo Manoel da Fonseca Lima e Silva.
113
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A partir do levantamento sobre o provimento dos fiscais e suplentes em São Paulo, 

constatamos que havia as seguintes freguesias no recorte analisado: Sé, Santa Ifigênia, Brás, 

Nossa Senhora da Penha, Santana, São Miguel, Nossa Senhora do Ó, São Bernardo, Juqueri, 

Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos, M’Boi, Cotia, Santo Amaro e Itapecerica. Entre 

elas, Sé, Santa Ifigênia e Brás eram conhecidas como “freguesias de dentro da cidade” e, 

conforme o recenseamento de 1836 do Marechal Daniel Pedro Müller, formavam as 

localidades mais adensadas da região.
114

 Todas as outras se distanciavam da capital, umas 

mais outras menos. Algumas delas foram inclusive desmembradas e ganharam autonomia ao 

longo do período estudado.
115

  

São Paulo era um território constituído predominantemente por localidades rurais, as 

quais tinham a agricultura como principal atividade econômica. No entanto, desde os 

Setecentos, a região vivenciava uma crescente urbanização da capital, o que levou à 

concentração da população nas áreas mais centrais da cidade no século XIX, conforme o 

mapa apresentado. Isso contribuiu para o desenvolvimento de atividades econômicas 

relacionadas a outros tipos de trabalhos ligados a manufaturas e prestação de serviços, o que 

acabava envolvendo um número cada vez maior de moradores da região. Desse modo, a baixa 

produção apresentada no recenseamento de 1836 não indica um empobrecimento de São 

Paulo. O que ela demonstra é que a cidade não vivia mais apenas da agricultura. Portanto, 

apesar de haver produção agrícola nas zonas periféricas, ela não era mais suficiente para 

abastecer a população paulistana, forçando ainda mais o intercâmbio com outras vilas e 

cidades.
116

  

Conforme podemos observar no mapa, a freguesia do Brás ainda estava bastante 

despovoada no período, limitando o perímetro urbano de São Paulo. Essa região, formada 

predominantemente por chácaras, apareceria na maioria das solicitações de datas de terra 

encaminhadas ao senado pelos moradores durante o recorte estudado. Desse modo, a 
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expansão do centro mais densamente povoado da cidade se faria pelo loteamento destas 

chácaras nos arredores de São Paulo.
117

 

Esse caráter rural, predominante em várias freguesias da cidade, embora o seu núcleo 

fosse mais urbanizado, obrigou o senado a nomear os fiscais e suplentes com base nas 

indicações dos próprios fiscais e juízes de paz ainda em exercício nas respectivas localidades. 

A opção da câmara municipal paulista em prover o fiscalato nas diferentes regiões, a partir 

destas sugestões, era uma alternativa bastante viável para os conselheiros, os quais pouco ou 

nada sabiam a respeito da idoneidade e capacidade dos moradores para o desempenho do 

fiscalato. 

É justamente isso o que uma solicitação do senado ao juiz de paz de Juqueri nos 

aponta. Em 1833, os conselheiros pediram ao juiz que informasse os nomes de dois sujeitos 

capazes para ocuparem os postos de fiscal e suplente na região, visto que “ella [a câmara 

municipal] não tem conhecimto. dos habites. da mma [freguesia]”.
118

 Além deste, outros três 

ofícios foram remetidos aos juízes de paz da Penha, Nossa Senhora do Ó e Itapecerica 

requerendo-se o mesmo.  

Nos 202 documentos encontrados a respeito das nomeações ou posse dos fiscais e 

suplentes em São Paulo, somente 9% indicam por quais autoridades esses indivíduos foram 

sugeridos. Apesar de o número representar um percentual bastante pequeno, ele nos aponta 

que entre estas indicações, 74% foram realizadas pelos próprios fiscais contra 26% feitas 

pelos juízes de paz. Ou seja, a responsabilidade pelas indicações dos seus sucessores acabava 

recaindo sobre os próprios fiscais, inclusive como condição para que certas demissões do 

fiscalato fossem aceitas pelo senado. 

Apesar das nomeações serem realizadas a partir de indicações, isto não significou a 

predominância de certos grupos em detrimento de outros no desempenho da função. Ou seja, 

ao que tudo indica, o fiscalato não foi um cargo almejado e disputado entre as elites locais. 

Dentre os 93 indivíduos envolvidos com o ofício em São Paulo, a grande maioria se demitiu 

após a posse ou mesmo solicitou a escusa, processo em que se pedia a dispensa do ofício 

antes da posse. O gráfico abaixo aponta esta alta rotatividade entre os sujeitos no fiscalato: 
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Gráfico 2: Tempo de exercício dos fiscais e suplentes em São Paulo (1829-1841)  

 

Fontes: Atas da Câmara Municipal de São Paulo e Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. 

Conforme podemos observar, mais da metade dos indivíduos nomeados para servirem 

como fiscais ou suplentes permaneceram na função por um período igual ou inferior a um 

ano. Em geral, esses sujeitos ficavam poucos meses exercendo o fiscalato, porém logo 

encaminhavam os seus requerimentos de demissão ao conselho. As justificativas mais comuns 

eram as doenças e afastamentos da região, mas também havia aqueles homens que não 

desempenhavam a função porque já exerciam outros tipos de ocupações.  

Embora a lei de 1º de outubro de 1828 não proibisse o desempenho do fiscalato 

paralelamente a outras funções, a câmara municipal de São Paulo não permitia que os 

indivíduos nomeados como fiscais exercessem outros ofícios. Notamos que os conselheiros 

buscavam com isto conter os possíveis conflitos de interesse entre o posto de fiscal e outros 

cargos, bem como evitar que as importantes atividades administrativas sob a responsabilidade 

destes oficiais fossem negligenciadas em detrimento de outras de caráter mais pessoal.  

O segundo maior percentual do gráfico corresponde aos sujeitos que se mantiveram no 

fiscalato por aproximadamente dois anos. Em asterisco, apresentamos aqueles que não 

tiveram um desempenho regular do cargo, ou seja, que se afastaram por algum motivo, 
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retornando antes de finalizado o tempo de exercício, ainda que não cumprissem com todos os 

quatro anos. Desse modo, somados esses índices, temos uma alta taxa de egressos e os que 

não se envolveram regularmente com a função em São Paulo, a saber: 89%.  

Os indivíduos que cumpriram com os quatro anos para os quais foram nomeados 

equivalem a somente 5%. Há ainda os pouquíssimos sujeitos que ultrapassaram este período, 

permanecendo na função por mais um ano. Nota-se que a lei de 1º de outubro de 1828 

estipulava que depois de finalizado o quadriênio, os fiscais e suplentes não poderiam ser 

obrigados a servirem novamente antes de passado igual quantidade de anos. Todavia, é 

bastante provável que os únicos dois indivíduos que seguiram no ofício quisessem isto. 

Portanto, somados os percentuais dos sujeitos que ficaram três a cinco anos no fiscalato 

temos: 11%. 

O baixíssimo percentual de permanência na função nos fez questionar o porquê de um 

número tão grande de sujeitos esquivar-se do fiscalato, sobretudo no primeiro ano de 

exercício. Logo de início, ficou bastante claro que estes homens tinham um leque 

profundamente amplo de atividades, como veremos na segunda parte desta dissertação. 

Portanto, isto acabava sendo um forte motivo para que muitos desistissem do ofício. No 

entanto, tínhamos mais outras hipóteses além desta constatação sobre o imenso trabalho 

realizado pelos fiscais em São Paulo.  

 A primeira delas está relacionada às distâncias entre a capital e suas freguesias. Por 

vezes, os fiscais eram chamados à câmara municipal para participarem das sessões do 

conselho, esclarecendo alguns assuntos e polêmicas da sua administração. Portanto, as longas 

viagens até a capital, em uma época cujas condições das estradas e caminhos eram 

frequentemente denunciadas pelos moradores e autoridades, muito provavelmente teria 

tornado o fiscalato oneroso para muitos sujeitos.  Além do mais, estamos falando de um 

território onde a população estava envolvida em atividades rurais que garantiam sua 

subsistência. Nesse sentido, para estes homens em sua maioria rurais, abandonar o trabalho no 

campo a fim de atender às demandas e responsabilidades de um cargo público poderia 

significar escassez de comida na mesa. 

Buscando respostas para tais hipóteses, produzimos um conjunto de mapas no qual 

pretendíamos visualizar o alcance, distribuição e rotatividade dos fiscais e suplentes na cidade 

de São Paulo. O primeiro que vamos discutir neste capítulo refere-se às alterações dos 

indivíduos no fiscalato da região, ou seja, quantas vezes houve substituições de sujeitos que 
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foram inicialmente nomeados para a função por outros que a assumiram após as demissões, 

escusas ou afastamentos. Para a produção deste primeiro conjunto de mapas fizemos um 

levantamento dos nomes dos fiscais e suplentes, os anos de exercício nestas funções e as 

respectivas regiões para as quais foram nomeados. Com base nestas informações, além de 

constatarmos se estes indivíduos permaneceram ou não no fiscalato, pudemos verificar por 

quem eles foram substituídos. Desse modo, chegamos aos seguintes mapas: 

Mapa 2: Rotatividade dos fiscais e suplentes em São Paulo no quadriênio de 1829 a 1832 

Fontes: Atas da Câmara Municipal de São Paulo e Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. 
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Mapa 3: Rotatividade dos fiscais e suplentes em São Paulo no quadriênio de 1833 a 1836 

Fontes: Atas da Câmara Municipal de São Paulo e Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. 

 

Mapa 4: Rotatividade dos fiscais e suplentes em São Paulo no quadriênio de 1837 a 1840 

Fontes: Atas da Câmara Municipal de São Paulo e Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. 
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Mapa 5: Rotatividade dos fiscais e suplentes em São Paulo em 1841 

 Fontes: Atas da Câmara Municipal de São Paulo e Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. 

Os valores expressos nos mapas referem-se à quantidade de vezes que os fiscais e 

suplentes foram substituídos nessas localidades por outros indivíduos que assumiram o posto. 

Os tons mais escuros e as proporções maiores dos círculos acompanham a ordem crescente 

dessas alterações. Nesse sentido, observando rapidamente os mapas, percebe-se certo 

equilíbrio na distribuição dessas substituições de fiscais e suplentes tanto nas freguesias de 

dentro da cidade quanto naquelas mais longínquas.  

Em geral, as alterações de fiscais e suplentes alcançou uma média de três a seis 

substituições por quadriênio, o que é um número bastante alto. Como já apontamos neste 

capítulo, 89% dos indivíduos nomeados para o fiscalato saíam ou mesmo serviam 

irregularmente a função, ausentando-se por um a dois anos do ofício e obrigando o senado a 

ter que substituí-los por outros sujeitos. O ano de 1841 é o que apresenta as menores taxas de 

rotatividade, mas isso não se deve a uma queda neste padrão, mas ao fato de não termos 

analisado os outros três anos restantes do mandato dos fiscais e suplentes, pois o recorte da 

pesquisa acaba em 1841.  

Embora os quadriênios de 1833 a 1836 e 1837 a 1840, especialmente este último, 

pareçam apresentar as menores taxas de substituições, isto é mais uma ilusão do que a 

realidade em si. Isso porque, esses períodos correspondem ao tempo em que as nomeações 
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dos fiscais e suplentes ficaram sob a responsabilidade dos prefeitos em São Paulo.
119

 Por isso, 

as informações sobre os nomes dos agentes encarregados do fiscalato da região acabaram 

sendo incompletas, visto que na documentação consultada eles não eram mencionados, apenas 

a localidade para as quais eram providos. Nesse sentido, não conseguimos mapear todas as 

substituições que poderiam ter ocorrido neste momento. 

Conforme veremos na segunda parte, a existência dos prefeitos na região, 

profundamente irregular e permeada de tensões, não afetou somente a execução de certas 

atribuições pelos fiscais em São Paulo, retirando a autonomia camarária sobre estes agentes e 

prejudicando o desenvolvimento de uma série de atividades essenciais para a manutenção do 

cotidiano e da população, mas igualmente afetou o provimento do fiscalato e a rotatividade 

dos indivíduos nesta função. Os longos períodos marcados pela falta de prefeito na cidade, 

somados à transferência da nomeação dos fiscais e suplentes a este novo oficial, fizeram com 

que certas localidades permanecessem sem estes agentes, uma vez que a câmara municipal 

estava proibida de exercer esta atribuição.   

No período de 1829 a 1832, São Paulo e Cotia são as regiões que apresentam as 

maiores taxas de rotatividade entre os fiscais e suplentes. Nesta época, vários oficiais 

nomeados para a capital e suas freguesias mais próximas escusaram-se ou demitiram-se da 

função. Em 1831, a situação ficou tão crítica que o fiscal da cidade, Bernardo Justino da 

Silva, também ficou encarregado dos fiscalatos de Santa Ifigênia, Brás, Sé, Penha e São 

Miguel. Nesse sentido, a junção dos fiscalatos destas localidades sob a responsabilidade de 

um só fiscal buscou resolver a crise no provimento destes agentes. Alternativa esta que seria 

igualmente utilizada em outros momentos. 

A exemplo da situação crítica da capital, especialmente os suplentes se demitiram ou 

escusaram-se da função em Cotia. Entre as justificativas, as doenças e mudanças para outras 

vilas aparecem como os principais motivos apresentados por estes homens para serem 

liberados das obrigações do fiscalato. Embora os suplentes não tivessem a mesma demanda 

dos fiscais, uma vez que eles só eram chamados ao serviço quando precisassem substituí-los 

ou ajuda-los em algumas tarefas mais trabalhosas, ocupar a suplência era ter que, 

obrigatoriamente, estar sempre de prontidão para a chegada, muitas vezes inesperada, destes 
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 Lei nº 18, de 11 de abril de 1835, Cria o emprego de prefeito na capital e em cada uma das freguesias da 

província de São Paulo. Conforme o artigo 13, “Os fiscaes do municipio serão livremente nomeados, e 

demittidos pelo prefeito, e serão os executores de suas ordens relativamente ás posturas, e deliberações da 

camara municipal”. Disponível em https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1835/lei-18-

11.04.1835.html Acessado em 18.03.2021. 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1835/lei-18-11.04.1835.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1835/lei-18-11.04.1835.html


74 
 

momentos. Ou seja, enquanto que os fiscais acabavam tendo uma rotina de serviços diários, 

os suplentes ficavam à mercê das eventualidades, o que poderia prejudicar tais indivíduos no 

cotidiano de seus assuntos privados.   

No quadriênio de 1833 a 1836, muitas substituições de fiscais continuariam 

acontecendo em São Paulo. Todavia, a maior taxa de rotatividade do fiscalato passaria a 

acontecer entre os suplentes, especialmente nas freguesias de Nossa Senhora do Ó e Santo 

Amaro. No período de 1837 a 1840, a situação se inverte completamente com as parcelas 

mais elevadas de substituições acontecendo entre os fiscais da capital e São Bernardo.   

Na contabilização geral dessas alterações de indivíduos no fiscalato, temos o seguinte 

mapa: 

Mapa 6: Rotatividade geral dos fiscais e suplentes em São Paulo entre 1829 a 1841 

Fontes: Atas da Câmara Municipal de São Paulo e Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. 

Visualizando o mapa, percebe-se que, apesar do equilíbrio dessas substituições, dois 

aspectos se destacam. Primeiramente, houve um maior índice de alterações entre os suplentes, 

o que acreditamos se dever ao caráter eventual desta função, conforme apontamos acima.  Em 

segundo lugar, São Paulo foi a região em que a rotatividade entre os fiscais foi mais 

acentuada. À vista disso, poder-se-ia dizer que as esquivas dos indivíduos em ocupar o 

fiscalato nada teria a ver com as distâncias entre a capital e suas freguesias. No entanto, os 

outros dois conjuntos de mapas produzidos nos sugerem que este fator pesava bastante para as 
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recusas ao exercício do fiscalato, apesar da predominância destas alterações ter ocorrido na 

capital. 

Para compreender melhor a rotatividade no provimento dos fiscais e suplentes, 

buscamos mapear se os sujeitos nomeados para estas funções se demitiram ou escusaram-se 

delas. As escusas aconteciam quando eles conseguiam a isenção do exercício do fiscalato, 

sendo liberados dele logo que eram nomeados. Em geral, quando se ficava sabendo desta 

nomeação, o indivíduo enviava seu requerimento de escusa ao senado explicando os motivos 

que o impediam de tomar posse do ofício. No caso das demissões, elas ocorriam quando esses 

homens já desempenhavam as atividades como fiscais ou suplentes e, por algum motivo, 

queriam ser liberados.  

Com base no levantamento documental, conseguimos esquematizar essas duas 

maneiras de dispensa do fiscalato nos seguintes mapas:  

Mapa 7: Total de fiscais e suplentes escusos em São Paulo entre 1829 a 1841 

Fontes: Atas da Câmara Municipal de São Paulo e Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. 
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Mapa 8: Total dos fiscais e suplentes demitidos em São Paulo entre 1829 a 1841. 

Fontes: Atas da Câmara Municipal de São Paulo e Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. 

 

Mapa 9: Total dos fiscais e suplentes escusos/demitidos em São Paulo entre 1829 a 1841. 

Fontes: Atas da Câmara Municipal de São Paulo e Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. 
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Apesar dos círculos amarelos, os quais representam os indivíduos cujos dados sobre o 

afastamento do fiscalato são indefinidos, ou seja, não sabemos se foram provocados pelas 

solicitações de escusa ou demissão, é possível perceber que os círculos maiores e mais 

escuros referentes às escusas se distribuem por aquelas freguesias mais afastadas da capital. 

Nesse sentido, acreditamos que as longas distâncias entre estas regiões e o centro 

administrativo, associado à forte dependência das atividades agrícolas aí ainda praticadas pela 

população, poderiam ter influenciado fortemente os indivíduos a quererem ser dispensados da 

função antes mesmo de ocupa-la, especialmente se tivessem que desempenhá-las como 

suplentes.  

No caso das demissões, apesar de elas também acontecerem nas outras freguesias, o 

maior número pertence à capital. Nesse caso, acreditamos que a grande explicação repousaria 

sobre o amplo conjunto de atividades que os fiscais realizavam diariamente na região. O que 

era ainda mais acentuando quando o conselho decidia pela junção dos fiscalatos, aumentando-

se consideravelmente o raio de ação de um mesmo oficial. Desse modo, a execução e 

inspeção de funções tão amplas e diversificadas em uma cidade em constante crescimento 

econômico e social como São Paulo no século XIX, poderia fazer com que muitos fiscais e 

suplentes não dessem conta integralmente das suas atribuições, levando-os às demissões 

voluntárias ou por negligências.  

Se, por um lado, a tendência em escusar-se ou se demitir do fiscalato era gritante em 

São Paulo, por outro, havia uma parcela de indivíduos, ainda que muito pequena, cuja 

ocupação e permanência nesse ofício poderiam ser vantajosas. Embora os fiscais e suplentes 

recebessem uma gratificação, a qual poderia ser acrescida pelo pagamento que recebiam pela 

administração dos rendimentos municipais, que acabavam cobrando quando não arrematados, 

ou ainda por parte da cobrança das multas na região, elas não eram os únicos fatores que 

poderiam pesar para a permanência na função.
120

 Além disso, apesar da câmara municipal 

paulista reservar para o pagamento do fiscal da cidade aproximadamente 22% do seu 
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orçamento para despesas com pessoal, os valores desta remuneração não pareceram 

suficientes em vista das solicitações de aumento que eram enviadas ao senado.
121

 

Em janeiro de 1836, a municipalidade enviou um requerimento do fiscal da cidade à 

Assembleia Legislativa Provincial solicitando o aumento da sua gratificação. A câmara 

municipal reconhecia que os 350$000 réis anuais pagos a esse oficial não eram suficientes em 

vista do grande trabalho desempenhado por ele no cumprimento das suas atividades, o qual 

também lhe desencadeava várias inimizades na região. Por conta disso, os conselheiros 

propunham que a remuneração desse oficial fosse elevada a 450$000 réis.
122

 

Uma hipótese para a permanência no fiscalato era de que a função daria acesso a 

outros cargos mais proeminentes no interior da administração local. Para tentar confirma-la, 

mapeamos a circulação dos fiscais e suplentes por outros ofícios da câmara municipal de São 

Paulo. No entanto, esta hipótese não se confirmou, uma vez que apenas 3% dos indivíduos 

que se envolveu com o fiscalato em São Paulo conseguiu ascender a outros postos. Na 

verdade, o que constatamos foi exatamente o contrário, a saber: uma maior taxa de sujeitos 

que ocuparam anteriormente outros ofícios municipais envolvidos com o fiscalato. Ou seja, 

12% dos fiscais e suplentes já tinham sido vereadores, procuradores do conselho, escrivães, 

secretários e almotacés.  

Em vista disso, buscamos averiguar quais outros indícios poderiam apontar as 

vantagens que a ocupação da função teria para determinados indivíduos. Em julho de 1832, 

um ofício enviado ao senado pelo fiscal de Cotia, Joaquim Manuel de Almeida, nos sugeriu 

uma possível resposta para a questão. Conforme o documento, o fiscal solicitava à câmara 

municipal um parecer sobre ser obrigado ou não ao serviço da Guarda Nacional, mesmo 

exercendo o fiscalato da freguesia. À vista disso, a comissão permanente resolveu escusá-lo 

dos trabalhos desta nova instituição.
 123
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Para tanto, a municipalidade se pautava em sua autoridade de nomeação dos fiscais e 

suplentes, conforme a lei de 1º de outubro de 1828.
124

 Mas, principalmente, em um trecho 

específico da lei de 18 de agosto de 1831, responsável pela criação da Guarda Nacional. Em 

seu título II, artigo 12, parágrafo 3º, a lei estipulava que estariam isentos do alistamento da 

Guarda Nacional: “Os carcereriros, e mais encarregados da guarda das prisões, e Officiaes de Justiça 

e Policia”.
125

 Desse modo, ao passo que eram agentes responsáveis pela polícia administrativa 

e, também, cuidavam de vários assuntos na cadeia, os fiscais e suplentes estariam dispensados 

das obrigações da Guarda Nacional.  

Criada por Diogo Antonio Feijó, a Guarda Nacional era um primeiro passo no sentido 

de reforma das instituições policiais no Império do Brasil, configurando-se em uma força 

paramilitar em reforço ao poder civil. Ela substituiu as milícias e ordenanças do período 

colonial, mas permaneceria como uma instituição encarregada de múltiplas atividades, a qual 

funcionaria ainda segundo uma lógica tradicional. Dessa forma, sobre os guardas nacionais 

pesavam tarefas que iam além do policiamento, cujo exercício estaria associado a outros 

órgãos e agentes.
126

  

O estabelecimento da Guarda Nacional não significou a monopolização da violência 

pelo emergente Estado imperial. Pelo contrário, ela foi essencial ao tornar legítima a 

imbricação entre os poderes público e privado no interior da nova ordem instaurada. Desse 

modo, sendo compatível com os poderes existentes no momento de sua criação, esta 

instituição de caráter civil atuou tanto em prol da manutenção da ordem, ao colaborar com as 

autoridades públicas, quanto em benefício das oligarquias locais, ao ser instrumento que 

privilegiava os poderes privados.
127

  

Os guardas nacionais eram admitidos por alistamento obrigatório e não tinham direito 

ao recebimento de soldo.
128

 Por essa razão, a instituição ganhou um sentido de “população em 

armas”. Muito provavelmente, a junção das múltiplas atividades sob a responsabilidade destes 

agentes, da obrigatoriedade do alistamento e ausência de pagamentos tornasse a instituição 
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pouco atrativa aos indivíduos, até menos do que o fiscalato. Além disso, há que se mencionar 

o histórico de aversão ao recrutamento militar existente entre os paulistas desde os tempos 

coloniais.  

Durante o governo de D. Luís Antonio de Souza Botelho Mourão na capitania, eram 

frequentes as queixas deste capitão-general quanto à viabilização da sua política militarista na 

região em vista das dificuldades enfrentadas ao arregimentar as tropas e, mais ainda, em 

conservá-las. Isso porque, o recrutamento militar não era algo popularmente aceito:  

O pequeno soldo (e quase sempre em atraso), a pouca consideração 

por parte da população civil (não obstante as afirmativas do 

governador sobre a “nobreza” do serviço militar), a disciplina e 

castigos impostos a faltas, a imposição de ida para o sertão inóspito e 

sujeito ao ataque do gentio faziam que o paulista fugisse aos serviços 

das tropas. Não estavam preparados para um serviço ativo, 

disciplinado e constante. E mais, nunca houvera na capitania 

recrutamento em tão larga escala. Além do que era preciso deixar seus 

afazeres habituais fosse na agricultura, no comércio ou no 

artesanato.
129

  

No período analisado, o problema da deserção refletia-se na intenção bastante 

escancarada de parte dos sujeitos em desempenhar o fiscalato mediante a dispensa dos 

serviços da Guarda Nacional. Em abril de 1838, um ofício enviado por Manuel Pereira de 

Moraes à reunião municipal alertava os conselheiros que ele aceitaria o posto de fiscal 

suplente da freguesia de Juqueri se fosse liberado do serviço da Guarda Nacional. Em 

resposta, os camaristas decidiram que ele estaria isento enquanto estivesse desempenhando a 

suplência na região.
130

 

Meses antes, o próprio fiscal de Juqueri havia encaminhado uma representação ao 

conselho queixando-se da convocação para a Guarda Nacional de um sujeito que ele havia 

nomeado como secretário. No entanto, apesar da sua tentativa em estender a um de seus 

empregados a dispensa dos serviços desta instituição, a câmara municipal lhe ordenou que 
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juramentasse outra pessoa devido ao impedimento do seu atual secretário em auxiliá-lo nas 

atividades do fiscalato da região.
131

 

Notamos certo esforço camarário, provavelmente devido as pressões do governo de 

província, em nomear empregados que estivessem fora da Guarda Nacional. À vista disso, em 

janeiro de 1841, a câmara municipal enviou alguns ofícios aos juízes de paz de Cotia, Nossa 

Senhora do Ó e Juqueri solicitando a nomeação de pessoas capazes para o fiscalato destas 

freguesias que não recusassem o emprego e que não fossem do serviço ordinário da Guarda 

Nacional.
132

 No entanto, na maioria dos casos, não foi possível cumprir com esta condição, 

cabendo à municipalidade barganhar e insistir pela dispensa dos fiscais e suplentes, bem como 

de outros empregados envolvidos com o fiscalato na região.  

Em abril de 1838, a câmara municipal de São Paulo enviou um requerimento ao 

presidente de província insistindo na dispensa da Guarda Nacional do ajudante de porteiro. 

Segundo os argumentos camarários, o agente era um “empregado indispensavel ao serviço da 

Camara. visto que frequentemente apparecem simultaneamente duas, e mais incumbencias do 

expediente da Camara. que não podem ser dezempenhadas por um só indivíduo”. Além disso, 

o fiscal poderia necessitar do auxílio do porteiro e seu ajudante. Desse modo, caso o ajudante 

de porteiro estivesse na Guarda Nacional, as diversas atividades municipais poderiam ser 

prejudicadas. Por isso, atendendo ao bem do serviço público, o senado pedia a dispensa do 

único ajudante de porteiro que lhe restava.
133

 

Sabendo que o provimento do fiscalato poderia ser prejudicado pelas distâncias e 

amplas atividades sob a responsabilidade de seus oficiais, encontrar nomes disponíveis e 

dispostos a ocupar a função poderia ser uma tarefa bastante árdua. Nesse sentido, por vezes, a 

dispensa dos serviços da Guarda Nacional era utilizada como uma espécie de moeda de troca 

pela câmara municipal, a partir da qual se buscava facilitar a nomeação e permanência dos 

indivíduos como fiscais e suplentes em São Paulo. Por isso, o senado não hesitou em 

encaminhar várias solicitações ao presidente de província instando pela dispensa do 

recrutamento obrigatório de fiscais e suplentes para a Guarda Nacional.   

Em 1841, a câmara municipal enviou ao governo de província um requerimento a 

respeito da necessidade de se dispensar o fiscal de Cotia da Guarda Nacional. Segundo a 
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informação camarária, o fiscal se recusava a continuar neste emprego caso não fosse isento do 

recrutamento. O problema era ainda mais agravado por não haver sujeitos na lista de reservas 

da instituição que quisessem substituí-lo. Conforme a justificativa apresentada pelos 

conselheiros, seria mais fácil para a Guarda Nacional encontrar homens patriotas para 

ocuparem o lugar do fiscal nesta instituição do que para a municipalidade achar sujeitos 

dispostos a desempenharem os serviços do fiscalato na freguesia. À vista disso, o presidente 

de província, reconhecendo o dissabor que o desfalque no número de guardas nacionais 

causaria ao governo provincial, igualmente considerava a urgência da questão que a falta de 

fiscal poderia acarretar à administração local. Desse modo, solicitava ao senado que lhe 

participasse todos os resultados das tentativas feitas para o provimento do fiscalato em Cotia 

para que pudesse deliberar acerca do restabelecimento da dispensa dos fiscais da Guarda 

Nacional.
134

 

Não sabemos qual foi a decisão do presidente de província, mas é certo que, 

independentemente de qual fosse, a municipalidade não desistiria de solicitar a dispensa da 

Guarda Nacional dos fiscais e suplentes quando fosse necessário. Em um cenário marcado 

pela alta rotatividade dos indivíduos nesta função, em que as amplas e tensas atividades 

desempenhadas para a administração do cotidiano e da população, somadas às dificuldades de 

comunicações entre a capital e suas freguesias, tornavam o cargo pouco atrativo para a 

maioria, a possibilidade de dispensa da obrigatoriedade da Guarda Nacional era um trunfo 

para que a municipalidade conseguisse prover o fiscalato na região.  

Provavelmente, um recorte mais alargado nos possibilitaria compreender melhor 

outras dinâmicas envolvidas com o provimento de fiscais e suplentes em São Paulo, indo 

além das questões mais específicas do cargo aqui apresentadas. Acreditamos que existiam 

também outros fatores de ordem econômica e social, profundamente relacionados ao 

crescimento da cidade no decorrer do século XIX, que explicariam quais outros motivos para 

que a autoridade intrínseca ao desempenho do fiscalato não fosse vista como um chamariz 

para a ocupação e permanência na função. Todavia, tal hipótese vai além dos limites da nossa 

investigação sobre estes oficiais. 
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PARTE II: OS FISCAIS EM AÇÃO 

Após a aprovação da lei de 1º de outubro de 1828, o deputado Diogo Antônio Feijó, 

ativo participante nas discussões para a formulação do regimento camarário, sendo 

responsável pela redação de um de seus projetos, escreveu e entregou aos membros do 

conselho municipal o “Guia para as câmaras municipais do Brasil”, uma espécie de “manual 

pedagógico” complementar à mencionada lei.
135

 Nas quase quarenta páginas, o “deputado 

amigo da instituição” definia alguns conceitos importantes e explicava como os empregados 

camarários teriam que se comportar no exercício dos seus respectivos cargos em consonância 

com a lei recém-sancionada pelo imperador D. Pedro I. Nesse sentido, ao enfatizar a 

organização interna e a maneira de proceder das edilidades, Feijó evidenciava uma 

preocupação dos liberais em disciplinar os poderes municipais a partir dos princípios do bom 

governo.
136

 

De acordo com Williams de Souza, os esforços do deputado foram bem recebidos 

pelos vereadores do Recife, cujos trabalhos para a elaboração do primeiro código de posturas 

foram iniciados já em 1829.
137

 Em São Paulo, os conselheiros também acolheram suas 

propostas, indo mais longe ao adotarem o documento como regimento interno da 

instituição.
138

 Dessa maneira, a câmara municipal paulista, ao menos teoricamente, 

evidenciava sua intenção em acomodar-se à reconfiguração pensada para ela na ordem em 

construção. 

Além da natureza complementar do Guia de Feijó, a câmara municipal de São Paulo 

adotou o documento como uma espécie de regulamentação àquelas funções superficialmente 

citadas pela lei de 1º de outubro de 1828. No que diz respeito aos fiscais e suplentes, a lei 

pouco esclarece sobre as suas funções, limitando-se a mencionar apenas o seguinte: 

Art. 85. Aos fiscaes e aos Supplentes na falta, compete: 

Vigiar na observância das posturas da Camara, promovendo a sua 

execução pela advertencia aos que forem obrigados a ellas, ou 

particularmente ou por meio de editaes. 
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Activar o Procurador no desempenho de seus deveres. 

Executar as ordens da Camara. 

Dar-lhe parte em cada reunião do estado da sua administração, e de 

tudo quanto julgarem conveniente.
139

 

Ao Guia, portanto, competiu esclarecer mais detidamente quais seriam as matérias 

correspondentes aos fiscais e suplentes das câmaras municipais no exercício das prerrogativas 

da polícia administrativa, detalhando os abrangentes níveis de ação dessas importantes 

autoridades que substituíram os almotacés:  

O Fiscal é o primeiro Empregado da Camára: é o Eizecutor de 

suas Ordens, e Posturas: é o principal Agente da Administração 

do Município: é o que dá vida, e movimento ás deliberasões da 

Camara, sem a qual tudo seria tardio, incerto, e sem energia. Por 

tanto é só por meio do Fiscal, que convem se fasão as arrematasões, 

alienasões, o arrendamentos dos bens do Concelho: que se dem 

licensas: que se obtenhão todas as informasões necessárias (...). O 

Fiscal é quem fiscaliza as obras empreitadas: é quem poem 

Administradores subalternos nas que são feitas á custa do Concelho: 

quem fás as Vistorias, e Correisões determinados por Posturas: ou 

Ordem especial da Camara: é quem vigia na arrecadasão, e 

administração das Rendas, e na conservação dos bens, e direitos da 

Camara: é quem fas observar as Posturas, advertindo por meio de 

Editaes, ou particularmente, fazendo punir os contraventores por meio 

de Juis de Pas, a quem fas requerer por meio de Procurador. Em fim, 

em cada reunião da Camara de 3 em 3 mezes, vai á Sesão, dá parte 

circunstanciada por escrito da sua Administração, e lembra as 

providencias, que julga necesarias á prosperidade do Municipio 

[grifos nossos].
140
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Ao detalhar quais atribuições estariam sob a alçada dos fiscais e suplentes, o Guia 

sinaliza a importância destes novos agentes para o cumprimento e fiscalização das decisões 

camarárias, demonstrando que, se a câmara municipal foi um instrumento para civilizar a 

sociedade, eles foram concebidos como principais autoridades neste processo. No entanto, 

apesar do papel dos fiscais e suplentes na fiscalidade da agenda urbana e no ordenamento 

social enfatizado no documento, é somente a partir das práticas cotidianas que se pode 

perceber a ação destes homens. 

A análise das Atas da Câmara Municipal de São Paulo no possibilitou mapear o 

universo das atividades realizadas pelos fiscais na região. A partir da leitura desta 

documentação, conseguimos tabular as informações e produzir gráficos anuais com a 

distribuição das tarefas sob a responsabilidade dos fiscais. A seguir, apresentamos um gráfico 

geral, cujos dados para cada ano serão aprofundados e discutidos ao longo deste capítulo: 
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Gráfico 3: Distribuição geral das tarefas dos fiscais e suplentes em São Paulo (1829-1841) 

Fonte: Atas da Câmara Municipal de São Paulo (1829-1841). 

As categorias do gráfico serão destrinchadas ao longo deste capítulo. Por ora, 

queremos apontar alguns aspectos. Em linhas gerais, o gráfico apresenta as atividades 

desempenhadas cotidianamente (ou quase) pelos fiscais em São Paulo, a saber: o 

encaminhamento das obras, a fiscalização dos empregados locais, a distribuição das datas de 

terra, os serviços de reparos das prisões e cuidados com os presos, a cobrança das rendas 
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municipais, a arrematação de obras e rendimentos, a fiscalização do mercado, o fornecimento 

de materiais e outros insumos para as atividades municipais, a inspeção do alinhamento e 

demarcação do espaço, as precauções com a iluminação da cidade, a concessão de licenças e a 

vigilância da limpeza. Por isso, elas concentram os maiores percentuais no expediente destes 

oficiais. 

 De outro lado, um pequeno conjunto de tarefas não chega aos 2%. São elas: as 

informações sobre crimes contra à Constituição e maus-tratos aos escravos, sobre plantações e 

derrubada de matas, sobre as estatísticas, sobre relação de despesas, escolas primárias, 

pólvora, ações indevidas dos moradores, eleição e vacina. Algumas delas foram ordens bem 

pontuais aos fiscais, aparecendo pouquíssimas vezes na documentação consultada como: as 

solicitações para envio das listas de alunos matriculados e eleitores, das estatísticas ao 

presidente de província, da relação das despesas municipais e eficácia da vacinação. 

Entretanto, acreditamos que parte significativa destas atividades, sobretudo as infrações e 

crimes cometidos pelos moradores, acabava não chegando até as sessões municipais e, por 

isso, não eram registradas na documentação.  

Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é abordar detalhadamente a atuação dos fiscais 

em São Paulo na primeira metade do século XIX, refletindo sobre as dinâmicas e os impasses 

desta administração.   
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Capítulo 5 – São Paulo em obras: os fiscais no exercício e inspeção da agenda 

construtiva 

A execução de obras tem como objetivo o melhoramento das infraestruturas, 

proporcionando melhores condições de sobrevivência e convívio. Desde os tempos coloniais, 

os empreendimentos de construção e reparos, a despeito do caráter desorientado creditado 

pela historiografia sobre as cidades na América portuguesa ao estabelecimento de 

povoações,
141

 evidenciam a estreita relação entre aperfeiçoamento dos núcleos urbanos e 

interesses de ocupação e exploração do território.
142

  

No caso da capitania, depois província de São Paulo, o incentivo à urbanização da 

capital, a partir do governo de D. Luís Antonio de Souza Botelho Mourão, foi parte da 

estratégia portuguesa em relação aos territórios meridionais na América do Sul, reafirmando 

algumas das políticas pombalinas para a reorganização da defesa e segurança da colônia 

contra os invasores, além da reativação da economia e fortalecimento dos poderes da coroa. 

Nesse sentido, a fixação dos moradores e a realização de obras foram fundamentais para as 

intervenções do Morgado de Mateus na região, pois, a um só tempo, asseguravam-se seus 

objetivos de combate à dispersão dos habitantes, recrutamento militar e abastecimento.
143

  

A trégua viabilizada pelo Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, permitiu o refluxo de 

homens à capitania de São Paulo, o que significou uma maior disponibilidade de braços na 

agricultura da região.  Além disso, as políticas de exploração e incentivo à economia, que 

foram sendo colocadas em andamento durante a administração do Morgado de Mateus, seriam 

ainda mais reforçadas a partir deste momento, permitindo uma profunda valorização da 

exploração dos recursos naturais do território paulista. Desse modo, o cultivo e a exportação 

de cana-de-açúcar foram se desenvolvendo ainda mais em São Paulo, a partir do que fez 

sentido a concentração dos esforços nos melhoramentos das comunicações para o escoamento 

da produção.
144

  

                                                             
141

 Sobre a temática, cf. Amilcar TORRÃO FILHO, Imagens de pitoresca confusão: a cidade colonial na 

América portuguesa, 2003. 
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 Cf. Graça Salgado, Fiscais e Meirinhos. A administração no Brasil colonial, 1985, p. 69; Avanete Pereira 

SOUSA, A Bahia no século XVIII. Poder político local e atividades econômicas, 2012, p. 53.   
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 Cf. Maria Fernanda DERNTL, Uma oficina de novidades: a implantação de núcleos urbanos na capitania de 

São Paulo, 1765-1775, 2012, p. 111-128; Heloísa Liberalli BELLOTTO, Autoridade e conflito no Brasil 

colonial: o governo do Morgado de Mateus em São Paulo (1765-1775), 2007, 147-171; Amália Cristovão dos 

SANTOS, Em obras: os trabalhadores da cidade de São Paulo entre 1775 e 1809, 2013, p. 58. 
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Com o crescente envolvimento dos paulistas nos círculos de abastecimento da região 

fluminense a partir do estabelecimento da Corte, as obras aconteceriam com uma maior 

regularidade em São Paulo, importante área para onde confluíam várias rotas intracoloniais.
145

 

Seria, justamente, o desenvolvimento destas atividades comerciais no Centro-Sul da colônia o 

que permitiria a fixação do capital mercantil e sedimentação das suas elites, propiciando 

importantes mudanças infraestruturais para o cultivo do café no século XIX, ligando a 

província de São Paulo ao mercado internacional.
146

 

Nesse período, as leis que repercutiam no ordenamento do espaço procediam das 

instâncias legislativas e administrativas, o que significava que elas se complementavam para 

disciplinar as relações de ocupação e domínio da terra, a organização e estruturação do 

território, bem como a construção e o desenvolvimento das atividades nas cidades.
147

 Desse 

modo, ainda que as províncias interferissem na gestão das câmaras municipais, autorizando a 

realização de obras de construção e reparo, inclusive viabilizando financeiramente estes 

empreendimentos, estas últimas é que foram as grandes protagonistas deste processo.
148

 Isso 

porque, coube às municipalidades a responsabilidade pelo estabelecimento de posturas que 

regulassem as obras, colocando-as em prática ao arregimentar as condições físicas e humanas 

para sua execução.  
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 A capitania de São Paulo estava se adequando às mudanças e demandas inauguradas com a instalação da 
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Almeida SOUZA, Posturas do Recife Imperial, 2002, p. 91-94. 
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 Sobre a questão da pujança do Centro-Sul, Cf. Maria Odila Leite da Silva DIAS, A interiorização da 

metrópole e outros estudos, 2009 [1986]; Alcir LENHARO, As tropas da moderação: o abastecimento da corte 

na formação política do Brasil (1808-1842), 1993; Renato de MATTOS, Política e negócios em São Paulo: da 

abertura dos portos à Independência (1808/1822), 2015; Carlos Eduardo França de OLIVEIRA, Construtores do 

Império, defensores da província: São Paulo e Minas Gerais na formação do Estado Nacional e dos poderes 

locais, 1823-1834, 2017; Ana Paula MEDICCI, Administrando conflitos: o exercício do poder e os interesses 

mercantis na capitania/província de São Paulo (1765-1822), 2010; Idem, São Paulo en el movimento de 

Independencia de Brasil (1820-1822), 2013.   
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De acordo com a lei regulamentar de 1828, mais especificamente em seus parágrafos 

1º, 3º e 6º do artigo 66, entre outras coisas, às municipalidades pertenceriam as deliberações e 

demais providências a respeito do alinhamento, conservação e reparos para segurança dos 

edifícios e prisões públicas; das calçadas, pontes, fontes, aquedutos, chafarizes, poços, 

tanques ou quaisquer outras construções para benefício dos habitantes, decoro ou ornamento 

das povoações; da segurança dos edifícios ruinosos, das escavações e dos precipícios vizinhos 

às povoações, advertindo os transeuntes; das construções e manutenções das estradas e dos 

caminhos, preservando a comodidade dos viajantes e utilidades para sustento dos 

indivíduos.
149

 

As posturas municipais formavam um conjunto de normas e preceitos que eram 

estabelecidos pela câmara municipal obrigando os municípios a cumprirem determinados 

deveres de ordem pública, sobretudo aqueles relacionados à organização e construção do 

espaço das cidades, como também ao disciplinamento e regulação do convício entre as 

pessoas. Estas regras para controle dos indivíduos, do espaço físico e de convivência entre 

eles não foram uma novidade do século XIX. Na verdade, o código geral de posturas foi uma 

produção intelectual que expressava concepções e ideias jurídicas, urbanísticas e 

arquitetônicas, cujos sistemas culturais e de valores devem ser buscados na sua origem 

portuguesa, transferidos ao Brasil com a instalação do aparato burocrático-administrativo 

português neste território.
150

  

Orientando-se pelos deveres camarários que foram expressos na lei de 1º de outubro 

de 1828 sobre a regulação e fiscalização do espaço físico, o senado da câmara municipal de 

São Paulo se encarregou da elaboração do seu primeiro código de posturas municipais 

aprovado após a regulamentação das municipalidades no Império do Brasil. Em fevereiro de 

1830, a câmara municipal paulista teve suas posturas ratificadas pelo Conselho Geral da 

Província. Dois meses depois, elas foram publicadas por editais, o que possibilitou que a 

população, enfim, conhecesse o conjunto de normas que orientaria a regulação camarária a 

respeito da polícia e economia da cidade.  

Além do código de posturas de 1830, à proporção que a prática administrativa da 

municipalidade encarava a necessidade de novas medidas, ao longo dos outros anos mais 

posturas e resoluções foram sendo aprovadas pelo Conselho Geral de Província e, após o Ato 
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Adicional, pela Assembleia Legislativa Provincial. Nestes códigos, vários artigos referem-se 

aos aspectos de ordem física do espaço:  

 Tabela 1: Posturas municipais sobre regulamentação do espaço em São Paulo 

1830 

Art. 3-4 Alinhamento das edificações e penas 

Art. 11 
Obrigações dos proprietários para conservação 

das testadas e penas 

Art. 12 Obstrução das servidões públicas e penas 

Art. 15 Datas de terra e prazos para construção 

Art. 22 Danos a pastos e cercas, e penas 

Art. 26 Abertura de portas e janelas 

Art. 27 
Conservação de estradas, obrigação dos 

proprietários e penas 

Art. 29 Edificação das rótulas e penas 

1831 
Art. 1 Calçamento das ruas e penas 

Art. 4 Padrão para construção de muros e penas 

1835 
 

Condições para que pontes e aterrados fossem 

feitos às custas camarárias ou de particulares 

1836 

Art. 1 
Caminhos públicos que terminam em sítios 

particulares e obras de "mão-comum" 

Art. 5 
Desobstrução de caminhos e convocação de 

moradores 

1837   Edifícios arruinados 

1839 

Art. 5 
Proibição de retirada de terra das ruas, estradas 

e rios, e penas 

Art. 6 
Proibição de escavações nas várzeas do Carmo 

e Fonseca, e penas 

Fonte: Livro de Posturas da Câmara Municipal de São Paulo. 

Começamos a nossa análise sobre a dinâmica do fiscalato em São Paulo a partir da 

leitura desse código de posturas municipais, procurando mapear as regras que pautariam a 

ação dos fiscais e suplentes na região. Segundo Luciano Rocha Pinto, em estudo sobre a 

câmara municipal do Rio de Janeiro entre 1828 a 1834, através dos enunciados desta 

instituição, perceptíveis através das suas posturas, seria possível compreendê-los enquanto 

produções de um tipo específico de saber, cujo discurso seria um mecanismo estratégico das 

relações de poder, responsável pelo estabelecimento das percepções e hierarquizações dos 
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indivíduos no espaço. Todavia, embora sabendo da importância das leis, era por intermédio da 

ação dos fiscais que a normalização do espaço urbano ganhava as ruas.
 151

 

A partir do levantamento das atividades desempenhadas pelos fiscais em São Paulo, 

averiguamos que, na maioria das vezes, estes agentes estiveram envolvidos com a 

concretização das posturas sobre a conformação física do espaço. Não por acaso, verificamos 

que a preocupação espacial é a questão mais abordada nas sessões camarárias no período 

analisado. Praticamente, em quase todas as reuniões do conselho, se discutia a 

imprescindibilidade de obras na região, geralmente levadas ao conhecimento do senado 

através de ofícios e requerimentos de fiscais e moradores. 

Na contabilização geral das tarefas desempenhadas pelos fiscais em São Paulo, 

conforme as tabulações que realizamos a respeito do campo de ação desses oficiais (Anexo 3), 

pode-se constatar a predominância do assunto “Construção, conservação e reparo” sobre as 

outras matérias: 

Gráfico 4: Ocorrência das atividades de construção, conservação e reparo nas sessões 

camarárias de São Paulo envolvendo os fiscais e suplentes (1829-1841) 

Fonte: Atas da Câmara Municipal de São Paulo 

Com exceção do ano de 1836, no qual as obras foram o segundo âmbito mais cuidado 

pelos fiscais e suplentes em São Paulo, atingindo a marca de pouco mais de 24% na rotina 

administrativa desses oficiais, em todos os outros períodos pesquisados, a agenda construtiva 
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foi a que mais demandou a atenção dos camaristas. Desse modo, em média, ela ocupava mais 

de 30% dos trabalhos dos fiscais na realização das suas atribuições administrativas.  

O expediente dos fiscais para a realização das atividades vinculadas ao construtivo em 

São Paulo foi bastante amplo, o que acarretou um esforço considerável para sistematizar essas 

tarefas. Começaremos a nossa exposição pelo espaço não edificado: o parcelamento do solo. 

Segundo Elisangela Maria da Silva, sendo uma vila transferida, a cidade de São Paulo 

não possuía foral de criação, o que dificultou a definição das suas áreas administrativas, 

sobrepondo o rossio ao termo. Conforme a delimitação informada pela autora: 

O termo seria a área administrada ou sob jurisdição da Câmara, 

constando seis léguas em todas as direções a partir da Sé, 

aproximadamente 36 quilômetros – em bases atuais, configurando o 

que chamamos de município. Quando da elevação de uma povoação à 

categoria de vila ou cidade atribuía-se a ela uma jurisdição territorial. 

(...) O termo era recortado por sesmarias e usualmente a Câmara 

aforava terras nessas localidades. No termo também poderiam haver 

concessões por parte dos oficiais do Conselho.” [grifos nossos]
 152

 

Além do termo, a câmara municipal usualmente recebia outra área separada deste, um 

patrimônio chamado rossio: “antiga Sesmaria do Conselho, doada para usufruto comum e sob 

controle da Câmara, passível de distribuição para a população ou aferimento de rendas para os 

cofres municipais e, ao mesmo tempo, destinada à expansão territorial da vila”.
153

 Sendo 

assim, o rossio poderia ser dividido conforme as seguintes funções: 1) os chãos que, segundo 

critérios dos membros camarários, eram distribuídos aos moradores para edificação, lavoura 

e/ou criação, podendo ser cobrados ou não; 2) os campos de “uso comum” que eram reservas 

de terras para logradouros públicos, pastagens, retirada de lenhas, abastecimento de água, 

lavagem de roupas, construção de equipamentos públicos como matadouros, cemitérios, 

hospitais e mercados; e as terras para incremento das rendas municipais por meio do 

recebimento de foros ou laudêmios.
154
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Começando pelos chãos, mais conhecidos como datas de terra, sua distribuição em 

São Paulo foi gratuita até a promulgação da Lei de Terras em 1850. Ao analisarmos a 

documentação local na primeira metade do século XIX, observamos um grande número de 

requerimentos e concessões, sobretudo em bairros mais afastados. Segundo Maria Lucília de 

Araújo, o consentimento crescente de terrenos em zonas cada vez mais distantes da área 

central da cidade é um aspecto importante que indica um processo de acumulação de riqueza e 

expansão paulista.
155

 Além disso, estas doações de terra resolviam demandas mais imediatas 

do poder público, pois a abertura das ruas e as edificações ficavam a cargo dos 

concessionários, possibilitando a ocupação de várzeas e locais indesejados.
156

  

Constituindo-se em documentos interessantíssimos para o estudo da ocupação da 

capital e suas freguesias, dezenas de solicitações a respeito das terras chegavam à câmara 

municipal, cujas concessões aos moradores eram realizadas a critério do senado, que se 

baseava no exame feito pelos fiscais. Na contabilização das atividades desempenhadas por 

esses oficiais (Anexo 3), os procedimentos quanto aos terrenos estão entre os assuntos que 

mais ocupavam sua rotina de trabalhos: 

Gráfico 5: Ocorrência das atividades relacionadas a datas de terra nas sessões camarárias de 

São Paulo envolvendo os fiscais e suplentes (1829-1841) 

Fonte: Atas da Câmara Municipal de São Paulo. 
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Geralmente, nos requerimentos dos próprios moradores já constava a resposta 

favorável do fiscal. Isso nos sugere que antes do envio formal dos seus pedidos ao senado, 

eles se informavam com este oficial sobre a disponibilidade dos terrenos pretendidos. Esse foi 

o caso de Jesuíno José Rodrigues em pedido à câmara municipal, juntamente com outras três 

solicitações em 1830. Conforme o documento, o requerente pedia um terreno na freguesia do 

Brás, mais especificamente ao pé das chácaras do brigadeiro Brandão, argumentando que 

havia sido informado favoravelmente pelo fiscal sobre a possibilidade da concessão. À vista 

disso, os conselheiros autorizaram a realização dos procedimentos de vistoria pelo fiscal.
157

 

Apesar das inúmeras solicitações de datas de terra, não encontramos muitos “autos de 

vistoria” na documentação consultada. Felizmente, nos deparamos com três deles, cujos 

detalhes informam sobre a forma como funcionavam os exames feitos pelos fiscais em São 

Paulo para a confirmação das concessões dos terrenos pretendidos pelos moradores.  

Em primeiro lugar, o fiscal dirigia-se até o local onde os chãos tinham sido requeridos, 

juntamente com o secretário da câmara municipal – o qual era responsável por lavrar o “termo 

de vistoria, arruamento e alinhamento” –, o ajudante de porteiro – oficial que tinha, entre os 

seus deveres, a obrigação de auxiliar os fiscais em diversas diligências – e o arruador – um 

empregado nomeado pela edilidade para se encarregar da demarcação, alinhamento e 

arruamento sob a inspeção do fiscal e secretário. No local, em presença do suplicante e 

demais moradores, em voz alta e inteligível, o fiscal perguntava aos circunstantes se o terreno 

era devoluto ou pertencia a alguém que se oporia à concessão por data de terra. Por fim, não 

havendo qualquer impedimento, o fiscal ordenava que o arruador fizesse a demarcação e 

alinhamento, etapa indispensável para que se pudesse edificar nos terrenos. Caso contrário, os 

moradores que construíssem sem o alinhamento eram multados em 10$000 réis (cidade) e 

5$000 réis (freguesias), sendo ainda obrigados a demolir a construção às suas custas.
158

 

De acordo com o regulamento para concessão das datas de terra, o tamanho dos 

terrenos concedidos era de, no máximo, 10 braças de frente e meia quadra de fundo ou até 

encontrar o limite do terreno vizinho. Após o deferimento dos pedidos, a câmara municipal 

estipulava o prazo de seis meses para que os moradores edificassem ou cultivassem os 
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terrenos recebidos, do contrário eles ficariam devolutos.
159

 Portanto, cabia também aos fiscais 

inspecionar os terrenos que caíssem em comisso. Outras vezes, era a própria população que 

acabava alertando ao senado sobre a falta de uso desses terrenos. 

Em abril de 1832, Joaquim Floriano de Siqueira, Francisco Antonio da Silva Rangel e 

José Daniel Arnóbio pediam ao senado umas braças de terra na Penha, mais especificamente 

no terreno que a câmara municipal havia concedido a José Pedroso Garcez, mas que ele ainda 

não tinha edificado ou cultivado.
160

 No mês seguinte, na mesma freguesia, José Mariano de 

Godoy também solicitava a posse do terreno do capitão Antonio Bernardo. Em razão disso, a 

comissão permanente decidiu que o fiscal da Penha ouvisse os esclarecimentos do capitão 

sobre a falta de uso das terras. Só então, a câmara municipal poderia decidir se ela havia caído 

em omisso, sendo dada como devoluta.
161

 

O problema da falta de uso das datas de terra fez com que os camaristas 

acrescentassem às medidas já existentes a verificação, pelo fiscal, das condições dos 

requerentes para edificação nos terrenos. Portanto, em abril de 1832, após os pedidos de José 

Ignácio, Antonio de Moraes, João de Jesus Moreira e Israel Alves Pereira por terras em Santo 

Amaro, a câmara municipal mandou que o fiscal apenas procedesse à vistoria e outras 

diligências no caso de os suplicantes terem condições para edificar.
162

 Assim, na 

documentação encontramos longas listas dos fiscais acerca de moradores pretendentes à 

edificação. 

Outras vezes, o que preocupava os camaristas não era a falta de edificação, mas as 

construções feitas pelos moradores em terrenos cuja posse não havia sido autorizada pela 

câmara municipal, frequentemente em lugares reservados a servidões públicas. Falaremos a 

respeito disso em outro momento, quando abordarmos a regulação e as queixas sobre os usos 

do espaço público. Por ora, apenas queremos mencionar que nas vistorias para concessão das 

datas de terra, os fiscais teriam que verificar se os locais solicitados não estavam destinados 

ao uso geral da população. Ainda que não estivessem, eles teriam que inspecionar o 

arruamento, tomando o devido cuidado em deixar áreas suficientemente disponíveis para a 

comodidade e embelezamento da cidade. 
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Essa obrigação dos fiscais quanto aos arruamentos e, consequentemente, o cuidado 

com a disponibilidade e manutenção das servidões públicas era pomo da discórdia entre eles e 

a população. Em outubro de 1831, um ofício de vários moradores da aldeia de Mboi 

representava contra o procedimento do fiscal sobre abertura de um caminho. Após ouvir o 

oficial, a câmara municipal decidiu nomear uma comissão especial para exame da questão, 

formada pelos fiscais de Santo Amaro e Itapecerica. É curioso que, concomitante às queixas 

destes moradores desaprovando veemente a atitude do fiscal de Mboi, chegavam até as 

reuniões camarárias os requerimentos daqueles que haviam aprovado a abertura da rua, 

exigindo a sua conservação pelo poder público.
163

 

A questão da abertura da rua em Mboi não separou apenas os vizinhos entre os que 

aprovavam ou não o procedimento do fiscal dessa freguesia, mas também dividiu a opinião 

dos próprios conselheiros, ao passo que sua discussão se desenrolou ao longo de várias 

sessões camarárias. Em 14 de novembro de 1831, ela parecia ter chegado ao fim quando o 

senado, baseando-se no parecer da comissão especial encarregada de avaliar o caso, concluiu 

que o fiscal de Mboi havia exorbitado de suas funções, ferindo o direito de propriedade dos 

queixosos quando abriu o caminho no fundo de suas propriedades sem apontar a utilidade 

pública. Então, deliberou-se a proibição da obra. Entretanto, no mês seguinte, provavelmente 

por pressão dos moradores que tinham se posicionado a favor do fiscal, a comissão 

permanente recuou, decidindo-se pela abertura da rua até que os proprietários apresentassem 

seus títulos de terreno. Não obstante, o fiscal foi advertido para que participasse à câmara 

municipal a conveniência da obra, expondo sua utilidade ao bem público.
164

 

O argumento da utilidade pública da obra é primordial, visto que a regulação 

camarária sobre a cidade se baseava na hegemonia do bem-comum, buscando garantir as 

melhores condições para o interesse geral dos habitantes em conformidade com as intenções 

do poder público. Juntamente com a ideia do bom governo, o bem-comum estava no cerne das 

atividades de polícia a respeito da administração do espaço e da população, estabelecendo 

certos procedimentos e obrigações para o convívio no âmbito da urbe. Por isso, mesmo que os 

moradores confirmassem os seus títulos de datas de terra, no caso de comprovação da 

primazia do procedimento do fiscal de Mboi para o bem-estar da população, ele certamente 

teria sua atitude ratificada pela câmara municipal.  
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Baseando-se em outros casos observados na documentação, verificamos episódios 

semelhantes nos quais os moradores foram privados dos terrenos ou tiveram uma diminuição 

do seu tamanho para o estabelecimento de servidões públicas. Aqui também notamos uma 

importante atuação dos fiscais, pois teriam que convencer amigavelmente os moradores sobre 

a cessão, quando confirmada a utilidade pública dos terrenos e os títulos das datas de terra, 

evitando-se os meios judiciais. Como a edilidade disponibilizava outras datas de terra aos 

moradores privados dos seus terrenos, certas vezes eram eles mesmos que ofereciam suas 

terras em benefício público, muito possivelmente em troca de chãos melhores e mais bem 

localizados.   

Além da inspeção do processo de demarcação geral do espaço em São Paulo, 

acompanhando as variadas etapas responsáveis pelo retalhamento da cidade em múltiplos 

lugares destinados a cumprir funções específicas no efervescente universo da urbe, os fiscais 

igualmente ocupavam-se do encaminhamento de outro conjunto bastante amplo de atividades 

para conservação e aperfeiçoamento da capital e suas freguesias: as obras públicas.  

Para levar a cabo as obras realizadas pela câmara municipal, os fiscais poderiam dar 

três tipos de encaminhamento: 1) o trabalho compulsório de homens livres, o qual implicava 

na obrigatoriedade da ajuda dos moradores das áreas beneficiadas; 2) a arrematação, cuja 

responsabilidade pela empreitada ficava nas mãos de um particular, o arrematante; 3) e, por 

fim, a obra a jornal, organizada por representantes da edilidade, geralmente o administrador 

sob a inspeção dos fiscais, e executada por trabalhadores remunerados.
165

 

A começar pela participação dos moradores nas obras, conforme as posturas 

municipais, a limpeza e conservação da porção pública localizada à frente das propriedades, 

as chamadas testadas, eram de responsabilidade dos proprietários das casas.
166

 Através dos 

editais publicados pelos fiscais, eles ficavam sabendo dos prazos para a tarefa, cujo 

descumprimento acarretava o pagamento de até 3$000 réis de multa aos cofres do conselho, 

inclusive dos custos pela obra.
167

 

Essa manutenção das calçadas pelos moradores era essencial em São Paulo, uma 

cidade repleta de ladeiras e constantemente abalada pelas enxurradas. Em geral, durante muito 
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tempo, as únicas vias pavimentadas das ruas foram essas testadas, que protegiam os edifícios 

da umidade e das chuvas. Além disso, por elas circulavam as pessoas, o que explica a 

preocupação das autoridades municipais em mantê-las desimpedidas. 
168

 Por esse motivo, em 

fevereiro de 1841, Bento José de Morais, o presidente camarário, recomendou ao fiscal que 

nos edifícios que estivessem em obras, ele exigisse que os materiais e andaimes não fossem 

um estorvo ao trânsito público, devendo colocar lanternas à noite para segurança da 

população.
169

  

Igualmente, dentro do termo, os proprietários e inquilinos de terrenos por onde 

passassem estradas públicas eram obrigados à sua conservação de “mão-comum”, cujos 

trabalhos seriam dirigidos por inspetores de caminhos a serem nomeados pelos fiscais. A 

partir de 1836, o prefeito também ficou encarregado desta nomeação em estradas da cidade, 

enquanto os fiscais seguiriam nomeando os inspetores para as obras nas freguesias.
 170

  

Os inspetores de caminhos comunicavam aos moradores que utilizavam a estrada os 

dias e horários das empreitadas. Nelas, obrigatoriamente, eles deveriam comparecer com suas 

ferramentas ou disponibilizar outras pessoas para realização dos trabalhos em seu lugar, a 

saber: dois terços dos seus escravos de serviço, sendo excluídas as escravas. Além disso, 

todos os homens livres que desempenhassem trabalhos mecânicos, donos ou empregados, 

também deveriam colaborar nos serviços. Aqueles indivíduos que não se apresentassem nos 

dias e horários estipulados por impossibilidade que fosse manifesta seriam multados.
171

 

Sobre o trabalho de escravas nas obras em estradas, embora fosse regra geral que 

mulheres apenas disponibilizassem seus escravos e carros para os serviços, ao se debruçar 

sobre as obras públicas realizadas em São Paulo entre 1775 a 1809, Amália Santos destacou a 

participação feminina nas empreitadas do aterrado da Ponte de Santana, uma importante 

região de entroncamento de caminhos, na saída da cidade, correspondente à rota para Minas 

Gerais. A autora constatou que algumas escravas da Fazenda Santana participaram da obra, 

que contou com diferentes formas de organização do trabalho ao longo do seu 

desenvolvimento. Desse modo, Amália Santos concluiu que, apesar dessa participação direta 
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de mulheres não ter sido algo comum, por se tratar de uma empreitada distante da capital, 

talvez o uso de escravas tivesse sido uma saída possível diante da falta de alternativas.
172

 

Ainda, segundo Amália Santos, a partir das variadas maneiras como essas obras eram 

organizadas, pode-se observar que o conceito de “coisa pública” estaria no centro da relação 

entre a câmara municipal, a população e o espaço. Desse modo, em nome do bem-público, as 

obras tornavam-se produções coletivas, sendo matéria da população em geral.
173

 Não por 

acaso, após a leitura da queixa do vice-presidente de província sobre o estado das pontes na 

estrada que seguia para a freguesia da Conceição dos Guarulhos, a câmara municipal 

deliberava o seguinte: 

(...) que se officiasse a sua excellencia, declarando-se que sendo de 

uso e costume antiquissimo concorrerem os povos de mão commum 

para factura, reparos, e concertos de estradas de seus districtos onde 

não ha proprietarios, que beneficiem suas testadas, e ainda havendo 

obras de forças superiores á de um particular para o que sempre foram 

os mesmos povos convocados pelos respectivos commandantes, e não 

tendo ainda hoje esta Camara meios pecuniarios para a factura de 

todas as obras publicas que se acham a seu cargo, por isso, e por assim 

exigir o bem publico tomou o expediente de conservar semelhante 

uso, e costume, encarregando nesta occasião ao fiscal da mesma 

freguesia a inspecção e factura das ditas pontes e mais reparos que 

necessitar a sobredita estrada, e de se explicar a sua excellencia que 

haja por bem encarregar ao commandante do districto a convocação 

dos povos para os referidos serviços, recomendando-lhe a devida 

igualdade no detalhe.
174

 

O apoio dos moradores ao encaminhamento das obras de construção e reparo em São 

Paulo era tão imprescindível para o socorro da câmara municipal, seja pela escassez dos 

recursos financeiros, seja pela própria necessidade de mais braços disponíveis para a 

realização das empreitadas, que a recusa em atender a estas convocações de ajuda poderia 

incorrer em penalizações aos habitantes. Isso porque, a obrigatoriedade de assistência dos 
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moradores às inúmeras obras que faziam parte do cotidiano paulista no século XIX quase 

sempre eram acolhidas com desagrado pela população. 

Em 21 de janeiro de 1833, o conselho autorizou o fiscal a reparar o canal do Chafariz 

da Misericórdia, convocando os moradores interessados e não excedendo a quantia de 10$000 

réis. Aparentemente, nenhum interessado compareceu para coadjuvar na obra porque, em 28 

de fevereiro, os conselheiros deliberaram que o fiscal apresentasse uma relação dos 

proprietários que usavam o chafariz. Desse modo, na reunião de 14 de março, a câmara 

municipal ordenava veemente que a empreitada fosse realizada com metade das despesas 

pagas pelos cofres municipais e a outra pelos moradores que usavam suas águas, caso 

contrário seriam impedidos da utilização do encanamento.
175

  

O abastecimento de água foi um grande problema em São Paulo que envolveu 

constantemente os fiscais. É verdade que a cidade foi muito prejudicada pelo excesso das 

águas, pois sua região central ficava no alto, sendo rodeada por íngremes caminhos 

danificados pela erosão causada pelas chuvas na capital. Mas é certo que seus moradores 

também sofreram com a falta dela, pois o abastecimento irregular e precário desta localidade 

foi um dos transtornos que mais afligiu sua população.
176

 Isso porque, até a segunda metade 

do século XIX, quase nada tinha sido feito quanto ao fornecimento de água. A cidade contava 

com fontes, ribeiros e chafarizes para o abastecimento dos moradores. No entanto, devido ao 

escoamento deficiente das águas, muitas dessas fontes de água potável viviam danificadas,  

O pagamento de parte dos custos com as obras de abastecimento também era feito 

pelas instituições que se aproveitassem da água. Ao longo das atas camarárias, verificamos 

que o encanamento utilizado pelo Recolhimento de Santa Thereza precisou ser reparado 

diversas vezes, cabendo à sua regente arcar com parte dos gastos porque este convento era o 

que mais utilizava as águas. No entanto, na sessão de 26 de março de 1835, o fiscal da cidade 

informava ao conselho os valores oferecidos por algumas pessoas para a obra e a recusa da 

regente em prestar alguma ajuda.
177

 Não sabemos ao certo como a edilidade resolveu a 

questão, somente que cinco meses depois, o dito convento fornecia os pagamentos de pedreiro 
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e ajudante.
178

 Segundo hipótese, acreditamos que a regente resolveu ajudar após uma 

paralização que ocorreu na obra a mando dos camaristas.
179

 

No entanto, por vezes, a câmara municipal se viu obrigada a ter que abrir mão da 

colaboração financeira dos moradores. Em 1829, uma série de obras que envolveram 

habitantes da freguesia da Conceição dos Guarulhos e Penha chama atenção. A questão teria 

se iniciado com o ofício do padre José de Almeida Ramos, fiscal da Conceição dos 

Guarulhos, reclamando ao senado sobre o estado miserável das estradas e pontes da região. 

Um mês depois, em abril, foi a vez do próprio vice-presidente da província se queixar à 

edilidade sobre as ruinas em duas pontes na Conceição e do esgoto em aterrado. À vista disso, 

os conselheiros deliberaram que o fiscal dirigisse e inspecionasse a obra, incumbindo os 

moradores da ajuda.
180

  

Apesar de não ser tão clara a correta sequência dos acontecimentos, além das 

providências camarárias, o vice-presidente da província também ordenou aos comandantes da 

Penha e Conceição que convocassem os moradores de ambas as freguesias para coadjuvarem 

nas empreitadas sob a inspeção do fiscal. Não sabemos quais obras foram concluídas com a 

colaboração dos habitantes dessas freguesias, mas constatamos sua insatisfação ao serem 

obrigados a tais empreendimentos. Em junho, a câmara municipal respondia a um ofício do 

vice-presidente da província acerca da representação que os moradores enviaram a ele para 

serem dispensados da construção das pontes e aterrados. Então, citando um provimento dos 

tempos coloniais, os conselheiros responderam que aos povos era costume ajudar na 

conservação, sobretudo diante da falta de recursos camarários para mandar fazer as obras à 

custa da municipalidade.
181

  

Mesmo com essa resolução, um ofício enviado pelo fiscal da Conceição dos 

Guarulhos, meses depois, contribuiu para a decisão da câmara municipal em dispensar dos 

reparos os moradores da região. Em outubro, esse oficial representou aos membros do 

conselho uma solicitação, provavelmente atendendo às pressões dos habitantes da freguesia 

que já tinham requerido diretamente ao vice-presidente da província, pedindo que os povos da 

Conceição fossem desobrigados dos deveres com as obras. De acordo com a informação 
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apresentada pelo fiscal, o aterrado entre as duas freguesias encontrava-se dentro dos limites da 

Penha. Portanto, não caberia aos moradores da Conceição ajudar nos trabalhos.
182

 

Desse modo, embora as pressões dos moradores da freguesia da Conceição dos 

Guarulhos não tenham surtido efeito com a representação que enviaram ao governo da 

província, a mediação do fiscal foi crucial para que a câmara municipal dispensasse os 

habitantes das obrigações com os reparos no distrito da Penha. Sem a solicitação deste oficial, 

provavelmente a negociação teria tomado outro rumo. Isso porque, apesar da liberdade que os 

indivíduos tinham em se corresponder com outras autoridades, o fato dos habitantes 

representarem diretamente ao governo provincial sobre assuntos municipais poderia 

desagradar profundamente o senado.  

Em 1833, a câmara municipal de São Paulo deixou bastante evidente seu 

descontentamento quando certos moradores, ao invés de dirigirem suas representações 

diretamente a ela, optaram por enviá-las ao presidente de província.  Na ocasião, a comissão 

permanente ordenou ao fiscal de Juqueri que reparasse a Estrada de Canduguá, convidando os 

queixosos a ajudarem na obra mostrando seu patriotismo:  

(...) que fiquem estes individuos satisfeitos, e não procurem 

encommodar ao Exmo. Presidente com requerimentos, em vez de se 

dirigirem a esta Camara, pois quando ella não cumprisse com seu 

dever então teriam logar taes requerimentos.
183

 

Para os membros da municipalidade, o mais correto seria que os moradores da Estrada 

de Canduguá tivessem representado à câmara municipal através do fiscal, evitando a 

correspondência ao presidente da província. Não sabemos exatamente o porquê eles optaram 

pelas queixas ao governo provincial, mas é provável que as suas reclamações ao fiscal não 

tivessem produzido nenhum efeito. De qualquer forma, o que podemos afirmar com 

segurança é que, se a mediação dos fiscais era fundamental para o desenvolvimento das obras, 

a falta de comunicação destes oficiais poderia fortemente atrapalhar o encaminhamento dos 

trabalhos.  

Foi, justamente, essa falta de comunicação que levou a Mariana Jacintha Gomes e 

Margarida Joaquina a enviarem dois requerimentos à câmara municipal de São Paulo pedindo 
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pela dispensa do pagamento da cota de obra em canal, argumentando que não foram 

devidamente avisadas pelo fiscal. Em resposta, a comissão permanente decidiu pela 

responsabilização do fiscal, o qual pagaria a quantia correspondente pela falta de aviso às 

suplicantes. 
184

  

Outras vezes, as queixas que chegavam à municipalidade eram a respeito das 

negligências dos fiscais para o encaminhamento das obras. Em 1831, um parecer da comissão 

especial, encarregada dos exames do aterrado de Santana, afirmava que os custos com esse 

reparo, o qual ainda não estava concluído, já havia excedido o orçamento por causa da 

inaptidão e desatenção do fiscal encarregado da diligência. Por causa da necessidade de 

finalização da obra, a câmara municipal resolveu que os trabalhos continuassem sob a 

inspeção do fiscal da Sé, o qual faria uma nova avaliação da obra, juntamente com peritos. 

Além deles, poderia contar também com a colaboração do fiscal de Santa Efigênia, o qual 

tinha sido responsável por denunciar o estado do aterrado à comissão especial. Após o 

cumprimento destas ordens, exigiria por meios conciliatórios que o ex-fiscal pagasse o 

excedente gasto na obra. 
185

  

As reclamações a respeito das ações de fiscais em São Paulo não foram somente o 

produto das negligências destes oficiais. Por vezes, a atuação dos principais executores das 

ordens camarárias ia além do deliberado, sendo fortemente influenciada pelas circunstâncias 

do cotidiano, cuja urgência não poderia esperar pelas sessões municipais.
186

 Nesse sentido, o 

exercício destes oficiais era marcado por imenso poder discricionário para resolver, através de 

uma “desjudialização” dos conflitos, várias questões urbanas, gozando de autoridade 

suficientemente ampla sobre a população. 

Sem dúvida, os assuntos que mais envolveram as intervenções imediatas dos fiscais 

sem a prévia autorização municipal foram os episódios na cadeia e os problemas no 

abastecimento de água, os quais influenciavam diretamente na segurança e bem-estar dos 

habitantes. No entanto, os membros da câmara municipal de São Paulo não costumavam 

responder com o mesmo grau de aprovação estas interferências dos fiscais. 
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Na sessão do dia 07 de janeiro de 1832, um ofício do fiscal da cidade comunicava ao 

senado da câmara os arrombamentos na prisão, o que colocava a segurança da população em 

risco. Por causa da urgência da questão, ele tinha mandado fazer os devidos reparos sem o 

consentimento camarário. Dois dias depois, o secretário enviava-lhe um ofício comunicando 

que sua atitude havia sido aprovada mediante a gravidade do objeto. Passados dois meses do 

episódio, o fiscal teve que fazer outro conserto nas grades da cadeia por onde fugiam os 

presos, o que também foi aprovado pelo conselho.
187

 

Por outro lado, quanto aos problemas bastante comuns de abastecimento em São 

Paulo, verificamos que os fiscais eram frequentemente advertidos pela câmara municipal a 

respeito das providências que tomavam sem autorização. Em reunião de 19 de novembro de 

1838, o fiscal da cidade informava que por causa da falta de água no Chafariz da 

Misericórdia, ele havia autorizado alguns consertos. No entanto, eles não tinham dado certo, o 

que levou o oficial a desmanchá-los, remetendo uma representação para deliberação 

camarária. Diante do ocorrido, o conselho revogou a decisão de 13 de maio de 1836, 

desautorizando as despesas em canais para boa permanência da água. A partir dessa decisão, 

sempre que tivesse alguma obra a ser feita, mesmo que simples e urgente, o fiscal seria 

obrigado a comunicar o presidente da câmara municipal previamente e por escrito, o qual 

autorizaria os trabalhos quando não excedessem a quantia de 10$000 réis, devendo convocar 

o senado para que votasse a respeito quando fossem maiores os gastos.
188

  

Nessa mesma sessão, um membro da câmara municipal havia indicado que o fiscal 

fosse multado, o que não foi adotado pelos outros conselheiros. Entretanto, apesar da ordem 

para se consultar o senado antes da execução de qualquer obra, além do eminente risco de ser 

multado por desobediência, isso não intimidou o fiscal. Passados dois meses, ele seria 

novamente advertido a respeito do mesmo chafariz. Apenas sua demolição e reconstrução 

tinham sido orçadas e autorizadas pelo senado, porém o fiscal também fazia a limpeza das 

pedras do chafariz. À vista disso, a edilidade ordenou a paralização do serviço, comunicando 

ao fiscal para que não se apartasse das determinações municipais.
189

 

O fato dos fiscais se afastarem do deliberado pelos membros do senado, agindo sem 

aprovação, poderia simbolizar uma espécie de afronta à autoridade da câmara municipal, 

                                                             
187

 ACMSP, Sessões dos dias 07.01 e 21.03.1832, vol. 27, 1923, p. 259-267 e 372-380; RGCMSP, Ofício de 

09.01.1832, vol. 22, 1936, p. 18-20.  
188

 ACMSP, Sessão de 19.11.1838, vol. 31, 1937, p. 152-156. 
189

 ACMSP, Sessão de 07.01.1839, vol. 32, 1937, p. 06-11.   



106 
 

resultando em penalidades a estes oficiais. Como observado no caso dos moradores que 

enviaram suas reclamações diretamente ao governo da província, a municipalidade não 

costumava deixar para lá aquelas condutas que significassem uma ameaça aos seus poderes. A 

própria lei de 1º de outubro de 1828 respaldava este comportamento, deixando claro que os 

fiscais e suplentes seriam responsabilizados pelas suas negligências, ficando a critério do 

senado o entendimento sobre o grau de gravidade das falhas destes oficiais. Nesse sentido, a 

câmara municipal poderia puni-los com multas entre 10$000 a 30$000 réis, tendo ainda como 

garantia a liberdade de chama-los em juízo quando se recusassem a pagá-las.
190

 

Todavia, embora seja possível observar na documentação produzida por essa 

instituição uma série de indicações de alguns dos seus membros para que os fiscais fossem 

responsabilizados por suas negligências, notamos que a forma como ela frequentemente 

reagia quando eles se distanciavam das deliberações tomou outros rumos. Percebemos que a 

opção por não os responsabilizar foi mais comum. Isso porque, geralmente a câmara 

municipal enquadrava determinadas ações não autorizadas dos fiscais na categoria de 

urgência das questões a serem resolvidas em benefício do bem-comum, as quais não poderiam 

aguardar pelas reuniões do conselho.  

Nesse sentido, a ação sem a prévia decisão camarária não era, de fato, o que pesava 

para a responsabilização dos fiscais em São Paulo, uma vez que deles também se esperava 

certo poder discricionário relacionado à solução das várias circunstâncias cotidianas. O que 

constatamos foi uma preocupação da câmara municipal quanto ao encaminhamento de obras, 

mesmo que pequenas, sem consentimento. Era a questão da insuficiência dos cofres 

municipais para a realização dessas empreitadas, ainda mais aquelas não previstas nos 

orçamentos, o que mais pesava nas advertências aos fiscais.  

Desde o século XVIII, a câmara municipal de São Paulo costumava queixar-se da falta 

de recursos para a realização de obras na região. Inclusive, estas reclamações sobre a 

constante escassez dos cofres camarários foram bastante utilizadas como parâmetro para a 

classificação da capitania como pobre e decadente no período. No entanto, apesar da 

pouquidade das receitas municipais alegada pela instituição, a documentação aponta que as 

obras em São Paulo foram regulares.
191

    

                                                             
190

 Disponível em Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-1828.htm. 

Acessado em 19.02.2021. 
191

 Amália Cristovão dos SANTOS, Em obras: os trabalhadores da cidade de São Paulo entre 1775 e 1809, 2013, 

p. 49-64. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-1828.htm


107 
 

No século XIX não foi diferente, sobretudo com o aumento da frequência das obras de 

construção e reparo para se atender aos crescentes circuitos econômicos da região. 

Regularmente, a edilidade expressava suas dificuldades em financiar os recursos materiais e 

humanos para o desenvolvimento das empreitadas em São Paulo, recorrendo sempre que era 

possível ao governo provincial.  Não por acaso, repetidas vezes, os fiscais foram instruídos e 

advertidos para precaverem-se a respeito das quantias disponíveis nos orçamentos para a 

realização das obras, zelando pela economia dos bens municipais. Nesse sentido, um parecer 

da comissão de contas camarária acerca da portaria da Assembleia Provincial aprovando sua 

relação de receitas e despesas orientava o seguinte: 

(...) a Cama. espera d’elles [fiscal e procurador] a maior vigilância 

tanto nas despezas das obras, como na arrecadação das Rendas 

Municipais, pa. q. não torne a haver motivos de censura, bem certos 

de q. a Cama. lançará mão dos meios de punição q. a Lei poz á sua 

disposição si-perceber q. há negligencia em ql. Qr. dos ramos da 

Administração.
192

 

Além das recomendações aos fiscais para que economizassem nos gastos, por vezes 

eles tiveram que apresentar uma relação com a sucessão das obras mais urgentes, pois os 

recursos disponíveis não eram suficientes frente à imensa demanda por construções e reparos 

que chegavam diariamente às reuniões da câmara municipal de São Paulo. Outra saída para o 

problema da falta de dinheiro disponível nos cofres municipais foi pedir ao presidente de 

província que assumisse a responsabilidade pelos custos das obras, especialmente aquelas que 

interferissem nos negócios intracoloniais. 

Na sessão de 04 de maio de 1829, após receber a informação do fiscal de Santo Amaro 

sobre o requerimento de João Rodrigues Machado acerca da necessidade de obra em estrada e 

construção de uma ponte sobre o rio Pinheiros, o conselho decidiu que o caso fosse 

encaminhado ao Conselho Geral, pois a edilidade não tinha meios para executar tais obras, 

imprescindíveis aos tropeiros que conduziam suas mercadorias a Santos. Inclusive, o senado 

sugeria que fossem realizadas pela Caixa da Contribuição do Caminho de Santos.
193

 

Os pedidos ao governo provincial para que os gastos com certas obras, ou parte deles, 

fossem pagos pelos cofres da província nem sempre foram acompanhados de respostas 
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positivas. Um ofício do presidente de província de 09 de janeiro de 1832 comunicava ao 

senado que o Conselho de Governo não havia considerado de grande custo o conserto do 

aterrado e das pontes da estrada de Santana, não devendo ser incluído na Contribuição do 

Caminho de Santos. Ele solicitava, ainda, a menção da obra pública que fosse mais urgente 

para que aplicasse a quantia da lei do orçamento. Sobre este ponto, a câmara municipal 

respondeu que o conserto da estrada da Cantareira era urgentíssimo, mas o reparo do aterrado 

de Santana também era necessário porque fazia parte dessa estrada. Portanto, argumentando 

mais uma vez que a despesa não seria possível pelos pequenos rendimentos camarários, e 

convencida de que deveria ser feita pela Contribuição do Caminho de Santos, os membros da 

municipalidade concluíram que o Conselho Geral fosse mais bem informado destas 

circunstâncias.
194

 

Comentando ainda sobre as formas de encaminhamento das obras em São Paulo, 

depois de calculadas pelos fiscais, acompanhados nas avaliações pelos peritos que eles 

mesmos indicavam, se os orçamentos fossem superiores a 10$000 réis, a câmara municipal 

autorizava a arrematação em hasta pública: 

Poderão ajustar de empreitada as obras que se houverem de fazer, 

mettendo-as primeiramente em prégão, para proferirem aquelles, que 

se offerecerem por menor preço, procedendo vistoria legal, publicação 

do plano, e sua avaliação; e na falta de empreiteiros, as poderão fazer 

por jornal. E quando as obras forem de grande importancia, e alguns 

socios, ou emprehendendores se offerecerem a fazel-as, percebendo 

algumas vantagens para sua indemnização , enviarão as propostas aos 

Concelhos Geraes da Provincia.
195

 

Os fiscais avisavam através dos editais em quais dias e horários aconteceriam as 

arrematações de obras. Elas ocorriam no paço municipal ou mesmo nas casas destes oficiais, 

onde eles apresentavam todos os detalhes das empreitadas aos particulares: a avaliação das 

obras, os planos construtivos e as condições para sua execução, como prazos e pagamentos. 

Assim, a decisão pela aceitação dos lances estava determinada pelas melhores condições 

oferecidas para a realização das obras, especialmente os menores valores cobrados. 
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Geralmente, os pagamentos aos arrematantes aconteciam em prestações, conforme a 

evolução das obras acompanhadas de perto pelos fiscais. Todavia, por vezes, os particulares 

acabavam solicitando ao senado algum adiantamento. Em 1833, Mariano Gomes de Andrade 

propunha à câmara municipal o abatimento de 50$000 réis no preço das obras que lhe 

restavam da sua arrematação se as 13 prestações do pagamento das empreitadas lhe fossem 

quitadas de uma vez, o que foi aprovado pela comissão permanente após as informações do 

fiscal. Poucos dias depois, ele arrematou outras duas obras no aterrado e Ponte dos Pinheiros. 

Entretanto, a câmara municipal deliberou a Mariano Gomes que seguisse à risca o plano e as 

condições para a realização dos reparos, pois o pagamento lhe seria feito somente após a 

conclusão dos serviços, os quais seriam realizados sob o escrupuloso exame do fiscal.
196

 

O caso de Mariano Gomes de Andrade é curioso ao passo que nos revela alguns 

aspectos importantes. Primeiramente, apesar das reclamações sobre a falta de dinheiro nos 

cofres municipais, podemos ver que certas vezes a câmara municipal acabava adiantando os 

pagamentos aos arrematadores. Este particular não foi o único a solicitar a antecipação dos 

vencimentos pela realização das empreitadas. Em 1833, Joaquim José de Santana disse ao 

conselho que só arremataria as obras do aterrado e pontes do caminho de Mogi das Cruzes se 

lhe precipitassem alguma quantia. Diante da solicitação, o senado decidiu pagar-lhe a terceira 

parte do montante, resolvendo sobre o modo que faria os demais pagamentos a partir das 

informações do fiscal sobre o andamento das obras.
197

 

 As antecipações do pagamento das prestações aos particulares podem ser explicadas 

pelos poucos indivíduos que apareciam nos leilões dispostos à arrematação das obras em São 

Paulo. Segundo nos confirmam os inúmeros ofícios dos fiscais enviados à câmara municipal, 

muitas vezes ninguém aparecia para oferecer os lances para a realização das empreitadas, o 

que fazia com que várias obras fossem arrematadas pelos mesmos sujeitos. Por sua vez, isso 

acabava limitando a capacidade de negociação da câmara municipal, obrigando-a a atender 

muitas das solicitações destes homens. Não por acaso, mesmo o senado estipulando a 

Mariano Gomes de Andrade que executasse a risca todas as etapas e condições para as outras 

obras arrematadas para que, só então, fosse pago, um mês depois, o fiscal notificava ao 
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conselho que este arrematante se responsabilizaria apenas pelo aterrado de Pinheiros, 

provavelmente em razão do não adiantamento das quantias do pagamento.
198

 

Quando uma obra não era arrematada, a câmara municipal determinava que fosse feita 

a jornal, ou seja, executada por trabalhadores remunerados. Nesse caso, geralmente o fiscal 

indicava alguém para a administração da empreitada, combinando com ele a gratificação para 

a realização dos trabalhos. Depois, remetia os termos do acordo à autorização do conselho, 

esperando pela deliberação sobre as condições de pagamento. Além da sugestão do 

administrador das obras, o fiscal era responsável pela indicação das obras a serem realizadas e 

pelos outros objetos relacionados com seu encaminhamento. Igualmente, ele inspecionava 

diretamente os trabalhos, dando esclarecimentos ao senado sobre o andamento das 

construções e reparos. Dessa forma, buscava-se reprimir fraudes e extravios dos 

administradores e trabalhadores envolvidos nas empreitadas, competindo ao fiscal rubricar 

todas as despesas com obras, inclusive as férias e guias.
199

 Aliás, o próprio administrador só 

recebia seu pagamento com a declaração do fiscal informando se ele havia cumprido com 

todos os seus deveres. 

Segundo apontou Beatriz Picolotto Bueno para o período colonial, os interessados 

acompanhavam de perto a execução das obras, projetadas em etapas e leiloadas em hasta 

pública após autorização das instâncias superiores. Arrematadas em função do menor preço, 

isso nem sempre resultava na qualidade do empreendimento, sendo bastante frequentes as 

queixas sobre furtos de materiais, fraudes na execução da obra e outros descaminhos que 

comprometiam seu resultado final.
200

 Por isso, a supervisão de representantes do poder 

camarário era tão importante nestes trabalhos. Por vezes, todavia, determinadas condutas 

desses funcionários municipais poderiam gerar um resultado adverso.  

Em fevereiro de 1838, o fiscal da cidade enviou um ofício à câmara municipal, 

indicando a necessidade de nomeação de um administrador para as obras públicas e sugerindo 

a Antonio Coitinho da Silva. Quase duas semanas após esta nomeação, o fiscal perguntava ao 
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senado quais eram as obrigações do administrador das obras.
201

 Visivelmente, a maneira que 

deveria ser feita a administração das obras por Antonio Coitinho da Silva ainda não estava tão 

clara entre ele e o fiscal, pois a comissão permanente respondia a um requerimento do 

administrador informando sobre as obrigações do fiscal: 

(...) elle [Antonio Coitinho da Silva] deverá receber do Fiscal pr. 

inventario, e ter a seo cargo todos os objectos marcados na Lei q. 

creou seo emprego, tendo todavia o Fiscal sobre elles uma inspecção 

immediata; em qto. á compra dos generos, alem de serem as contas 

assignadas pelo Suppe., serão igualme. rubricadas pelo Fiscal; respeito 

ás obras publicas, administrará aquellas q. lhe forem indicadas pelo 

Fiscal: o que tudo se deve communicar ao Fiscal pa. sua intelliga., e 

execm.
202

      

No entanto, apesar dos esclarecimentos da comissão permanente sobre as obrigações 

vigentes entre administrador e fiscal para o encaminhamento das obras, eles não foram 

suficientes para que este representante do poder camarário colocasse em prática as 

deliberações do senado. Em maio de 1838, um ofício de Antonio Coitinho da Silva 

comunicava ao conselho sobre a falta de cumprimento das obrigações pelo fiscal, que não 

tinha lhe entregado ainda os objetos referentes à administração das obras que estavam sob a 

sua responsabilidade.
203

 

Não conhecemos nada sobre as explicações do fiscal da cidade quanto à demora em 

cumprir com sua parte para a administração das obras em São Paulo, apenas sabemos que a 

comissão permanente estranhou imensamente as justificativas alegadas para o atraso, 

enfatizando que competia a ele a inspeção imediata a fim de se evitar os extravios e fraudes 

nas obras. Finalmente, após quase três meses da deliberação camarária para que fossem 

entregues os objetos concernentes à administração das obras públicas, o fiscal enviava ao 

conselho uma relação das coisas que foram transferidas ao administrador assinada por 

ambos.
204

  

Apesar dessa mudança no comportamento do fiscal da cidade quanto ao zelo pela 

administração das obras, parece que ela foi mais aparente do que efetiva. Em novembro de 
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1838, uma comissão especial encarregada do exame no aterrado do Carmo queixava-se sobre 

a falta de veracidade das informações prestadas pelo fiscal: 

A commissão encarregada de examinar o estado da obra do aterrado 

do Carmo, dirigindo-se ao logar, e procedendo occularme. aos exames 

necessarios, achou q. da. obra não se acha quasi concluida, como 

informa a esta Camara o respectivo Fiscal, pq. quanto só viu a 

Commissão uma estacada feita ao lado esquerdo do aterrado grande, e 

outras em ambos os lados dos pequenos aterrados q. devem servir pa. 

descidas, construídas de madras. d. differes. qualides. grossuras e 

comprimentos, mtos. pouco profundadas, e em posição perpendicular, 

o que tudo coopera pa. a pouca duração, e segurança da obra: Viu 

igualmte. a Commissão, terra espalhada em sufficiente altura largura e 

comprimto. Tanto no aterrado grande, como nos peqnos. lateraes, mas 

esta terra além de ser grande parte tirada da varzea do Rio, e pr. isso 

de  muito pouca solidez, estava espalhada em superficie plana; á vista 

do q. determinou a Commissão ao Administrador das obras publicas, 

pr. não estar presente o Fiscal, q. fizesse aperfeiçoar o q. existia feito, 

debaixo dos pontos do orçamto. fazendo a estacada q. falta do lado 

esquerdo do aterrado grande, escrupulizando na escolha das madeiras 

pa. ella, elevando o centro do aterrado a formar uma figura 

semicurcular, ou vulgamente chamada abaulada, cobrindo todo o 

aterro com o compete. pedregulho, tudo desde a ponte do Carmo até a 

ponte do meio, e q. depois de tudo isto feito com perfeição, e 

segurança, participe a esta Camara pa. ella deliberar definitivamente a 

respeito.
205

 

A citação é longa, porém esclarece sobre o papel indispensável da fiscalização para o 

bom encaminhamento das obras. Por causa da ausência do fiscal no Carmo, o aterrado 

encontrava-se no mais completo abandono e desleixo. Não sabemos o porquê do não 

comparecimento deste oficial na empreitada. Muito provavelmente, ele estivesse 

sobrecarregado com outras tarefas, pois a câmara municipal decidiu não o multar.
206

 De todo 
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modo, o certo é que sua ausência afetava imensamente o desenrolar dos processos 

construtivos, podendo acarretar vários prejuízos à administração local. 

Para finalizar, outro ponto importante que tem a ver com os processos de 

desenvolvimento das obras em São Paulo é o da existência de um campo de relações de 

trabalho em torno das empreitadas. Segundo Amália Santos, a frequência das obras na região, 

associada à repetição de vários trabalhadores apontam para a formação de um campo 

profissional, cujo envolvimento dos indivíduos era uma forma reconhecida para obtenção de 

renda. Desse modo, a partir das listas dos sujeitos que eram empregados nas obras, a autora 

constatou que havia uma participação bastante variada de trabalhadores, a saber: dos escravos 

de ganho ou aluguel, os quais dispunham provisoriamente da sua força de trabalho, devendo 

pagar uma diária aos seus senhores e ficando apenas com a quantia restante do pagamento; 

dos habitantes que trabalhavam para cumprir com as obrigações impostas pelas posturas e 

deliberações camarárias; e dos oficiais mecânicos que sobreviviam exclusivamente dos 

serviços que prestavam nas obras.
207

  

Ainda, conforme Amália Santos, a localização das obras em São Paulo aponta a 

relação entre suas ocorrências e os processos de crescimento da cidade, “indissociáveis das 

atividades econômicas e de proteção distribuídas na rede de comunicações em que São Paulo 

se inseria”.
208

 Ou seja, mesmo que as intervenções construtivas acontecessem em todo o 

território, havia a existência de certa concentração na porção oeste do núcleo central de 

ocupação, uma área além do Rio Anhangabaú conhecida como “Cidade Nova”.
209

 Nesse 

sentido, a maior incidência de obras nesta região estava conectada à distinção de seus 

habitantes, identificados com a elite socioeconômica em São Paulo. Portanto, a ocupação e 

aperfeiçoamento da “Cidade Nova” eram realizados por e para um grupo específico, cuja 

participação na organização e execução das obras aliava os seus interesses particulares à 

posição que ocupavam no interior do poder público.
210

 

Em resumo, o ordenamento e encaminhamento das obras em São Paulo não foram 

apenas o maior contingente de atividades sob a responsabilidade dos fiscais e suplentes nesta 

região, como também envolveram cotidianamente parcelas significativas e variadas dos 

habitantes, constituindo-se em empreitadas coletivas possibilitadas pela estruturação de um 
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campo profissional desde o século XVIII. Em uma cidade como São Paulo, zona de 

confluência de diversas rotas comerciais, onde a expansão não era somente econômica, mas 

envolvia também o crescimento físico e demográfico, a execução de obras foi crucial para que 

os poderes públicos atendessem às demandas de uma economia pujante no Centro-Sul, bem 

como às necessidades infraestruturais básicas para o bom convívio da sua população. Nessa 

missão, a câmara municipal foi a protagonista através da ação de seus fiscais, sem os quais 

suas ordens não teriam como ecoar entre os habitantes.  
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Capítulo 6 – As preocupações e cuidados com a saúde pública 

Os cuidados com a limpeza e higiene eram igualmente indissociáveis do controle 

sobre o espaço e sua população. Segundo a lei de 1º de outubro de 1828, as câmaras 

municipais teriam que deliberar sobre o assunto decidindo sobre os seguintes aspectos: 

(...) o estabelecimento de cemiterios fora do recinto dos templos, 

conferindo a esse fim com a principal autoridade ecclesiastica do 

lugar; sobre o esgotamento de pantanos, e qualquer estagnação de 

aguas infectas; sobre a economia e asseio dos curraes, e matadouros 

publicos, sobre a collocação de cortumes, sobre os depositos de 

immundices, e quanto possa alterar, e corromper a salubridade da 

atmosphera.
211

 

As responsabilidades camarárias quanto aos objetos de ordem sanitária não eram 

nenhuma novidade desse período. Desde muito cedo, os regimentos das cidades portuguesas 

detalhavam uma série de matérias relacionadas à conservação da higiene a serem 

inspecionadas pelas câmaras municipais através dos seus almotacés: 

Quando quer que acharem feitos tais monturos na cidade ou arredor 

dela que mereçam ser tirados e limpos dos lugares de onde jazem 

terão em elo a maneira seguinte, a saber, catarão almocreves ou 

boieiros se for lugar para que possa ir carro, e se lho quiserem tirar de 

empreitada concertem-se com eles por aquilo que honestamente bem 

merecerem e não o querendo tomar de empreitada então lho façam 

tirar por seus jornais costumados por dia, e eles ditos almotacés 

alvitrarão quanto dinheiro haverá mister para se tirarem os tais 

monturos e tanto que o assim tiver assomado fará rol com o escrivão 

de seu ofício de todas aquelas pessoas que viverem mais ao redor 

donde se fizeram as tais esterqueiras e assim de quaisquer outras que 

eles almotacés tenham já por informação que ali costumam a lançar a 

tal sujidade e lançará a cada uma aquilo que lhe parecer que deve de 

pagar, respeitando o azo e maneira que cada uma pessoa pode ter para 

lançar mais ou menos sujidade e isso faça logo tirar e pague aos que as 
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tais esterqueiras assim por seus mandados tiraram e tudo o que assim 

mandar pagar o faça assentar em livro pelo seu escrivão e desta 

maneira o façam e não doutra nenhuma guisa. 

Coimbra, século XVI.
212

 

Em São Paulo, uma cidade onde havia um intenso fluxo de pessoas, animais e 

mercadorias já no século XVIII, os procedimentos realizados pelos almotacés quanto à 

salubridade foram essenciais para se tentar frear a desorganização e falta de higiene do 

espaço, além dos maus hábitos dos seus habitantes. Desse modo, inúmeros editais foram 

publicados, comunicando várias questões relativas aos cuidados com a limpeza das ruas e 

testadas, dos açougues e matadouros, bem como dos chafarizes e encanamentos. Igualmente, 

havia uma preocupação a respeito dos depósitos para o lixo doméstico e dos excrementos 

humanos, assim como das sujeiras produzidas pelos animais que andavam soltos pelas ruas. 

Apesar disso, segundo apontou Thiago Enes para o caso mineiro, a atuação dos 

almotacés no âmbito da higiene esteve longe de representar os saberes médicos Oitocentistas. 

Do período medieval até o momento de extinção da almotaçaria, as preocupações com a 

limpeza baseavam-se em grande parte nos saberes olfativos que norteavam ações práticas.
213

 

Portanto, o maior objetivo nesta época era a manifestação pela população de um 

comportamento civilizado condizente com a urbanidade pretendida.
214

  

A partir do século XVIII, diversas autoridades e médicos europeus seriam 

responsáveis pelas mudanças nos paradigmas que explicavam as possíveis causas para as 

doenças, contribuindo para a formação de novos saberes e práticas sobre a cidade. Através das 

observações e estudos realizados por estes profissionais, constatou-se que as péssimas 

condições de limpeza, presentes em inúmeras locais da Europa, estavam profundamente 

relacionadas à propagação de várias enfermidades no período, sobretudo as epidemias que, 

mais frequentemente, castigavam a população que morava nestes espaços.
215
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Basicamente, podem-se distinguir três posições teóricas a respeito da propagação de 

doenças no período, especialmente no século XIX: 

Na teoria miasmática, os surtos epidêmicos de doenças infecciosas 

seriam causados pelo estado da atmosfera. As condições sanitárias 

ruins criariam um estado atmosférico local, que viria a causar as 

doenças. No contagionismo estrito, os contágios específicos seriam 

as únicas causas de infecções e doenças epidêmicas. Já o 

contagionismo limitado era uma conformação entre a teoria 

miasmática e a contagionista, pois embora seus adeptos admitissem 

que as doenças eram contagiosas em virtude dos agentes contagiantes, 

os proponentes dessa visão sustentavam que esses só poderiam agir 

em conjunção com outros elementos, como o estado da atmosfera, as 

condições do solo e os fatores sociais [grifos nossos].
216

 

No Brasil, os debates e intervenções adotadas pelos especialistas e autoridades 

públicas fundamentar-se-iam na teoria dos miasmas. Nesse período, eram inúmeros os 

espaços das cidades que viviam sujos, o que era ainda mais agravado pelo costume dos 

habitantes em lançarem os seus refugos domésticos e dejetos humanos através das portas e 

janelas de suas casas. Além disso, o abate de animais, sem os mínimos cuidados de higiene, 

assim como a localização inapropriada de cemitérios, açougues e matadouros muito próxima 

às áreas mais densamente povoadas, eram realidades comuns a vários locais, intensificando os 

problemas sanitários do século XIX.
217

  

Consequentemente, as preocupações formuladas pelo pensamento higienista europeu 

se materializaram em um conjunto de disposições construtivas para a definição do traçado 

urbano e manutenção das cidades na Europa e também fora dela.
218

 No Brasil, o crescimento 

do número de habitantes, que passou a viver no Rio de Janeiro a partir da instalação da Corte, 

além do incremento econômico da região, contribuiu para uma modificação nos padrões da 

ação pública quanto à saúde. Desse modo, o desenvolvimento de uma “polícia médica” 
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tornaria imprescindível o encaminhamento de intervenções que visassem à melhoria das 

condições sanitárias das cidades.
219

 

Desse modo, os princípios higienistas seriam traduzidos em dispositivos legais no 

século XIX, interferindo diretamente nas formas de ordenamento dos lugares da cidade e 

controle sobre os hábitos da população. Em um primeiro momento, estariam presentes nas 

normas citadinas; depois, igualmente fariam parte das leis e decretos nacionais, 

concretizando-se em determinações a respeito dos equipamentos e serviços urbanos. Nesse 

sentido, as reflexões do período não se restringiram aos aspectos clínicos da saúde, mas 

também definiram todo um espaço físico e social a ser analisado e regularizado em 

conjunto.
220

 

Não à toa, a saúde e higiene públicas são temas que aparecem frequentemente na 

legislação do Brasil no século XIX.  Ao longo desse período, vários regulamentos e órgãos 

para a organização e controle da salubridade das cidades são estabelecidos, revelando as 

preocupações das autoridades com as condições urbanas. Entre as medidas, destaca-se a 

criação de organismos de controle sanitário para a inspeção da saúde pública como a 

Intendência Geral de Polícia e o cargo de Provedor-mor da Saúde do Brasil em 1808; a 

nomeação de um Diretor de Vacinação do Império em 1823; o estabelecimento do 

Regulamento de Inspeção da Saúde Pública em 1829 e do Regulamento da Vacina em 1830; 

bem como da Junta Central de Higiene Pública em 1850.
221

 

A partir de 1828, o governo imperial do Brasil transferiu às câmaras municipais o 

controle sobre a salubridade das cidades. Em São Paulo, através das suas posturas, a 

municipalidade buscou conter uma série de problemas que prejudicavam os miasmas da 

cidade, prevendo a cobrança de multas. Nesse sentido, a atuação dos fiscais no campo do 

sanitário não apenas conservaria muitas das atividades que eram realizadas pelos almotacés 

no período colonial, como também expressaria a mudança de paradigmas a respeito dos 

saberes e intervenções médicas e higienistas sobre o mundo urbano. 
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No livro de posturas municipais de São Paulo, encontramos as seguintes medidas a 

respeito dos cuidados com a salubridade da região: 

Tabela 2: Posturas municipais sobre o sanitário em São Paulo 

1830 

Art. 5-6 Asseio e segurança dos canos d'água, e penas 

Art. 28 Boticários, drogas podres e penas 

Art. 36 Matadouro e penas 

Art. 37 Porcos e penas 

1831 Art. 5 Corte da carne, asseio e penas 

1834   Gêneros comestíveis 

1836 Art. 3 Saúde pública e asseio das casinhas 

Sem data   Obrigações do cirurgião de partido 

1839 
Art. 1-2 Vacinação 

Art. 3 Porcos soltos 
Fonte: Livro de posturas municipais da Câmara Municipal de São Paulo. 

De acordo com as posturas camarárias, todos estavam proibidos de jogar qualquer 

coisa pútrida ou que impedisse o trânsito nas ruas, sob a pena de $400 até 1$200 réis. O fiscal 

teria que retirar as imundices à custa da câmara municipal, buscando informações sobre os 

infratores para que se cobrassem as multas e despesas com a limpeza. Os proprietários e 

inquilinos, cujos canos das residências desaguassem sujeiras nas vias públicas, teriam que 

pagar 6$000 réis de multa e igualmente arcariam com os gastos de limpeza.
222

  

Essas posturas revelam as preocupações do poder camarário quanto aos problemas que 

os fedores emanados pelos lixos e pelas águas estagnadas poderiam causar à saúde da 

população. Inclusive, muitas obras realizadas em São Paulo buscaram solucionar esses 

problemas das imundices nas ruas. Em 1839, diante do problema do lixo na região, a 

comissão de contas da câmara municipal autorizou o fiscal da cidade a fazer uma abertura no 

muro da Ladeira do Carmo para os moradores despejarem o seu lixo, devendo também indicar 

outros lugares apropriados para esta finalidade. No entanto, apesar do fiscal ter cumprido com 

a determinação, ela não surtiu o efeito desejado. Quase um ano depois, uma portaria do 

presidente de província chegava à câmara municipal recomendando que o fiscal não 
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permitisse que os moradores jogassem lixo nas ruas e travessas da cidade, o que ele 

pessoalmente havia notado.
223

 

Certas vezes, as sujeiras apareciam nos chafarizes espalhados pela cidade, colocando 

em sério risco a qualidade da água que abastecia a população. Em 1833, um dos membros 

camarários exigia que o fiscal informasse a respeito das imundices no Chafariz do Piques, 

também chamado Chafariz da Memória, já o autorizando a fechar os buracos no encanamento 

que, possivelmente, estavam ocasionando a falta de água na cidade.
224

  Além do fato dos 

chafarizes serem importantes pontos de encontro e sociabilidade da população, o problema da 

sujeira era ainda mais agravado pelo motivo de parte dos seus encanamentos estarem em 

terras particulares, o que dificultava o controle de sua limpeza. 

Outro foco de doenças que as medidas camarárias buscavam abolir eram as áreas 

pantanosas de São Paulo. Por isso, o presidente da câmara municipal propunha que se 

nivelassem as ruas da cidade, ainda não calçadas, incumbindo-se o fiscal da inspeção das 

diligências a serem executadas pelos proprietários, os quais fariam suas testadas seguindo o 

nivelamento ajustado, evitando-se, desse modo, a formação de esgoto e áreas alagadiças.
225

 

Segundo Karina Jorge, tais obras eram pautadas pelas recomendações médicas do período que 

procuravam secar os pântanos, além de outros locais baixos e alagadiços. Dessa forma, 

drenavam-se as águas estagnadas destes lugares, construindo-se valas e calçadas.
226

 

A questão da falta de limpeza das ruas não era um transtorno apenas em São Paulo, 

mas um problema bastante comum em outras regiões, cujas autoridades médicas buscavam 

incessantemente resolver. Em 17 de dezembro de 1831, um relatório da Comissão de 

Salubridade Geral da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro denunciava a suposta 

negligência dos poderes públicos quanto às condições de higiene das cidades. A comissão 

enfatizava, ainda, sobre a necessidade em fazer com que a população compreendesse a 

importância de uma atmosfera salubre, pois era o ar carregado de partículas pútridas e 

miasmas que causava as enfermidades:
227
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Depois que tiverem rebentado os estragos da infecção, inutilmente se 

arrependerá de os ter promovido, o que não esgotou, nem atterrou os 

pantanos de suas herdades, o que deixou acumular monturos e 

immundicias nos seus quintaes e estribarias, o que não desinfeccionou 

a sua habitação; e o imprevidente Governo que despresou como 

minúcias os cuidados da Hygiene Publica, será atrozmente culpavel do 

commum flagelo.
228

 

Sem dúvida, os equipamentos urbanos que mais causavam problemas à atmosfera das 

cidades eram os currais, matadouros e açougues. Desde o período colonial, esses locais onde 

os abates, cortes e comércio das reses eram realizados foram frequentemente alvos das 

queixas da população em virtude do fedor exalado pelos detritos dos animais, contaminando 

os ares da capital. Outrossim, enquanto espaços de ampla contaminação e, consequentemente, 

provocando tensões no abastecimento da cidade, a câmara municipal de São Paulo buscou 

constantemente vigiá-los.  

Inicialmente, o senado buscou situá-los em um único local, geralmente no centro da 

cidade, para assim conseguir atender os interesses de caráter fiscal. Isso porque, os currais, 

matadouros e açougues consistiam em importantes fontes de renda para os cofres 

municipais.
229

 Entretanto, se esta localização era mais viável aos poderes camarários, por 

outro lado, ela desencadeava um conjunto de sérios inconvenientes à população.  

Até o ano de 1853, o matadouro estava na região do Bixiga, mais especificamente às 

margens do Rio Anhangabaú, o que facilitava o lançamento da sujeira produzida pelos 

animais abatidos no rio, contaminando suas águas e causando um aspecto bastante repulsivo 

aos habitantes.
230
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Planta 1: Suposta localização do matadouro da câmara municipal de São Paulo, o Curral do 

Conselho, próximo ao córrego do Bixiga  

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo de 1810 do engenheiro militar Rufino José Felizardo e Costa, apud,  

Carolina Celestino GIORDANO, Ações sanitárias na imperial cidade de São Paulo: mercados e matadouros, 

2006, p.70. 

Conforme se pode visualizar a partir da planta, a localização do Curral do Conselho 

justificava-se pela proximidade do chamado “Pouso do Bexiga”, local que atendia aos 

viajantes vindos de, pelo menos, duas importantes saídas da capital, a saber: a oeste, em 

direção a Campinas, e sudoeste, rumo a Sorocaba. Além disso, havia os que vinham de Santo 

Amaro que também poderiam usufruir desta hospedagem. Nesse sentido, o matadouro estava 

em uma região com intenso fluxo de tropas, próximo a importantes rotas de muares da 

capitania, depois província de São Paulo.
231
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Em virtude da evolução da cidade no século XIX, o problema da sujeira produzida 

pelo matadouro seria ainda mais agravado, pressionando a câmara municipal paulista a 

transferi-lo para um local mais afastado do núcleo densamente povoado. Desse modo, ao 

buscar regrar o comércio de carne a partir da construção de um novo matadouro, o senado em 

São Paulo afinava-se às políticas públicas para ordenamento do espaço baseadas em saberes 

médico-sanitários do período. Nesse sentido, uma correlação entre a existência de cemitérios, 

mercados e matadouros em certos pontos da cidade e os surtos epidêmicos que assolavam a 

região começou a ser pensada, fazendo com que a localização e controle sobre o 

funcionamento destes equipamentos passassem a ser uma importante pauta legislativa.
232

 

No dia 06 de março de 1829, com os membros do conselho reunidos em sessão 

municipal, leu-se a seguinte indicação: 

Devendo esta Camara em observancia do seu regimento artigo 

sessenta e seis paragrapho nove quanto antes mandar edificar um 

matadouro para os fins declarados na mesma lei, e para os da melhor 

arrecadação tanto das rendas da Fazenda Publica, como deste 

Concelho; devendo outrosim ter este estabelecimento agua superior 

para bebedouro do gado, e para asseio e limpeza tão necessaria afim 

de que o deposito do sangue e mais immundicies não altere e 

corrompa a salubridade da atmosphera: para o referido matadouro não 

ha outro logar com proporções visinho á cidade, e com agua superior, 

senão o que já foi destinado pela Camara de mil oitocentos e dez, e 

ratificado pela de mil oitocentos e treze, tendo as mesmas Camaras já 

formado o plano da obra, procedido á necessaria avaliação, e posto em 

praça como se observa dos autos lavrados a quatro de julho de mil 

oitocentos e dez (...).
233

 

Havia a necessidade da construção de um novo matadouro em São Paulo, visando não 

só a observância da lei de 1º de outubro de 1828, a qual previa que somente nos matadouros 

públicos ou particulares, com licença da câmara municipal, se poderia matar e cortar os 

animais para consumo, mas também os cuidados com o asseio dessas atividades. Igualmente, 

quanto à localização deste equipamento, percebe-se que a câmara municipal não estava 
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apenas preocupada com a salubridade da atmosfera, pois a implantação do matadouro em 

outra região melhoraria a própria arrecadação das rendas camarárias. Além do mais, o trecho 

aponta que a mudança do matadouro para outra área da cidade era uma questão antiga. 

No termo de vereança de 23 de maio de 1812, encontramos uma ordem a respeito 

dessa alteração do matadouro. Àquela altura, os conselheiros apontavam que a mudança seria 

em decorrência do matadouro “se achar inteiramente incapaz de nelle se beneficiarem as 

carnes que delle vem para o açougue, e porque o actual almotacel (...) tem representado que se 

acha em termos de vir abaixo tudo repentinamento”.
234

 Conforme as informações dos exames 

feitos pelo almotacé e procurador da câmara municipal, devidamente acompanhados dos 

peritos, a força exercida pelos animais contra as paredes do matadouro poderia facilmente 

colocá-lo abaixo. 

É verdade que as condições de manutenção dos matadouros em todo o Brasil nunca 

foram boas. Ao se debruçar sobre o abastecimento de carne na cidade do Rio de Janeiro, 

Pedro Henrique Campos apontou como as reformas nesses espaços foram constantes, sendo 

registrada, ao menos, uma obra anual em cada matadouro da região. Em vários momentos, os 

reparos foram ininterruptos, com reformas sendo solicitadas pelos fiscais logo após a 

finalização de uma obra.
235

 

Apesar da urgência em se construir outro matadouro ser uma questão antiga para a 

câmara municipal em São Paulo, nenhuma obra havia sido iniciada. Em sessão de 06 de 

março de 1829, os oficiais do senado indicavam o motivo. De acordo com as informações 

apresentadas na reunião, o terreno indicado para a ereção do novo matadouro estava ocupado. 

À vista disso, o senado ordenava que o fiscal, amigavelmente, reivindicasse a sua posse, 

informando à edilidade os resultados da diligência.
236

 Cinco meses depois, o fiscal enviava 

um ofício ao senado pedindo uma vistoria neste lugar para que pudesse cumprir com as 

deliberações. Todavia, o fiscal não conseguiu a desistência por parte dos indivíduos que 

habitavam o terreno. Para reaver a posse, o procurador teria que proceder pela via da justiça 

ordinária. Enquanto isso, o fiscal e uma comissão especial teriam que indicar outro terreno 

para a edificação do novo matadouro.
237
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Não sabemos se a câmara municipal conseguiu ou não a posse do terreno. 

Aparentemente, a questão se desenrolou por anos, pois o deslocamento do matadouro público 

ainda era uma discussão no início da década de 1850. Somente em 1852 é que a construção do 

novo matadouro, entre as Ruas Humaitá e Pitanguí, nas cabeceiras do outro extremo do 

Anhangabaú foi iniciada. Apesar de mais distante do centro da cidade, assim como o 

matadouro do Bixiga, o da Rua Humaitá igualmente lançava os lixos e carcaças dos animais 

no rio, contaminando a água e, dependendo da direção dos ventos, também os ares da cidade. 

No entanto, esse matadouro estava sujeito a um código sanitário mais rigoroso. O problema só 

seria resolvido no final do século XIX, com a instalação do matadouro da Vila Mariana em 

1887, portanto, em uma área bem mais afastada.
 238
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Planta 2: Localização dos três matadouros da câmara municipal de São Paulo 

 

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo de 1810 do engenheiro militar Rufino José Felizardo e 

Costa, apud, Carolina Celestino GIORDANO, Ações sanitárias na imperial cidade de São Paulo: mercados e 

matadouros, 2006, p. 133. 

 

De todo modo, até a inauguração do novo matadouro em 1853, os fiscais da câmara 

municipal de São Paulo tiveram que lidar com os problemas causados pelo decadente 

matadouro do Bixiga, também conhecido como “Curral do Concelho”, buscando aplicar e 

inspecionar as posturas e deliberações camarárias quanto ao abate e corte dos animais.  

Conforme as determinações municipais, todos os indivíduos que cortassem reses no 

matadouro da cidade deveriam limpá-lo ou pagariam a multa de $400 réis, sendo a limpeza 

realizada às suas custas.
239

 Nesse sentido, em sessão de 28 de abril de 1834, após exame do 

mau estado do matadouro, o senado autorizou que algumas obras para reedificação e 

calçamento do curral fossem executadas, delegando os cuidados com o asseio interno ao 
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fiscal, além de todas as providências que estivessem ao seu alcance para punir quem 

desobedecesse as suas ordens.
240

  

Por ser uma questão de saúde pública, o cirurgião de partido acompanhava os fiscais 

nas revistas ao matadouro, verificando se as reses abatidas neste local não estavam 

corrompidas. Normalmente, o cirurgião de partido aparecia no matadouro quando havia 

alguma suspeita ou denúncia sobre a salubridade dos alimentos. Quando isto acontecia, o 

fiscal alertava o senado sobre a necessidade da presença deste profissional para o exame não 

apenas do matadouro, mas igualmente das casas de negócio da cidade. 

Em abril de 1833, o fiscal da cidade enviou uma solicitação à câmara municipal a 

respeito do cirurgião de partido o acompanhar nas correições às casas de negócio da cidade. 

Provavelmente, alguma denúncia sobre a qualidade dos alimentos havia chegado aos ouvidos 

do fiscal, sobretudo das carnes comercializadas na capital.
241

 Isso porque, um mês após as 

vistorias do fiscal acompanhado do cirurgião de partido, o conselho discutia um boato sobre a 

venda de carne morta pela peste nos açougues. Ao esclarecer sobre o assunto, o fiscal negou a 

veracidade da informação.
242

  

Embora as posturas municipais proibissem veemente a comercialização de gêneros 

corrompidos com oito dias de prisão, isto não impediu que indivíduos se aproveitassem das 

vantagens proporcionadas pela venda de produtos estragados e falsificados.
243

 No caso da 

carne, isto era ainda mais comum. Apesar da extinção dos contratos comerciais ter provocado 

certo alívio no preço deste produto a partir do século XIX, tornando menos restrito o seu 

consumo, a sua comercialização ainda era bastante oligopolizada, possibilitando a 

especulação por determinados grupos econômicos.
244

 Dessa maneira, os exemplos de 

comerciantes estocando carne para vendê-la posteriormente nos momentos de escassez por 

valores maiores ou comercializando o gênero ainda que corrompido por quantias menores 

foram episódios corriqueiros em muitas cidades do Brasil.  

Além da limpeza exigida nos açougues e matadouros, as condições de asseio nas 

casinhas era outro setor sob a responsabilidade dos fiscais em São Paulo. Durante a segunda 
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metade do século XVIII, a instalação desta espécie de mercado local foi uma das primeiras 

medidas do Morgado de Mateus para regular o abastecimento na região.
245

 Já nesta época, a 

fiscalização dos estabelecimentos comerciais estava nas mãos dos poderes camarários, 

especialmente dependentes da atuação dos almotacés. Posteriormente, esta inspeção seria 

transferida aos fiscais que se encarregariam da supervisão da salubridade destes equipamentos 

nos mínimos detalhes. 

Assim como no caso do matadouro, a presença das casinhas no centro da cidade 

também poderia gerar inconvenientes à população.  Elas localizavam-se no chamado 

“triângulo comercial” formado pelas Ruas do Rosário, São Bento, Direita e também pela 

Ladeira do Carmo, mais especificamente na Rua das Casinhas, sendo um importante ponto 

para a venda dos gêneros alimentícios no período colonial e parte do século XIX.  

Planta 3: Localização da Rua das Casinhas no triângulo comercial (em amarelo) 

Fonte: Mappa da Cidade de São Paulo e seus subúrbios feito pelo engenheiro civil Carlos Abraão Bresser em 

1841, apud, Carolina Celestino GIORDANO, Ações sanitárias na imperial cidade de São Paulo: mercados e 

matadouros, 2006, p. 83. 

 

                                                             
245

 Maria Lucília Viveiros ARAÚJO, Os caminhos da riqueza dos paulistanos na primeira metade do oitocentos, 

2006, p. 31.   



129 
 

Ao todo, as casinhas eram sete pequenas casas conjugadas, com apenas um 

compartimento cada uma, feitas com “telhados em ponta, equipadas com bancos de tabuas, 

ganchos de ferro, pesos e balanças”.
246

 Em 1806, com a intenção de melhorar as condições de 

abastecimento da cidade, a câmara municipal ordenou a construção de outros treze cômodos 

geminados na Ladeira do Carmo para que também servissem de mercado na região. Desse 

modo, outro ponto de comercialização era instalado em uma das rotas de acesso à capital, 

agora mais ao leste da cidade, sendo denominadas de “Casinhas da Ladeira do Carmo” ou 

“Casinhas do Buracão do Carmo”.
247

 

Planta 4: Localização das Casinhas da Ladeira do Carmo (em vermelho)  

Fonte: Planta de Affonso A. de Freitas, 1800-1874, apud, Diego Vernille da SILVA, Mercados públicos em São 

Paulo: Arquitetura, inserção urbana e contemporaneidade, 2017, p. 90. 

No que toca as condições de limpeza das casinhas, o viajante Saint-Hilaire nos dá uma 

pista bastante valiosa: 

(...) quanto aos gêneros indispensáveis, como a farinha, toucinho, 

arroz, milho, carne secca, a maior parte dos negociantes que os 

vendem a retalho, ficam reunidos em uma rua chamada das Casinhas, 
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porque de facto cada armazém é uma casinha separada. Não será ali 

que se há de procurar asseio e ordem: ellas são escuras e 

enfumaçadas. O toucinho, os grãos, a carne se amontoam em 

confusão, e os negociantes estão ali infinitamente longe ainda 

d’aquela arte com que os de Paris sabem dar um aspecto appetitoso 

aos mais grosseiros alimentos. Não ha em São Paulo rua mais 

frequentada que a das Casinhas. A gente da roça vem alli vender seus 

gêneros aos negociantes, o consumidores vão compral-os em mãos 

destes.
248

 [grifos nossos] 

Conforme Sênia Bastos, uma das medidas para melhorar as condições de limpeza dos 

estabelecimentos comerciais no período imperial foi substituir os materiais utilizados nestes 

espaços. Isso porque, os ganchos de pendurar a carne nos açougues foram alvo de várias 

críticas da câmara municipal, uma vez que eram feitos de madeira ao invés de metal. No 

entanto, segundo o relato de Saint-Hilaire nos permite entrever, nas casinhas ainda não tinham 

esses ganchos, por isso as carnes eram dispostas umas sobre as outras, o que provavelmente 

causava altos riscos de contaminação.
249

 

Em São Paulo, o intenso fluxo comercial gerava o transtorno dos animais soltos nas 

ruas da cidade. As queixas sobre os prejuízos causados por eles apareceram em algumas 

sessões camarárias, como no ofício do procurador à câmara municipal de outubro de 1830. 

Além do pedido de providências sobre alguns danos, o documento informa que os animais 

bebiam água no açude do Chafariz da Misericórdia, o que comprometia a salubridade do 

abastecimento de água na capital.
250

 

Os animais soltos também prejudicavam as plantações dos moradores. Por isso, os 

indivíduos que tivessem em terras lavradias, sem valos ou cercas, animais de qualquer espécie 

perturbando os vizinhos poderiam sofrer penalizações. Segundo as posturas municipais, na 

presença de duas testemunhas, os moradores eram autorizados a apreender os animais e 

entrega-los ao fiscal para vendê-los em hasta pública, indo metade do produto para as 

despesas da câmara municipal e a outra para os donos, incumbidos de pagar os danos 
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causados. Se o terreno estivesse cercado, mas o prejuízo fosse causado mesmo assim, os 

vizinhos teriam que avisar os donos dos animais por duas vezes antes que pudessem entrega-

los ao fiscal. No caso dos porcos, eles eram mortos logo que fossem pegos acarretando algum 

tipo de prejuízo.
251

 

A presença de cavalares, muares e suínos soltos pelas ruas, além dos riscos que 

poderiam causar à saúde e ao cultivo de alimentos, era também inadequada ao convívio 

urbano, causando vários danos estruturais que colocavam em perigo a segurança dos 

moradores da cidade. Em 1833, um dos membros do senado alertava sobre as estacadas do 

aterrado do Carmo que eram arrancadas pelos porcos soltos na região.
252

  

Por causa dos danos provocados por esses animais, posturas relacionadas 

especialmente aos suínos foram aprovadas pelo Concelho Geral da Província. Elas proibiam 

porcos soltos nas várzeas onde existissem pontes e aterrados, sob a pena de $200 réis a ser 

paga por cada animal quando a infração acontecesse durante o dia e $400 réis quando 

ocorresse à noite. Igualmente, todos que tivessem porcos a serem abatidos ou criados na 

cidade, que andassem soltos durante o dia em locais não designados ou que não fossem 

recolhidos em cercado seguro à noite, seriam multados em $160 réis por cada porco, arcando 

com os danos causados.
253

 

A preocupação com os porcos soltos pelas ruas também era um risco à saúde dos 

moradores. Além da contaminação das águas dos chafarizes da cidade, estes animais se 

alimentavam dos lixos e dejetos dos habitantes. Para termos uma ideia sobre a gravidade deste 

problema, durante a Idade Média havia uma restrição espacial aos suínos em Lisboa, 

ordenando que eles não pudessem ser criados na ribeira do Tejo, nem se aproximar dela, visto 

que era um local utilizado para o lançamento dos excrementos humanos. Por isso, se os 

almotacés confiscassem os porcos aí encontrados, não poderiam abatê-los de imediato, 

devendo esperar o período de três meses para vendê-los nos açougues.
254

 

As formigas e os cães também foram outros dois animais que estiveram sob a 

responsabilidade dos fiscais em São Paulo. De acordo com as posturas municipais: 
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Todos os que no prazo de trez meses depois de notificados não tirarem 

os formigueiros de seus predios urbanos, serão condenados em 6.000 e 

mandar-se-hão tirar á sua custa: as mesmas se estendem aos predios 

rusticos quando prejudicarem a terceiros: o prazo poderá ser espaçado 

por mais trez meses.
255

 

 Em 1829, um projeto municipal previa a criação de quatro companhias para a 

extinção de todos os formigueiros em São Paulo. Após esse ávido serviço, elas poderiam ser 

utilizadas pelos particulares sob a convenção dos fiscais.
256

 Apesar de ambicioso, o projeto 

que se fundamentava em vários problemas que as formigas causavam às plantações dos 

moradores e ao entupimento dos encanamentos das fontes e chafarizes da cidade não foi 

aprovado. 

Além do direcionamento da extinção dos formigueiros, os fiscais inspecionavam a 

matança dos cães em São Paulo feita por particulares à custa do conselho. Segundo um 

parecer camarário, os fiscais pagavam em torno de $320 réis pelo serviço,
257

 devendo ainda 

multar os donos destes animais. Provavelmente, o problema da raiva transmitida por estes 

bichos era o que mais pesava para fossem sacrificados já que esta era uma prática antiga. Nos 

séculos XVI e XVII, quase toda a Europa Ocidental estava assolada pela raiva canina. 

Todavia, entre 1752 a 1762, medidas mais drásticas foram tomadas em Londres para conter a 

doença. Nesta ocasião, ordenou-se a morte dos animais raivosos mediante o pagamento de 

recompensas, o que se espalhou por outras cidades como Madri, por exemplo, onde se 

matavam quase 900 animais por dia.
258

 

Não sabemos quantos cães eram mortos em São Paulo, somente que os fiscais 

estiveram encarregados destes trabalhos que eram mencionados em número considerável de 

sessões camarárias. Desse modo, a preocupação com a raiva transmitida pelos cães foi 

constante, sendo ainda mais acentuada a partir das ideias preconizadas pela teoria miasmática. 
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No caso da raiva, eram os ares exalados pelos animais o que contaminava as pessoas e não a 

mordida como hoje sabemos.
259

  

Ainda falando sobre as doenças, de longe, o problema das epidemias foi o que mais 

preocupou as autoridades. Em São Paulo, mais especificamente a varíola, popularmente 

conhecida como “bexigas”, frequentemente castigou a população desde os primórdios da 

colonização desta capitania. Em 1564, ocorreu a primeira manifestação da enfermidade na 

vila de Piratininga, atacando com truculência seus moradores, deixando um rastro de morte e 

incapacidade para diversas pessoas.
260

 Após este episódio, a doença não deu mais trégua à 

colônia. Em São Paulo, raros foram os períodos em que não havia registros de “bexigas”. Só 

no século XVIII, vários grandes surtos aconteceram nesta região: 1702, 1723, 1724, 1727, 

1729, 1730, 1732, 1735, 1741, 1744, 1761, 1768, 1775, 1780, 1784, 1790 e 1798.
261

   

Não há consenso sobre o ano em que a vacina antivariólica foi introduzida no Brasil, 

se no século XVIII ou apenas posteriormente. Isto é ainda mais confuso quando se trata da 

capitania de São Paulo, onde pouco se sabe sobre o método de inoculação praticado. Por isso, 

o mais comum é os estudiosos preferirem o primeiro quartel do século XIX.
262

 De todo modo, 

o fato é que os fiscais já estavam envolvidos com os procedimentos para vacinação dos 

habitantes durante o período aqui analisado. 

Segundo a Lei Provincial nº 21, de 05 de março de 1838, as câmaras municipais eram 

obrigadas à nomeação de um professor ou perito em seus respectivos municípios para a 

propagação das vacinas. Caso o indivíduo nomeado não quisesse prestar o serviço 

gratuitamente, elas ficavam autorizadas a convencionar com eles a menor gratificação 

possível, solicitando ao presidente de província uma quantia designada pela Lei do 

Orçamento. Além disso, a lei determinava que todos aqueles que não comparecessem à 

vacinação no prazo estipulado ou para os exames do resultado de inoculação e extração do 
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pus vacínico, com exceção dos moradores que fossem vacinados em suas casas por peritos 

pagos por eles, seriam penalizados conforme as deliberações e posturas municipais.
263

 

Em São Paulo, o cirurgião de partido é quem ficou responsável pela propagação das 

vacinas que eram oriundas do Rio de Janeiro e distribuídas pelo governo da província, 

recebendo uma gratificação pelos serviços. Aos fiscais cabia acompanhar de perto todo o 

processo de vacinação dos moradores, publicando editais para avisar os habitantes e 

fiscalizando o cirurgião de partido em todas as etapas, inclusive remetendo ao senado o 

resultado dos exames sobre a eficácia ou não do pus vacínico. Além disso, eles tinham que 

produzir listas com os nomes dos indivíduos que compareciam à vacinação, tarefa para a qual 

nomeavam escriturários pagos, enviando posteriormente a relação dos vacinados para a 

câmara municipal.  

Apesar do relativo sucesso da vacinação no primeiro quarte do século XIX, os 

estudiosos observaram um declínio da prática a partir da década de 1830. Além do medo que 

a novidade causava em parcelas da população, a vacinação tinha vários percalços ao longo das 

etapas do seu processo, dificultando o procedimento de imunização contra a varíola. Em 

linhas gerais, os analistas concordam que duas foram as principais causas para esta queda. 

Primeiramente, havia uma dificuldade em se importar a linfa diretamente da Europa, uma vez 

que o Brasil ainda não dominava a técnica de produção direta. Em segundo lugar, vários 

contratempos poderiam acontecer na etapa de transporte do pus vacínico até a inoculação, 

como o seu enfraquecimento. Mesmo o processo de disseminação “braço a braço” não era 

simples: “uma pessoa inoculada deveria retornar ao vacinador após uma semana, tempo 

necessário para que a pústula estivesse em condições de fornecer novo pus, que, por sua vez, 

serviria a outra pessoa. Apesar do retorno ser obrigatório, a grande maioria não o fazia”.
264

 

  Não por acaso, ao longo de 1831, o fiscal informava à câmara municipal que o pus 

vacínico não havia produzido efeito sobre os indivíduos vacinados pelo cirurgião de partido, 

com exceção da freguesia de Mboi. Aparentemente, havia escassez de lâminas vacínicas em 

São Paulo, mesmo com as solicitações do fiscal e procurador para envio das linfas pelo 

governo do Rio de Janeiro.
265
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Além da propagação das vacinas, as posturas municipais em São Paulo incumbiram o 

cirurgião de partido dos cuidados para com os doentes, inclusive daqueles que estivessem 

detidos nas prisões do município, bem como da obrigatoriedade de apresentar aos fiscais uma 

lista com os nomes e endereços de todos os indivíduos que tinham sido curados.
266

 Desse 

modo, os fiscais não só inspecionavam a propagação de vacinas na região, mas fiscalizavam 

outros aspectos mais gerais dos tratamentos prescritos pelo cirurgião de partido aos 

moradores. 

Em suma, pode-se dizer que os fiscais em São Paulo continuariam executando uma 

série de atividades para limpeza e manutenção do âmbito urbano já em voga desde períodos 

anteriores, quando estes oficiais nem mesmo existiam nos quadros camarários. Os problemas 

com o descarte inadequado de lixos e dejetos produzidos pelos moradores, com a circulação 

desordeira de animais pelas ruas e estradas, com a contaminação das águas e do solo, além 

das várias doenças que assolavam o cotidiano dos sujeitos, ceifando-lhes a vida e suas 

capacidades físicas foram algumas dentre as várias questões que constantemente estiveram 

presentes em diferentes lugares do mundo, sobretudo em cidades densamente povoadas, com 

uma intensa circulação de pessoas, mercadorias e animais. Já na primeira metade do século 

XIX, a província de São Paulo não destoava deste quadro, tampouco as medidas pensadas 

como solução para os transtornos causados pela falta de higiene e cuidados com a saúde 

estavam desconectadas dos saberes médicos a respeito da propagação de doenças no período. 

Nesse sentido, não é exagero afirmar que os fiscais inspecionavam antigos problemas sob as 

novas perspectivas em curso neste momento a respeito da higiene e das formas de contagio 

das doenças. 
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Capítulo 7 – Lugares de mercado: a fiscalização do abastecimento e comércio 

Desde o século XVIII, a cidade de São Paulo se constituía em importante núcleo 

articulador dos processos de “interiorização da metrópole”, construindo uma economia 

mercantil conectada ao mercado de abastecimento de outras regiões coloniais, especialmente 

do Rio de Janeiro. A partir da administração do Morgado de Mateus, as autoridades 

começaram a se preocupar com o desenho urbano da capitania, dando várias sugestões para o 

empreendimento de construções e melhoramentos do espaço, uma vez que o crescimento das 

atividades comerciais obrigatoriamente exigia a adequação das infraestruturas, sobretudo para 

tornar possível o fluxo das transações comerciais.
267

 

Se o desenvolvimento da economia paulista teve uma participação fundamental na 

atitude ordenadora da câmara municipal sobre as formas de distribuição, ocupação e usos do 

espaço, a pujança mercantil na região repercutiu ainda mais sobre os modos de organização e 

controle das matérias comerciais por esta instituição, fazendo com que ela encarregasse os 

fiscais de uma série de prerrogativas com o objetivo de regrar e fiscalizar o comércio a partir 

do século XIX. 

Na verdade, desde muito cedo, a coroa portuguesa já intervinha na regulação das 

atividades de mercado através da almotaçaria, baseando-se em um conjunto de valores e 

práticas para a manutenção da isonomia do comércio, a saber: a inspeção dos pesos e medidas 

das mercadorias, o controle dos preços, a fiscalização da qualidade dos gêneros alimentícios 

distribuídos à população e a perseguição aos monopolistas.
268

 

No ocidente, os tratados da Hisba não teriam aparecido antes do século XII. 

Anteriormente, eles não passavam de compilações jurídicas sobre o que era compreendido 

como lícito ou não nas trocas comerciais. No oriente, não foram encontradas leis específicas 

sobre o comportamento comercial dos indivíduos antes do final do século XIII. A influência 

do Alcorão é outro elemento a ser destacado na formulação destas primeiras legislações 

urbanas. Nesse sentido, havia proibições a certas práticas consideradas fraudulentas como a 
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especulação de gêneros alimentícios, o açambarcamento de produtos, a venda de coisas 

duvidosas, além dos contratos aleatórios.
269

 

Com a política portuguesa para exploração dos novos territórios conquistados na 

América, o que envolvia necessariamente a montagem de uma estrutura jurídico-institucional 

e administrativa para assegurar a posse, defesa e aproveitamento econômico da colônia, o zelo 

pelas trocas comerciais levaria ao estabelecimento da almotaçaria logo nas primeiras décadas 

de colonização, mais especificamente em 1532, com a criação do posto de almotacé na 

primeira vila do Brasil: São Vicente.
270

 

Embora os almotacés também fossem responsáveis por um amplo leque de funções 

relacionadas com o construtivo e sanitário das vilas e cidades, transferidas aos fiscais no 

momento de extinção da almotaçaria, para os almotacés não eram estas as atividades 

predominantes na sua atuação. Eles estavam frequentemente envolvidos com a inspeção do 

comércio regular e irregular, arrematando e fiscalizando os contratos comerciais, distribuindo 

as licenças aos comerciantes e cobrando as taxas municipais referentes aos seus negócios e 

produtos, contendo os atravessadores de alimentos que prejudicavam o abastecimento da 

região, apreendendo os gêneros irregulares, examinando o padrão de pesos e medidas, 

averiguando o tabelamento dos preços das mercadorias e punindo os infratores das posturas 

municipais. 

Com a extinção dos almotacés, os fiscais herdariam também suas tarefas relacionadas 

ao mercado. Segundo a lei de 1º de outubro de 1828, a câmara municipal teria que 

providenciar: 

(...) sobre a commodidade das feiras, e mercados, abastança, e 

salubridade de todos os mantimentos, e outros objectos expostos á 

venda publica, tendo balança de ver o peso, e padrões de todos os 

pesos, e medidas para se regularem as aferições; e sobre quanto possa 

favorecer a agricultura, commercio, e industria dos seus districtos, 
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abstendo-se absolutamente de taxar os preços dos generos, ou de lhes 

pôr outras restricções á ampla liberdade, que compete a seus donos.
271

 

Assim como acontecia em período anterior com os almotacés, os fiscais seriam 

encarregados da regulação do mercado na primeira metade do século XIX. No entanto, 

diferentemente do que acontecia nos tempos da almotaçaria, cujo zelo das autoridades 

municipais recaía sobre a “economia moral do mercado”, baseada em noções de preço justo e 

bem comum, a municipalidade não poderia mais aplicar qualquer espécie de restrição ao 

preço dos produtos comercializados. Embora a proteção da população contra os interesses 

desenfreados de produtores e comerciantes ainda fosse uma preocupação, as noções liberais 

que entravam em cena impediam quaisquer tipos de restrições ao livre comércio.
272

 Além 

disso, mas, sobretudo como reflexo destas novas concepções, ao contrário do que acontecia 

com os almotacés, em que a regulação do mercado era a atividade que mais pesava no 

expediente destes oficiais, os fiscais pouco se envolveram com esta função em São Paulo:  

Gráfico 6: Ocorrência das atividades de mercado nas sessões camarárias de São Paulo 

envolvendo os fiscais e suplentes (1829-1841) 

Fonte: Atas da Câmara Municipal de São Paulo. 
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Não obstante, havia outras formas de regulação do mercado no século XIX, sobretudo 

porque elas estavam associadas ao fomento das rendas municipais. Basicamente, os valores 

provinham das taxas cobradas pela câmara municipal para a realização de serviços, dos 

impostos relacionados ao comércio de gêneros em São Paulo, das licenças concedidas para 

abertura e funcionamento dos estabelecimentos comerciais, dos aluguéis que os lavradores 

pagavam para venderem nas casinhas, dos pagamentos para a utilização do matadouro público 

e das multas aplicadas aos infratores. 

Apesar da proibição ao tabelamento de preços dos produtos comercializados a partir 

do século XIX, a prática de aferição dos pesos e medidas continuaria a ser regulamentada 

pelas câmaras municipais no Império do Brasil. Isso porque, era bastante comum que os 

comerciantes vendessem por “balanças falsas” à população, fraude esta que fazia com que 

obtivessem mais vantagens em suas negociações e que, consequentemente, acabava 

prejudicando os consumidores que pagavam além do que os produtos realmente custavam em 

detrimento do seu verdadeiro peso. Nesse sentido, uma postura municipal publicada em 1830 

determinava o seguinte: “Todo o que vender ou negociar por pesos e medidas falsas, ou 

vender generos corrompidos e falsificados, que sejão nocivos a saude publica sera punido 

com quatro a oito dias de prisão e serão lançados fóra os ditos generos”.
273

  

Para frear a irregularidade dos gêneros falsificados e estragados, além das visitas 

periódicas dos fiscais e cirurgião de partido aos estabelecimentos comerciais e matadouro, a 

câmara municipal realizava os serviços de aferição e exame dos pesos e medidas. Esta 

padronização era executada pelo aferidor, um empregado que, em geral, era indicado pelo 

próprio fiscal, e que recebia diferentes quantias como pagamento a depender dos pesos e 

medidas auferidos.
274

 Normalmente, o aferidor era acompanhado pelo fiscal, procurador e 

secretário da câmara municipal até as casas de negócio onde regulava, conforme os padrões 

vindos da capital, as balanças e pesos utilizados pelos comerciantes. Para tanto, os donos dos 

estabelecimentos pagavam à municipalidade uma taxa pelos produtos auferidos, recebendo 

um bilhete assinado pelo fiscal que comprovava a fidelidade das balanças, o qual teria que 

obrigatoriamente ser apresentado durante as revistas. 
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Os fiscais marcavam os dias e horários para as aferições, comunicando aos 

comerciantes através dos editais os prazos para a padronização das suas balanças e pesos. 

Geralmente, as revistas aos estabelecimentos comerciais em São Paulo aconteciam logo após 

a finalização dos procedimentos de aferições e avenças. Estas últimas eram taxas pagas pelos 

donos das casas de negócios à câmara municipal que autorizavam seu funcionamento. 

Segundo as posturas municipais, as avenças seriam pagas pelos armazéns de secos e 

molhados, pelas tavernas e botequins, além das marcenarias, ourives e tabuleiros. Todos 

teriam que avençar seus negócios no prazo de um mês a partir da abertura de seus 

estabelecimentos e conforme o senado estipulasse nos anos seguintes, o que seria avisado 

pelos fiscais. Assim como acontecia com as aferições, as avenças eram dadas em bilhetes 

assinados pelo fiscal, procurador e secretário, servindo como um comprovante que impedia o 

pagamento de 8$000 réis de multa.  

Em uma cidade como São Paulo, profundamente envolvida com as atividades 

comerciais, as taxas e multas provenientes dos negócios que existiam e/ou circulavam pela 

região garantiam importantes quantias aos cofres municipais. Não sabemos quais eram as 

proporções correspondentes a cada um desses rendimentos nos orçamentos camarários. Desde 

o início do funcionamento da Assembleia Provincial de São Paulo, as despesas locais 

apareciam bem mais detalhadas nas prestações de contas enviadas pelas câmaras municipais 

ao governo provincial. Ou seja, citando a primeira lei orçamentária municipal de 1836 a 1837, 

percebe-se que as despesas de cada localidade aparecem bem discriminadas, o que não 

acontece em se tratando das receitas, pois somente os seus valores totais são informados, sem 

quaisquer especificações sobre fonte de rendas ou tributos arrecadados.
275

 

Somente a partir de 1839 é que o balanço orçamentário da câmara municipal de São 

Paulo enviado à Assembleia Provincial apresentaria o detalhamento das receitas camarárias. 

De acordo com as informações apresentadas, os impostos cobrados pelos fiscais nas casas de 

negócio, bem como as taxas de aferição dos pesos e medidas dos produtos vendidos nestes 

estabelecimentos correspondiam a um valor total de 1:169$160 réis e 528$960 réis, 

respectivamente.
276

 Ou seja, as avenças e aferições estavam entre as fontes que mais geravam 
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rendas para os cofres municipais, o que enfatiza ainda mais a importância das atividades 

comerciais para a economia paulista já na primeira metade do século XIX. 

Pelo que já foi mencionado neste capítulo, acreditamos que esteja claro como a 

participação dos fiscais ia além da execução das deliberações camarárias e da mera cobrança 

dos rendimentos comerciais em São Paulo. Associado ao caráter fiscalizatório da sua ação 

sobre o cotidiano do espaço e da população, estava também sua capacidade de ingerência e 

proposição de medidas para a solução dos vários aspectos ordinários que eles eram 

imensamente capazes de compreender e deslindar já que eram os principais empregados 

municipais que entravam em contato direto com os problemas e demandas dos moradores na 

capital e em suas freguesias. 

É com base na compreensão desse protagonismo dos fiscais em São Paulo que 

conseguimos entender a proposta apresentada na reunião camarária de 02 de março de 1829. 

Nesta ocasião, o fiscal respondia a uma deliberação do senado a respeito das avenças na 

região, aproveitando para sugerir que o valor mínimo cobrado por elas, correspondente a 

1$600 réis, aumentasse o dobro, pois: 

(...) não só por ter-se avultado o commercio por occasião da 

população, como mesmo por ser este um meio indirecto de cohibir por 

outro lado a multiplicação de tantas vendas, que se offerecem um 

fundo real só servem para promover e fomentar a dissolução da moral 

publica, favorecer roubos, e mais crimes que tanto cumpre atalhar.
277

 

 O documento é interessante porque revela alguns pontos curiosos relacionados às 

intenções por trás da proposta do fiscal. Analisando mais atentamente a argumentação deste 

oficial, pode-se perceber que, embora as restrições ao livre mercado estivessem proibidas 

neste momento, poderiam existir outras maneiras mais veladas para impedir que certos 

sujeitos tivessem acesso à possibilidade de comercializar em São Paulo. No período colonial, 

este objetivo era atingido, muitas vezes, através do tabelamento dos preços, o que poderia 

inviabilizar a capacidade de negociação de alguns agentes envolvidos com o comércio em 

detrimento de outros que gozavam de cabedais mais volumosos, bem como dos contratos 

comerciais que garantiam a determinados indivíduos, mediante o pagamento de valores ou 

percentuais fixados, o monopólio sobre certos negócios como, por exemplo, o de carne verde. 
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Além do provimento dado às necessidades mais imediatas do Estado para conseguir 

fundos fixos de renda, bem como a capacidade de se estabelecer uma rede maior de 

indivíduos para lidar com as várias demandas dos extensos territórios do que aquela 

constituída pelos escassos empregados das instituições de governo, o regime dos contratos 

vigente no período colonial igualmente promovia diversas vantagens aos seus arrematantes. 

Sendo assim, além dos altos lucros que o monopólio sobre determinadas atividades poderia 

garantir aos seus titulares, havia por trás da arrematação dos contratos privilégios 

consideráveis como a promoção entre outros setores sociais no interior de uma sociedade 

profundamente hierarquizada.
278

 

Durante a montagem do Estado brasileiro, vários foram os contratos que, 

gradualmente, chegaram ao fim, sendo colocados sob a administração das câmaras 

municipais. Isso acabou permitindo que mais indivíduos pudessem se envolver com as 

atividades que, anteriormente, estavam em mãos daqueles que tinham mais poder para 

barganhar com a municipalidade. Todavia, certamente isso nem sempre agradou as 

autoridades locais, que buscaram formas alternativas para coibir a multiplicação desordenada 

de tantos negócios, uma vez que a mobilidade de certos grupos sociais, especialmente dos 

negros, era vista com desconfiança e preocupação pelos setores mais abastados da 

sociedade.
279

 

A sugestão do fiscal foi enviada à comissão permanente, cujo parecer aconselhou que 

se confiasse no zelo e patriotismo deste oficial, o qual teria que considerar em suas avenças o 

crescimento do país para convencionar pelo melhor preço.
280

 Todavia, apesar da decisão 

favorável ao fiscal, ele não estava autorizado a estipular os valores para as avenças. Em geral, 

esses tributos eram cobrados de acordo com a classe a qual cada estabelecimento pertencia, 

cabendo aos fiscais somente a distribuição destas categorias, como também o envio da relação 

das casas de negócio para que a municipalidade resolvesse sobre a cobrança das avenças.  
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Contudo, a urgência das circunstâncias poderia leva-los a convencionar sem a 

deliberação camarária. Em setembro de 1831, um parecer da comissão permanente sobre um 

ofício do fiscal de Juqueri era favorável ao procedimento desse oficial na feitura das avenças, 

embora ele não estivesse autorizado a fazê-lo. De acordo com os argumentos apresentados, se 

ele não tivesse agido dessa forma, os donos dos botequins retirar-se-iam para outros 

municípios sem o pagamento do tributo, deixando a câmara municipal no prejuízo.
281

 

Embora certas ocasiões demandassem uma maior autonomia dos fiscais para a 

resolução de problemas improteláveis, inevitavelmente que isso gerava conflitos entre eles e 

aqueles comerciantes que se sentiam, de alguma forma, prejudicados pelas decisões e 

condutas desses agentes municipais.  

Em reunião de 27 de fevereiro de 1832, Anna Maria do Carmo reclamava a respeito da 

avença exorbitante cobrada pelo fiscal em armazém na Rua das Casinhas. A câmara 

municipal ordenou que o dito oficial informasse se naquela vizinhança havia outros armazéns 

avençados pela mesma quantia exigida da suplicante. Além disso, um dos membros do 

conselho sugeriu que o fiscal declarasse o motivo para o aumentou no valor da avença 

cobrada de Anna Maria quando constava que ele teria abaixado a quantia para outros 

proprietários de casas de negócio, ficando desde já responsabilizado. Infelizmente, não 

sabemos o conteúdo da explicação do fiscal, somente que foi decidido que a avença da 

suplicante coincidisse com outras cobradas na vizinhança.
282

 

Outras vezes, as reclamações dos comerciantes a respeito das avenças não eram 

relacionadas especificamente aos comportamentos dos fiscais, mas dirigidas ao governo 

camarário como um todo. Em fevereiro de 1836, o senado enviava um longo e detalhado 

ofício ao presidente de província respondendo às queixas e aos requerimentos que alguns 

negociantes tinham remetido ao governo reclamando sobre uma postura municipal acerca da 

cobrança das avenças.
283

 A postura em questão determinava que o imposto em questão, ao 

qual estavam sujeitos todos os armazéns de molhados, botequins e tavernas, fosse igualmente 

estendido às lojas de fazenda seca e marcenaria, aos ourives e tabuleiros que vendessem suas 

mercadorias pelas ruas.
284
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Rapidamente, a medida camarária gerou descontentamento entre os comerciantes em 

São Paulo, que enviaram suas reclamações ao presidente de província. Não sabemos 

exatamente o conteúdo destas queixas, tampouco das solicitações. Todavia, felizmente, a 

resposta da câmara municipal dá muitas pistas a este respeito, iluminando vários aspectos do 

conflito entre a instituição local e os agentes afetados pela postura.  

Primeiramente, o conselho argumentou sobre as reclamações do ourives Joaquim 

Alvares dos Reis. De acordo com a câmara municipal, provavelmente o ourives estava 

pedindo ao governo da província a interpretação de uns dos artigos da postura com a intenção 

de se beneficiar no processo aberto contra ele pelo procurador. Segundo as informações 

apresentadas pela municipalidade para se defender das acusações do suplicante, ele havia sido 

flagrado em uma casa distante da sua residência, mas especificamente no centro da cidade, 

com portas, janelas e balcão onde exercia o seu ofício de ourives, contando com a ajuda de 

dois funcionários, um deles escravo. Em vista disso, o procurador entendeu que Joaquim 

Alvares dos Reis estava com loja aberta e, por essa razão, deveria ter avençado no prazo 

marcado, chamando-o em juízo pela infração da postura. Por tudo isso, o senado julgava que 

o ourives buscava uma maneira para se livrar do pagamento da multa.
285

  

Na segunda parte do ofício enviado ao presidente de província, o senado esclarecia 

sobre as outras representações que falavam sobre as supostas injustiças da postura sobre 

avenças. Segundo as alegações apresentadas pelos suplicantes, este imposto seria oposto aos 

princípios da ciência econômica, além de desnecessário por não haver mais déficit nas rendas 

municipais. E, ainda que existisse algum desequilíbrio nos cofres camarários, isto não seria 

causado pela falta de rendimentos propriamente ditos, mas deveria ser atribuído à péssima 

administração e quase nenhuma fiscalização das rendas.
286

 

Para a municipalidade, esses queixumes não eram nenhuma novidade, até mesmo 

porque a própria Assembleia Provincial havia questionado as contas camarárias em ano 

anterior. No entanto, apesar da câmara municipal não ter “em tudo isto nada q. admirar-se, 

nem mmo. de q. doer-se (...). Nem pr. isso com tudo revela guardar absoluto silencio sobre 

essas accusações, porque um tal silencio importaria uma confissão de justeza d’ellas”.
287

 

Nesse sentido, alegando que a irritação dos suplicantes era natural, porém injusta e excessiva, 

os conselheiros se defendiam apontando a economia com a qual as obras eram feitas em São 
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Paulo, mesmo com as dificuldades em se conseguir um custo baixo para sua execução, bem 

como indivíduos capacitados para a fiscalização, uma vez que não era: 

(...) tam facil tirar estes da classe dos homens raros que se recomendão 

a um tempo por sua extraordinra. habilide. e pr. uma severa probide. 

porq. esses, mmo. pq. q. são raros, não se apresentão em turmas a 

solicitarem os logares de Fiscal ou Procurador da Cama., ou Feitor 

d’obras (...).
288

    

Além disso, mesmo com a injustiça das acusações proferidas pelos comerciantes 

contra a câmara municipal, ela revelava ao presidente de província que não havia sido 

dominada por um ignóbil despeito. Pelo contrário, o senado oferecia um novo projeto de 

posturas no qual reduziria a quota dos impostos, retirando o arbítrio dos seus agentes – 

problema que, possivelmente, teria sido apontado pelos suplicantes nos ofícios ao governo da 

província – e mudando o nome “avença” devido ao caráter odioso que teria. Desse modo, a 

municipalidade acreditava que poderia conciliar: 

(...) os principios de justiça e o menor vexame dos contribuintes com 

as necessides. do Municipio sempre crescentes, e q. não podem ser 

contestadas só com o facto de ter havido sobras, porque é bem 

conhecida a falta de obras públicas de 1ª necesside. e de muitas de 

summa. Utilide. q. não podem levar ao fim com os outros minguados 

réditos da Camara.
289

 

O documento é interessante porque revela não só a centralidade dos tributos 

comerciais para os melhoramentos do município, mas que eles poderiam ser pomo de 

discórdia entre os comerciantes e governo local. É preciso destacar que estas tensões não eram 

desencadeadas apenas pela cobrança supostamente excessiva dos impostos ou atitudes 

impróprias dos agentes fiscais, mas igualmente pelos comportamentos indevidos dos próprios 

sujeitos envolvidos com as várias atividades comerciais que tinham São Paulo como palco. 

É bastante conhecida a luta das câmaras municipais contra os atravessadores de 

produtos desde o período colonial. Em São Paulo, as queixas e medidas contra esses 

indivíduos que cometiam vários tipos de abusos contra os consumidores podem ser vistas em 
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algumas sessões camarárias. Em linhas gerais, os atravessadores eram intermediários que 

cultivavam e/ou compravam produtos, geralmente gêneros alimentícios importantes para a 

população como farinha e carne, para revendê-los por valores maiores em outros locais que 

não os de mercado. Além da ausência do pagamento das taxas e tributos camarários, assim 

como as falsificações que faziam nos pesos e medidas dos alimentos, os atravessadores 

costumavam estocar os gêneros em momentos de grande escassez, comercializando-os depois 

por preços maiores. No mais, o monopólio dos atravessadores acabava impedindo que os 

alimentos chegassem até os mercados e feiras da cidade, prejudicando imensamente o 

abastecimento da população. 

O mercado a céu aberto (feira) mais antigo de São Paulo parece ter ocorrido na Praça 

da Misericórdia, onde os gêneros alimentícios eram vendidos livremente, a princípio, 

curiosamente sem a almotaçaria. No século XIX, a compra e venda dos produtos eram feitas 

também nas praças do Carmo, São Bento, São Francisco e São Gonçalo, cobrindo-se um 

conjunto de lugares correspondentes à região mais central da cidade, equivalendo à quase 

totalidade da zona mais urbanizada. Ainda, havia o comércio feito por negras de tabuleiro e 

roceiros pelas ruas, o que daria o nome à principal rua onde isso acontecia: a Rua da 

Quitanda. Desse modo, as práticas comerciais que então se concentravam no Largo da 

Misericórdia foram se espalhando pela cidade, apontando a importância assumida pelo 

comércio interno na região.
290

  

As casinhas foram criadas para regular as atividades comerciais na cidade, sendo o 

primeiro lugar de mercado edificado em São Paulo. Elas tinham um administrador 

responsável por dirigir o seu funcionamento, tal como informar ao fiscal da cidade sobre 

quaisquer aspectos referentes aos procedimentos e comportamentos levados a cabo em seu 

interior. Sendo assim, a inspeção sobre o comércio realizado nas casinhas, bem como a 

intermediação entre a câmara municipal e o administrador deste mercado cabia ao fiscal da 

cidade.  

Embora as casinhas tenham sido estabelecidas com o propósito de ordenar o comércio 

em São Paulo, certas condutas que aconteciam neste importante mercado e que eram 

denunciadas pelo fiscal acabam provando que os sujeitos não precisavam estar muito longe 
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dos olhares dos fiscais e demais autoridades camarárias para realizarem suas tentativas de 

burla das posturas e deliberações municipais.   

Em janeiro de 1833, o fiscal da cidade alertava o senado sobre os lavradores que 

estavam morando nas casinhas.
291

 Não sabemos o real motivo pelo qual as casinhas estariam 

servindo de moradia a estes sujeitos. É provável que as suas residências estivessem em 

freguesias bem remotas da cidade, tornando inviável que retornassem a todos os dias de 

mercado até que finalizassem a venda das suas mercadorias. Isso porque, além da distância e 

tempo da viagem, havia também outros gastos que poderiam tornar menos vantajosos os 

lucros obtidos no comércio realizado nas casinhas. Portanto, para estes lavradores 

denunciados pelo fiscal, utilizar os quartos alugados deste mercado como dormitórios 

provisórios até a conclusão das suas vendas teria sido uma alternativa satisfatória. 

Mais do que a instalação desses hóspedes inesperados, era a presença de 

atravessadores nas casinhas o que realmente nos chamou atenção. Em sessão de 21 de março 

de 1829, os membros da municipalidade discutiam o grande prejuízo causado pelos 

atravessadores neste espaço, ordenando que o fiscal, juntamente com o procurador da câmara 

municipal, reunisse as testemunhas para acusação e condenação destes contraventores pelo 

juiz de paz. Tudo indica que este problema foi bastante comum, estendendo-se ao longo dos 

anos. Por isso, o senado não pensou duas vezes ao recomendar que o fiscal empreendesse a 

maior vigilância contra os atravessadores, mesmo que outros assuntos sob a sua alçada 

sofressem certa demora. Além do mais, determinou que o fiscal suplente prestasse o seu 

auxílio enquanto durasse esta crise. Não sabemos como ambos solucionaram os 

inconvenientes gerados pelos atravessadores no mercado, apenas que a atitude por eles 

tomada foi muito elogiada pelos conselheiros em 1834.
292

 

É verdade que as medidas camarárias contra as infrações comerciais visavam, a um só 

tempo, garantir a arrecadação das rendas municipais que, como vimos, eram fundamentais 

para a realização de vários empreendimentos na cidade em expansão, como também a 

proteção dos consumidores contra os transtornos causados pela ganância dos indivíduos 

envolvidos com as atividades econômicas. Por outro lado, havia um grande empenho das 

autoridades locais em restringir e conter o comércio realizado por negros e mulatos em São 
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Paulo, particularmente pelas negras de tabuleiro, cuja presença marcava o cotidiano das ruas 

da capital.  

Em São Paulo, as negras de tabuleiro comercializavam, principalmente, legumes, 

frutas e verduras. Ao contrário do que acontecia no Rio de Janeiro, onde elas percorriam 

várias ruas da cidade com cestos sobre a cabeça, aqui elas se concentravam na Rua da 

Quitanda.
293

 Desse modo, pode-se dizer que o comércio ambulante realizado pelas negras, que 

ofereciam várias mercadorias de menor porte e mais perecíveis, complementava os outros 

sistemas de abastecimento da população que coexistiam na região.
294

   

Encontramos um ofício, sem data, enviado pelo fiscal da cidade ao senado para 

comunica-lo sobre a grande dificuldade que ele estava encontrando em remover as 

quitandeiras da Rua das Casinhas sem que antes se indicasse um lugar central para que tais 

vendedoras pudessem comercializar os seus produtos. Conforme o documento, a presença 

destas mulheres na região das casinhas acabava atrapalhando o trânsito público. De acordo 

com o oficial, igualmente havia um clamor entre as negras de tabuleiro para que a 

municipalidade lhes estabelecesse um lugar de mercado, informando que elas se sujeitariam 

ao pagamento de aluguel, uma vez que não tinham condições de estacionarem as suas 

mercadorias no Largo do Colégio, onde provavelmente a câmara municipal havia ordenado 

que ficassem, pois nesta área elas não conseguiam se abrigar das chuvas que atingiam São 

Paulo.
295

  

Aparentemente, os pedidos das quitandeiras surtiram efeito, pois a câmara municipal 

decidiu pela construção de mais um local de mercado em São Paulo. Nas atas e registros desta 

instituição existem alguns documentos trocados com o fiscal da cidade sobre a execução das 

obras de outro mercado na cidade, mais especificamente no lado esquerdo das pontes do 

Carmo e Açu, ou seja, uma entrada importante para a cidade mais a oeste. Este edifício, o qual 

seria denominado como “Barracão do Carmo”, teve uma construção bastante simples entre 
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1836 a 1838, mas a sua regulamentação para que pudesse funcionar como mercado público 

não foi aceita pela Assembleia Provincial.
296

  

Em síntese, percebemos como as medidas tomadas pela municipalidade em relação ao 

comércio em São Paulo não buscaram tratar apenas deste importante setor econômico da 

região, o qual garantia rendimentos para a administração local e, consequentemente, 

possibilitava que continuasse organizando os melhoramentos da cidade em expansão. Essas 

atitudes buscavam, para além de regrar as burlas dos sujeitos, garantir os fluxos de 

abastecimento da população, seja pelas obras de construção e aperfeiçoamento dos 

equipamentos urbanos, seja pela contenção dos setores sociais vistos com preocupação pelas 

autoridades. Desse modo, a polícia dos fiscais reunia, a um só tempo, os interesses de 

fomento do crescimento econômico e as garantias de segurança do bem comum e da 

moralidade do comércio.  
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Capítulo 8 – Sob a mira dos fiscais: a inspeção das ações irregulares dos moradores 

Nos tópicos anteriores, pudemos observar e discutir como a câmara municipal 

interferia em todos os níveis do cotidiano através da ação dos seus fiscais, os principais 

agentes encarregados do ordenamento, execução, controle e fiscalização de inúmeras tarefas 

essenciais para a manutenção da população e do espaço público em São Paulo no século XIX. 

Para viabilizar o seu papel como corporações encarregadas da polícia administrativa e 

economia dos municípios no Império do Brasil, estas instituições puderam propor ao governo 

de província as posturas e provimentos que fossem mais interessantes aos seus municípios. 

Nesse sentido, “Tal ação implicava na capacidade de definição de regras legais de controle e 

fiscalização junto aos agentes sociais para os quais eram destinadas”.
297

 Sendo assim, pode-se 

dizer que os poderes camarários se “manifestavam-se enquanto força construtora de condutas, 

buscando padronizar a ação dos diferentes grupos sociais que, de uma forma ou de outra, 

tomavam parte no processo de reprodução da sociedade”.
298

 

O interesse pela racionalização do poder que tomou as monarquias europeias ao final 

do século XVIII, desencadeando a busca pelo estabelecimento de procedimentos e 

dispositivos que viabilizassem uma nova economia das relações, foi comumente interpretada 

sob a ótica de uma completa eficácia em dividir, policiar e disciplinar o espaço social. 

Entretanto, conforme sugere Foucault em suas análises sobre as condições de emergência e 

distribuição desta nova arte de governar, sua proliferação remete mais à sua fragilidade do que 

à sua eficácia. Ou seja, contra as leituras redutoras da sua obra, ele relembra que há um verso 

na história dos dispositivos disciplinares, permeado pelas resistências, ilegalismos e 

desvios:
299

 

É preciso analisar o conjunto das resistências ao pan-óptico em termos 

de tática e estratégia, dizendo-se que cada ofensiva de um lado serve 

de ponto de apoio a uma contra-ofensiva do outro. A análise dos 

mecanismos de poder não tende a mostrar que o poder é ao mesmo 

tempo anônimo e sempre vencedor. Trata-se, ao contrário, de 
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determinar as posições e modos de ação de cada um, as possibilidades 

de resistência e de contra-ataque de ambos.
300

 

Em uma cidade como São Paulo, cujo perímetro urbano se tornava mais ocupado por 

causa do crescimento das suas atividades econômico-sociais, a câmara municipal mobilizar-

se-ia “em ações cujo intuito era regrar esse uso e essa ocupação, restringindo as manifestações 

espontâneas das camadas populares”.
301

 Desse modo, as autoridades locais paulistas 

colocariam em andamento um processo que, gradualmente, teria enquanto seus principais 

objetivos: 

(...) normatizar divertimentos, amesquinhar o trânsito espontâneo 

pelas ruas, retrair o uso coletivo de certos espaços e desativar 

costumes que funcionavam como motor de um convívio orgânico 

historicamente tecido e retecido na rotina de ganhos e serviços de uma 

economia subliminar aos cargueiros de açúcar e animais para 

negócios.
302

 

Todavia, a despeito dos dispositivos para ordenamento e controle do convívio da 

população em São Paulo, isto não significou que os comportamentos de homens e mulheres 

que viviam na região durante o período analisado tivessem caminhado exatamente ao 

encontro das normas prescritas pela municipalidade. Pelo contrário, pode-se afirmar que a 

violação das regras é intrínseca à existência das normas propriamente ditas, pois nelas já estão 

previstas, inclusive, as penalizações às contravenções.  Além disso, outro aspecto que ilumina 

os desregramentos é a frequência com que determinadas posturas e deliberações camarárias 

eram repetidas e modificadas.   

As posturas sobre os animais, as obras de construção e manutenção, os negros, as 

vacinas e as servidões públicas estavam entre os assuntos que mais vezes foram regulados 

pela câmara municipal, evidenciando os principais pontos de tensão entre as decisões 

camarárias e o cumprimento das normas pela população. De alguma maneira, todas elas 

estavam relacionadas aos usos e formas de convivência do e no espaço em São Paulo por 

aqueles agentes que circulavam pela região no século XIX.  

                                                             
300

 L'oeil du pouvoir. Entretien avec Michel FOUCAULT, In: Jeremy BENTHAM, Le Panoptique, 1977, p. 206. 
301

 Denise Aparecida Soares de MOURA, Sociedade Movediça. Economia, cultura e relações sociais em São 

Paulo – 1808-1850, 2005, p. 87. 
302

 Denise Aparecida Soares de MOURA, Op. Cit., p. 87. 



152 
 

Nas representações iconográficas de viajantes que visitaram São Paulo, tanto no 

período colonial quanto após a Independência do Brasil, é bastante comum a presença de 

animais no perímetro urbano. Os tropeiros que passavam diariamente pela região, centro de 

entroncamento de diversos caminhos, transportavam nos lombos dos animais os diversos 

alimentos responsáveis pelo abastecimento de outras capitanias e, mais tarde, províncias. Não 

por acaso, havia determinadas posturas responsáveis pela regulação da presença destes e de 

outros animais no espaço público. 

Entre as posturas municipais, aparentemente eram duas as que diziam respeito aos 

possíveis riscos que poderiam ser ocasionados pela passagem das tropas na região. A primeira 

determinava que todo indivíduo que, sem um motivo que fosse urgente, corresse a cavalo 

pelas ruas de São Paulo, pagaria uma multa de 4$000. Esta mesma quantia seria paga por 

aqueles que passassem pelas ruas com gado bravo ou carros, carretas ou carroças sem 

guias.
303

 

Como a presença de animais soltos pelas ruas era um risco à segurança dos moradores 

e à salubridade do espaço, costumava-se construir cercas ou estacas para conter este 

problema. No entanto, sabendo que a edificação desenfreada dos chamados “mourões” 

poderia atrapalhar o trânsito público em São Paulo, sendo um grande transtorno à livre 

circulação pelas ruas da região, a câmara municipal tratou de impedir que fossem construídos 

sem autorização em quaisquer lugares. Todavia, por vezes as necessidades dos moradores em 

prender estes animais falavam mais alto, fazendo-os desobedecer às normas camarárias. 

Em julho de 1839, a câmara municipal tomava uma decisão contrária aos 

requerimentos de João Conceição Maldonado e Joaquim José Ferreira, em que pediam uma 

autorização para a construção de mourões, informando que já tinham sido deferidos pelo 

senado anterior.  Segundo o parecer, a municipalidade havia deliberado que o fiscal 

arrancasse todos os mourões das ruas porque eles contrariavam as posturas, pois prejudicavam 

o trânsito público.
304

 No entanto, alguns dias após o cumprimento dessa ordem, o conselho 

era comunicado pelo fiscal a respeito das contravenções de João da Conceição Maldonado. 

De acordo com as informações apresentadas pelo fiscal, o suplicante havia fincado outro 

mourão no Largo São Francisco, contrariando a determinação camarária. À vista disso, o 
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fiscal multou o infrator. Entretanto, a penalização não intimidou João Maldonado que, pela 

terceira vez, construiu o mourão, sendo agora multado pelo oficial como reincidente.
305

 

Mais comuns do que os mourões atrapalhando a circulação pela cidade foram as 

cercas e porteiras construídas pelos particulares em terrenos de servidão pública. Ao longo do 

período analisado, notamos um avanço da posse irregular de certos indivíduos sobre estes 

terrenos de uso comum da população, geralmente locais de passagem e de retirada de 

importantes recursos naturais como água e lenha, servindo ainda como pasto para os animais. 

Estas terras pertenciam à câmara municipal, instituição responsável por sua regulamentação e 

fiscalização no século XIX. 

Com o aumento das atividades comerciais em São Paulo no final do século XVIII, 

uma ocupação desordenada do perímetro urbano e uma redefinição das áreas particulares, 

amplamente favorecidas pela facilidade de acesso à posse da terra no período colonial, 

começou a ser bastante estimulada. A partir da Independência do Brasil, a necessidade de 

enquadrar a posse da terra em uma legislação acabou sinalizando o caráter caótico da sua 

ocupação, posse e utilização pela população. No entanto, apesar da regulação camarária na 

primeira metade dos Oitocentos, sobretudo suas exigências de alinhamento e demarcação dos 

terrenos públicos e particulares, a ausência de uma legislação específica não impediu a 

multiplicação das posses irregulares de particulares sobre terras de servidão pública.
306

  

Tradicionalmente, os limites das propriedades eram estabelecidos pelas cercas 

erguidas pelos próprios habitantes, que davam um desenho bastante particular e familiar à 

ocupação do solo. Entretanto, conforme a câmara municipal, progressivamente, passava a 

definir as divisas mais precisas e formais deste processo, os conflitos pela ocupação, posse e 

usos da terra tornar-se-iam ainda mais frequentes.
307

  

Em várias passagens da documentação camarária, verificamos diversas denúncias a 

respeito de particulares que erguiam algum tipo de barreira em terrenos de uso comum, 

restringindo ou mesmo impedindo o acesso da população aos locais de servidão pública. Na 

maioria dos casos, eram os próprios moradores que denunciavam os infratores, cujas 

reclamações chegavam às reuniões do conselho através dos ofícios enviados pelos fiscais. 

Inclusive, muitas dessas irregularidades envolviam figuras importantes da região, 
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especialmente homens de patente. No limite, isto demonstra como a influência e poder gozado 

por estes indivíduos serviam como alavanca para seus atos irregulares, tal como um escudo 

que permitia que se sentissem pouco ou nada intimidados perante às exigências dos poderes 

públicos.   

Em fevereiro de 1829, a comissão permanente dava o seu parecer a respeito da queixa 

que o capitão Gabriel Fernandes Cantinho havia feito sobre as cercas e porteiras que foram 

construídas pelo sargento-mor Francisco José da Silva nas ruas e outras servidões da região, 

aparentemente no Brás. Segundo a deliberação, a câmara municipal deveria se informar sobre 

a denúncia, ouvindo o sargento e também os seus vizinhos. Para tanto, ordenava ao fiscal que 

realizasse estas diligências.
308

 

Geralmente, a municipalidade costumava agir dessa forma nos casos de denúncias 

sobre os usos indevidos das servidões públicas ou de outros tipos de conflitos entre os 

moradores, ou mesmo entre eles e a câmara municipal, enviando os seus fiscais para 

checagem dos fatos, para conversarem com os envolvidos e testemunhas. Portanto, era com 

base nas informações apresentadas pelos fiscais que o senado poderia decidir sobre a questão: 

se conseguiria resolvê-la através dos próprios fiscais ou teria que leva-la perante o juiz de paz, 

abrindo-se um processo na justiça. Foi exatamente isto o que outra decisão camarária deixou 

bastante claro sobre as denúncias do mesmo capitão acerca das privações de servidões 

públicas que agora estavam acontecendo no Pari: “Pondo o senhor presidente em discussão: 

resolveu a Camara que tudo fosse remettido ao senhor fiscal da cidade para ou por meio de 

conciliação, ou pelos meios legaes, fazer repor tudo no antigo estado”.
309

 

Quando se fala em conciliação no Judiciário brasileiro, bem como da mediação e 

arbitragem, estamos tratando das formas alternativas de apaziguamento dos conflitos que 

foram pensadas como iniciativas para a redução dos processos na justiça, sem que isso 

significasse o seu enfraquecimento.
310

 A conciliação foi um dos assuntos que repercutiu entre 

os deputados, não sendo, porém, incluída no projeto de Constituição apresentando à 

Assembleia em 1º de setembro de 1823, o qual previu somente a existência de juízes eletivos, 
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cujas atribuição deveriam ser regulamentadas pela legislação ordinária. Desse modo, apenas 

com o fechamento da Constituinte e, consequentemente, com a solicitação do imperador ao 

Conselho de Estado de uma nova Constituição para o Brasil que a conciliação seria 

demarcada em seu artigo 161 como etapa obrigatória para a abertura dos processos na 

justiça.
311

 

 Apesar da importância da conciliação para o judiciário brasileiro, pouco tem sido 

escrito sobre esta questão. Em geral, a discussão a respeito da temática é bastante tangencial, 

uma vez que os trabalhos não abordam especificamente este objeto. Entre os historiadores que 

se debruçaram sobre o juizado de paz no Brasil, buscou-se entender, principalmente, os 

significados do estabelecimento da legislatura leiga na administração da justiça no século 

XIX, ora partindo-se da noção de descentralização política, ora enfatizando-se a participação 

popular na política, em que a conciliação aparece como o resultado do caráter localista dos 

juízes de paz, eleitos nas freguesias do Império, sem esclarecer mais a fundo sobre o 

fenômeno conciliatório.
312

 

Não é nossa intenção refletir sobre a conciliação por motivo óbvio: o funcionamento 

da justiça não é nosso objeto. Todavia, conseguimos observar em nossa investigação sobre a 

prática administrativa dos fiscais que havia uma etapa anterior à própria conciliação pelo 

juizado de paz, a qual era profundamente incentivada e até mesmo celebrada pela câmara 

municipal como uma maneira para a “desjudialização” dos assuntos, ou seja, uma forma de 

evitar que os conflitos desaguassem na justiça ordinária, a saber: a mediação.  

Embora o termo utilizado para nomear a ação dos fiscais para a “desjudialização” dos 

conflitos, por vezes, pudesse aparecer na documentação camarária como “conciliação”, 

sabemos que se tratava de uma mediação. Isso porque, a conciliação só poderia ser realizada 

pelo juiz de paz, enquanto que a mediação era colocada em prática pelos fiscais em 

cumprimento das ordens municipais. Desse modo, a municipalidade mantinha certa 

autoridade sobre a resolução das várias tensões dos moradores entre si e com os oficiais da 

câmara municipal. Além do mais, se não solucionados pela mediação dos fiscais ou mesmo 
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pela conciliação dos juízes de paz, a abertura dos processos gerava uma despesa significativa 

para a administração local.  

Em janeiro de 1834, um parecer da comissão de contas, enviado pelo secretário do 

Conselho Geral de Província à câmara municipal, nos dá uma dimensão das altas quantias que 

poderiam ser gastas em processos que envolviam a municipalidade. De acordo com as 

informações apresentadas pela comissão, os custos judiciais que envolveram o senado foram 

de 530$054 réis, sendo 68$299 réis relacionados a 32 processos favoráveis à edilidade, todos 

provenientes da cobrança de dívidas; 133$774 réis ligados a 15 causas perdidas; e 305$773 

réis a 17 processos ainda pendentes. Embora o conselho tenha saído vitorioso em 32 

processos, mais da metade deles estava sem resolução, o que poderia elevar o número de 

causas perdidas. Além disso, comparando-se os três valores pagos, notadamente a câmara 

municipal desembolsava as maiores quantias em causas perdidas e pendentes. Enquanto os 

gastos camarários com a justiça ordinária nas 32 causas com sentenças favoráveis eram de 

aproximadamente 13%, os processos perdidos e em curso representavam 25% e 58%, 

respectivamente.
313

  

De outra sorte, a mediação do fiscal em contendas dos moradores, além de evitar os 

meios ordinários, também gerava outros ganhos como a cobrança das multas. Sendo assim, 

este importante mecanismo acabava sendo uma alternativa bastante favorável, na qual as 

prováveis despesas camarárias em causas apresentadas ao juizado de paz se convertiam 

facilmente em receitas. Não sem razão, a câmara municipal de São Paulo aprovou a seguinte 

postura em março de 1833: 

Todas as vezes q. um contraventor de qualquer Artº. de Postura, em q. 

esteja imposta pena, ou multa em diversos gráos, quizer pagar a multa, 

ou cumprir a pena amigavelme., a – pagará, ou cumprirá no gráo 

minimo. O mesmo se observará nos casos, em q. estejão accumuladas 

a multa e prisão.
314

  

De acordo com o parecer da comissão de contas do Conselho Geral de Província, 

haveria duas explicações para o grave problema das altas despesas municipais em processos, 

especialmente naqueles em que era derrotada, a saber: a falta de zelo do seu procurador e as 
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más intenções de muitos indivíduos. Sobre o primeiro motivo, acusava-se o procurador do 

conselho de demandar perante o juizado de paz sem a segurança de que o direito pendia para 

o lado camarário. Sobre a outra causa, os pareceristas afirmavam: 

(...) e parecendo mais, que algumas das causas pendentes são meros 

caprixos de particulares, q. á cusra da Camara querem tentar o exito 

d’uma demanda, a qual se a Camara vencer ficão satisfeitos, se perder 

nada perdem pois que é a Cama. que fez a despêsa, e sobre ella recahe 

a odioside.: sendo mesmo demandas sobre objecto de pouca monta, 

como acontece com a que actualme. Move o Sargmor. Alambari, na 

qual ja se encontra a despêsa de Rs. 38$251, e cujo resultado será 

conservar ou não o dicto Sargmór, umas porteiras de bater em um 

caminho dentro da propriede. sua.
315

 

A questão do Sargento-mor José Joaquim de Vasconcellos Alambari teve início em 

junho de 1829, quando denunciado à câmara municipal de São Paulo por José Alvares de 

Siqueira sobre fechos colocados nos terrenos do suplicante.
316

 A princípio, embora a queixa 

aparente se tratar de uma demanda que feria direitos entre particulares e, por isso, da 

responsabilidade dos poderes judiciais, na verdade, as porteiras foram construídas em um 

caminho nas terras de José Alvares de Siqueira, ou seja, em uma estrada de uso comum no 

Pari. Sendo assim, a conduta de José Joaquim de Vasconcellos Alambari acabava 

prejudicando a população em geral, fazendo com que a solução do problema fosse da 

responsabilidade da administração pública, mais especificamente da municipalidade.  

Após a leitura do requerimento de José Alvares de Siqueira, a câmara municipal 

decidiu que o fiscal informasse sobre a questão, juntando os documentos necessários. Além 

do mais, uma comissão especial foi encarregada de examinar o local para emissão de um 

parecer. Em agosto de 1829, a câmara municipal ordenou que o fiscal restabelecesse a 

servidão pública em cumprimento à lei de 1º de outubro de 1828:
317

 

Art. 41. Cuidarão [de] saber o estado, em que se acham os bens dos 

Conselhos, para reivindicarem os que se acharem alheados contra a 

determinação de leis, e farão repôr no antigo estado as servidões e 
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caminhos publicos, não consentido de maneira alguma que os 

proprietarios dos predios usurpem, tapem, estreitem, ou mudem a seu 

arbitrio as estradas.
318

 

No entanto, o fiscal encarregado da diligência informou ao senado que não poderia 

cumprir com a determinação, pois ele era suspeito. Isso significava que havia conflitos de 

interesse, possivelmente devido a algum tipo de relação entre o fiscal e o Sargento-mor 

Alambari. À vista disso, a municipalidade ordenou ao fiscal suplente que restabelecesse o 

livre acesso da população ao local, remetendo-lhe toda a documentação necessária.
319

  

Apesar da deliberação camarária, no mês seguinte, outra queixa do José Alvares 

Siqueira chegava aos conselheiros, mas agora a respeito da falta de providências do fiscal 

suplente que não tinha restituído a servidão pública ao seu antigo estado. Não sabemos quais 

foram as explicações que este oficial apresentou ao senado, apenas que lhe foi ordenado que 

consultasse o advogado, transmitindo todas informações para que a municipalidade pudesse 

decidir sobre a questão.
 320

   

Infelizmente, nada sabemos sobre as informações apresentadas pelo fiscal suplente à 

câmara municipal, somente que a questão não se resolveu já que era mencionada no parecer 

da comissão de contas do Conselho Geral de Província de 1835. Muito provavelmente, o 

fiscal suplente não conseguiu restabelecer a servidão pública pelas vias da mediação, 

obrigando a câmara municipal a abrir um processo na justiça ordinária, uma vez que ela não 

tinha poder de tribunal para resolver judicialmente este assunto de tipo contencioso 

administrativo.  

A questão da usurpação de servidões públicas era um problema não apenas porque 

impedia que os moradores tivessem acesso a terras para retirada de recursos naturais, 

pastagem dos seus animais e acesso a passagens em direção a outras regiões, mas 

especialmente porque tocava em outro ponto. Ela acabava sendo uma espécie de afronta aos 

poderes camarários instituídos, visto que sua autoridade para delimitar locais específicos e 

seus limites era deslegitimada pela ação irregular de muitos sujeitos. Portanto, nas atitudes 

camarárias para a restituição dos terrenos de uso comum pode-se encontrar tanto uma 
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preocupação com o bem público quanto uma necessidade de preservação do domínio de seu 

governo sobre a população.  

Se, por um lado, figuras importantes da localidade utilizavam seu poder entre os 

outros setores sociais para privá-los da utilização dos terrenos públicos, limitando o acesso 

dos moradores pela colocação de cercas e porteiras, de outro, parcelas menos abastadas 

também sabiam explorar e manejar consideravelmente bem outras formas para tirar vantagens 

de propriedades e locais pertencentes ao município.    

Em janeiro de 1831, o fiscal de Itapecerica, uma das freguesias até então pertencentes 

a São Paulo, comunicava à câmara municipal a inobservância das posturas sobre terrenos 

devolutos na região. Segundo esse oficial, a recusa dos moradores em acatarem as ordens 

municipais para a restituição de terrenos nessa localidade se fundamentava na suposta 

titularidade das terras que, segundo eles, tinham sido doadas à padroeira da freguesia.
321

 Neste 

mesmo ano, Calixto Ribeiro remeteu um requerimento ao senado em que pedia autorização 

para edificar em terreno na mesma freguesia sem a necessidade de carta de data de terra, pois 

a propriedade era da padroeira.
322

 

Aparentemente, a ação desses moradores não causou grandes transtornos à câmara 

municipal, uma vez que os terrenos nas freguesias mais distantes da capital eram bastante 

abundantes. Talvez, se fosse naquelas terras mais a oeste da cidade, onde parcelas mais 

abastadas da população estavam se fixando, a atitude tivesse gerado algum tipo de conflito 

com as autoridades locais. De todo modo, chama atenção a saída encontrada pelos habitantes 

de Itapecerica para se instalarem nas terras, mesmo contrariando uma determinação 

camarária. 

Em outras ocasiões, porém, certas atitudes dos habitantes em relação ao espaço 

público em São Paulo provocaram mais aborrecimentos aos conselheiros. Em dezembro de 

1836, em sessão camarária, um dos membros do senado sugeriu que fosse recomendado ao 

prefeito da cidade que ele tomasse providências a respeito das várias escavações que eram 

feitas nas praças e ruas da região do Brás, pedindo-se ao fiscal que penalizasse os infratores. 

Como não havia postura que proibisse esta prática, os moradores acabavam retirando a terra 

destes lugares, o que causava o aparecimento de buracos e, consequentemente, o acúmulo de 
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água e sujeira. Por isso, a câmara municipal requisitava que a comissão permanente se 

reunisse para a formalização de uma postura sobre o assunto.
323

 

Outra atitude irregular que prejudicava a salubridade da região era o costume de se 

lavarem vasilhas nos chafarizes espalhados pela cidade. Ao que tudo indica, o problema foi 

tão comum que a câmara municipal enviou um requerimento ao presidente de província em 

1833, pedindo a colocação de uma sentinela no Chafariz da Misericórdia para que vigiasse do 

período das Ave-Marias – horário que tinha início às 6 horas da manhã – até a meia noite, 

evitando a lavagem das vasilhas com restos de comida e outras esterqueiras porque isto 

entupia os encanamentos, fazendo com que parte da água transbordasse e destruísse as 

calçadas.
324

  

Apesar dos vários transtornos causados pelos atos irregulares dos moradores em geral, 

o que mais preocupou as autoridades públicas em São Paulo foram as atitudes dos grupos 

considerados marginalizados. Isso porque, na realização da fiscalização pela câmara 

municipal, determinados sujeitos emergiam como perigos em potencial, fazendo com que 

várias medidas para cerceamento dos seus comportamentos e circulação pelo espaço da 

cidade fossem pensadas e colocadas em prática. Nesse sentido, os negros e seus ajuntamentos, 

sobretudo o de escravos e capoeiras, homens livres e pobres ociosos, bem como aqueles 

considerados loucos, tal como as condutas vistas como imorais e desviantes estavam 

constantemente sob a mira da inspeção camarária, sendo enxergados com profunda 

desconfiança não somente pela municipalidade, mas também pela própria população.
325

 

Desse modo, à medida que abrigava uma população, o espaço era alvo das medidas 

camarárias que buscavam policiar os moradores, sobretudo os indesejados: 

(...) em relações tensas quando se tratava de erradicar comportamentos 

costumeiros bastante arraigados na população e de interferir nos 

interesses privados. Daí a dimensão dupla das Posturas que aliava a 

faceta técnica de conformar a cidade em moldes considerados 

modernos à intenção pedagógica de modificar hábitos costumeiros e 
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moralizar seus habitantes, incutindo-lhes urbanidade de acordo com a 

noção de Polícia em seu significado setecentista.
326

 

Não sem razão, um conjunto bastante significativo de posturas municipais tratam 

justamente da segurança da cidade e suas freguesias, em especial sobre armas, tiros, rixas, 

tumultos e jogos. Nesse sentido, a edilidade condenava os indivíduos que proferissem 

palavras em vozes altas ou praticassem ações ofensivas em lugares particulares e públicos; 

proibia jogos nas praças e ruas, punindo também quem deixasse os escravos jogarem em suas 

casas e estabelecimentos; autorizava a punição de taverneiros que permitissem tumultos e 

rixas em suas lojas; fiscalizava condutas que ameaçavam a segurança da população como 

tiros, a fabricação e venda de gêneros que pudessem ocasionar explosões fora dos locais 

determinados pelo senado, como a pólvora, etc.
327

 

Segundo essa documentação, todo sujeito que fosse visto jogando nas ruas e praças 

públicas qualquer espécie de jogo seria multado em 2$000 réis. No mais, “quem der casa para 

escravos ou filhos-familias jogarem” seria condenado em 3$000 réis.
328

 Sem dúvida, havia 

uma grande preocupação a respeito dos escravos que, supostamente, ameaçavam a segurança 

em São Paulo. Por este motivo, a multa era maior para os proprietários que permitissem jogos 

entre eles em suas residências ou que alugassem quartos ou casas a esses indivíduos, sendo 

condenados em 4$000 réis e dois dias de cadeia.
329

 

Em novembro de 1831, o fiscal pedia ao senado que enviasse cópia do seu ofício ao 

juiz de paz da cidade para que tomasse providências sobre jogos entre negros.
330

 O documento 

merece ser citado porque é interessante em vários sentidos: 

Participo mais a VV. Sas. que no dia 1º do corrente pelas 5 horas da 

tarde, andando de passeio fui à fonte denominada a bica do gaio, achei 

40 e tantos pretos divididos com 4 Secções, com o jogo de buzio, e diz 

a vizinhança q’. é de sempre continuado alli estarem, e pr. vezes ter 

havido pancadas, e como eu não tenho jurisdição pa. pedir força, e 
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nem poder officiar ao Juiz de Paz, e pa. q’ elle não diga que eu entro 

na sua repartição, represento a VV.Sas. pa. officiarem a tal respeito.
331

 

Um primeiro ponto que nos chamou a atenção é o número de negros reunidos no local 

denominado “Bica do Gaio”. Desde pelo menos o século XVIII, a presença de escravos em 

São Paulo era significativa, apesar da grande quantidade de indígenas escravizados na região. 

Com o desenvolvimento da lavoura canavieira, a demanda pela mão de obra africana tornar-

se-ia maior, contribuindo para o crescimento demográfico da capitania. Em 1772, entre a 

população de São Paulo havia 21.272 livres e 5.160 escravos. Em 1798, essas cifras 

aumentaram para 21.304 livres e 6.075 cativos. Ou seja, os escravos representavam ¼ dos 

habitantes da capital. Presença esta que seria triplicada no Centro-Sul durante a primeira 

metade do século XIX.
 332

 

Segundo informações dos vizinhos ao fiscal, esses encontros para jogos aconteciam 

com certa periodicidade, ocorrendo por vezes violência. Há que se destacar que o fiscal não 

tinha jurisdição para pedir força policial, pois competia ao juiz de paz dispersar estes 

“ajuntamentos, em que ha manifesto perigo de desordem; ou fazer vigial-os a fim de que 

nelles se mantenha a ordem; e em caso motim deprecar a força armada para rebatel-o, sendo 

necessário”.
333

 

Assim como os proprietários das residências, os taverneiros não poderiam consentir 

que acontecessem conflitos e jogos entre os negros que frequentassem suas tavernas. Pelo 

contrário, eles teriam que denunciar tais episódios aos juízes de paz e oficiais de quarteirão, 

sob o risco de serem penalizados em 2$000 réis e dois dias de prisão. Em 1832, as posturas 

camarárias aprovadas pelo Conselho Geral de Província, expandiram ainda mais essas 

proibições, abarcando não somente as tavernas, mas igualmente outros tipos de 

estabelecimentos. À vista disso, estariam proibidos sem que houvesse uma prévia licença da 

câmara municipal: “Todos os jogos em casas publicas, como botequins, cazas de pasto, 
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tavernas, bilhares”.
334

 Os transgressores, abrangendo aqui tanto os donos dos 

estabelecimentos quanto os jogadores, incorreriam na pena do artigo 287º do Código 

Criminal, cabendo aos segundos arcar com metade da pena.
335

 Além disso, os proprietários 

das casas de negócio não poderiam permitir o ajuntamento de escravos em suas lojas e 

tavernas além do tempo necessário para compra e venda dos produtos.
336

 

Ainda com relação a essa questão, o jogo de bilhar era permitido pela câmara 

municipal mediante licença. Nesse sentido, os interessados em abrir casas de jogos remetiam 

seus requerimentos ao senado. Com base na leitura das atas da câmara municipal de São 

Paulo, pode-se afirmar que cabia aos fiscais prestar toda a informação necessária sobre a 

conduta dos suplicantes, dando esclarecimentos sobre sua idoneidade. Assim sendo, embora 

as posturas sobre ajuntamentos e jogos valessem para todos, não é exagero algum afirmar que 

a grande preocupação camarária perceptível na documentação era o negro, sobretudo os 

escravos. 

As posturas camarárias que se referem às armas são igualmente paradigmáticas do 

temor que assombrava a sociedade nesse período em relação aos negros, sobretudo em um 

cenário de lutas político-sociais que poderiam ameaçar a consolidação da jovem nação 

independente. Segundo o livro de posturas da câmara municipal de São Paulo, seria 

penalizado em 2$000 réis todo aquele que andasse armado ou atirasse dentro das povoações. 

Ainda, os juízes de paz não poderiam permitir a pessoa alguma o uso de armas de qualquer 

natureza, salvo certos trabalhadores no exercício de suas funções.
337

 Os fiscais seriam 

penalizados, caso fossem negligentes na observação desta postura, com especial atenção aos 

taverneiros que permitissem ajuntamento de negros em seus estabelecimentos.
338

 

Assim como acontecia com os jogos, também se poderiam solicitar à câmara 

municipal as licenças para venda de armas. Da mesma forma, cabia aos fiscais prestar as 

informações sobre a índole dos fiadores oferecidos pelos requerentes. Além disso, eram os 
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fiscais que acabavam enviando para o senado a relação das pessoas infratoras das posturas 

sobre armas. 

Em resumo, mesmo que diferentes indivíduos pudessem burlar os dispositivos de 

controle camarário, inclusive autoridades muito próximas à municipalidade como aquelas que 

tinham patentes, eram as parcelas vistas como marginalizadas, especialmente os negros, que 

mais preocupavam a administração local. Nesse sentido, encontramos um conjunto 

significativo de posturas e deliberações a respeito destes sujeitos que apontam os impasses e 

tensões vivenciados pela câmara municipal e seus fiscais para o controle e inspeção da 

população. 
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Capítulo 9 – A fiscalização dos empregados municipais 

 Além da inspeção a respeito das condutas dos moradores, a partir da lei de 1º de 

outubro de 1828, as câmaras municipais também ficariam responsáveis pela fiscalização dos 

comportamentos dos empregados locais, bem como pelo encaminhamento ao governo 

provincial das denúncias de infrações à Constituição.
339

 

Embora o Código Criminal no Brasil só tenha sido promulgado em 1830, a partir do 

qual houve a identificação das condutas criminosas, a tipificação dos crimes e a 

sistematização das penas, a questão da responsabilização dos empregados públicos foi um dos 

primeiros debates no parlamento brasileiro em 1826.
340

 Não sem razão, após a promulgação 

da Constituição, os deputados depararam-se com a espinhosa tarefa do estabelecimento de 

uma nova ordem, em que tiveram que aprovar um conjunto de leis regulamentares para que a 

Carta de 1824 entrasse em funcionamento. Portanto, a responsabilização dos empregados 

públicos, juntamente com a aprovação das leis regulamentares e das codificações, foi 

essencial para a construção e manutenção de um regime nos marcos do constitucionalismo 

moderno, mas, sobretudo, porque permitia a realização de ajustes na distribuição dos poderes 

conferidos pela Constituição.
341

 

 No entanto, apesar da responsabilização dos empregados públicos ter sido um 

fenômeno geral associado ao constitucionalismo moderno, houve certas clivagens e diferenças 

neste processo. A primeira delas era a necessidade de responsabilização dos ministros e 

conselheiros de Estado. Um segundo nível da questão estava em responsabilizar a 

magistratura togada. A última dimensão, a que aqui mais nos interessa, se referia às camadas 

restantes dos empregados públicos, aquela cujo contato era mais próximo da população e, por 

isso, diretamente encarregada da trabalhosa tarefa de fazer a máquina do Estado funcionar. No 

entanto, apesar das tentativas de alguns parlamentares já em 1826, esta parcela de 

funcionários não privilegiados teria que esperar pela aprovação do Código Criminal de 1830 e 
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do Código do Processo Criminal de 1832, mesmo que exercessem uma porção significativa de 

poderes, sendo os principais elementos que operavam na relação com os particulares.
 342

 

Sendo assim, embora a lei regulamentar de 1º de outubro de 1828 não tratasse 

especificamente da responsabilização dos funcionários não privilegiados, cuja classificação 

detalhada dos crimes e punições só aconteceria a partir das prescrições do Código Criminal 

dois anos depois, ela já previa o papel que as câmaras municipais assumiriam nesse processo, 

particularmente nas fiscalizações das condutas e práticas dos funcionários públicos locais 

através da inspeção realizada pelos fiscais, bem como nas denúncias a serem encaminhadas às 

instâncias superiores de poder. Nesse sentido, em junho de 1829, nas sessões da câmara 

municipal de São Paulo, um dos membros do conselho dava a seguinte sugestão: 

Para se dar exactamente cumprimento aos Artigos 58 e 59 da Lei do 1º 

de Outubro de 1828 que serve de Regimento a esta Camara.  

Proponho 

Que se ordene aos fiscaes das freguezias, que de tres em tres mezes 

dêm parte a esta Camara das infracções da Constituição, e das 

prevaricações e negligencias dos empregados do seu destricto, bem 

como dos máus tratamentos, actos de crueldade que costumam 

praticar os senhores com seus escravos, indicando o meio de prevenil-

os.
343

 

Seis meses depois, o regimento interno aprovado pela câmara municipal de São Paulo 

esclareceria sobre os procedimentos e modos para o recebimento e procedência quanto às 

infrações constitucionais, negligências e prevaricações dos empregados públicos municipais. 

Segundo esta regulamentação, quando um vereador ou fiscal denunciasse estas irregularidades 

ao senado, deveriam apresentar os documentos ou testemunhas. A partir disto, uma comissão 

especial formada por três membros seria nomeada para ouvir os testemunhos, dando o seu 

parecer à municipalidade sobre a veracidade da denúncia ou queixa. Se a edilidade julgasse 

verdadeiras as provas apresentadas, ela teria que avisar ao empregado denunciado, através do 

secretário, para que ele se defendesse das acusações. Após o recebimento desta resposta ou 
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passado tempo suficiente para que ele a tivesse remetido aos conselheiros, eles discutiriam 

sobre a exatidão das informações, remetendo tudo ao governo de província.
344

 

Desse modo, trimestralmente eram enviados ofícios pelos fiscais comunicando o 

senado sobre a ocorrência dessas infrações. Inclusive, quando não havia qualquer espécie de 

queixa da parte destes oficiais, eles mandavam documentos para informar que nada constava 

sobre o assunto em suas freguesias.  Além disso, constantemente os fiscais eram consultados 

pelo conselho a respeito das condutas dos empregados públicos, especialmente para que estes 

funcionários pudessem receber o pagamento das suas gratificações e ordenados. Assim sendo, 

ao longo das atas da câmara municipal é possível encontrar um conjunto significativo de 

atestações dos fiscais acerca da inspeção de vários serviços prestados por diversos 

empregados municipais e arrematadores de obras e cobrança de rendimentos, tal como as 

denúncias encaminhadas à câmara municipal sobre desleixos, inobservância das posturas e 

deliberações municipais, indiferença pelas demandas da população e abusos cometidos no 

exercício das suas funções.  

 Em 1833, alguns episódios nas prisões da cidade envolvendo o carcereiro João 

Rodrigues Pinto são paradigmáticos das negligências e mesmo crimes que poderiam ser 

cometidos pelos empregados públicos em São Paulo. Em abril, o senado era alertado sobre 

um preso que havia passado a noite fora da cadeia com a permissão do carcereiro.
345

 Vale 

dizer que não era responsabilidade deste agente a condenação dos infratores, tampouco a 

decisão sobre as formas de cumprimento das sentenças. Desse modo, ao permitir que um 

homem sentenciado dormisse em casa ao invés da prisão, João Rodrigues Pinto desobedecia à 

ordem do juiz de paz, exorbitando suas prerrogativas enquanto vigia e guarda dos indivíduos 

colocados sob a custódia pública. Assim sendo, conforme a informação prestada pela 

municipalidade ao presidente e Conselho Geral de Província, o carcereiro achava-se incurso 

nos artigos do Código Penal.
346

 

Segundo a cópia da denúncia do fiscal Bernardo Justino da Silva apresentada ao 

governo de província pela câmara municipal, no dia 23 de abril de 1833, por volta das 10 

horas da noite, o juiz de paz do Distrito Sul havia encaminhando um sujeito chamado Pedro à 

prisão da cidade. Embora ele tivesse sido flagrado com negócios de molhados na casa do 
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Coronel Anastácio após o toque de recolher, o que motivou a sua prisão ao invés da 

condenação do pagamento de uma multa foram as palavras injuriosas proferidas por ele à 

patrulha da Cavalaria de Permanentes. Todavia, mesmo com a ordem do juiz de paz, o 

carcereiro havia permitido que o preso retornasse até o local, passando a noite fora da cadeia, 

conforme testemunhado pela mesma patrulha. Dessa maneira, o carcereiro procedia contra os 

artigos 125º, 128º e 129º do Código Criminal de 1832.
347

 

Em resposta à câmara municipal, o carcereiro não negava o ocorrido, porém esclarecia 

alguns pontos das informações prestadas contra ele pelo fiscal. De acordo com João 

Rodrigues Pinto, no conflito entre Pedro e os patrulhas, o comerciante supostamente havia 

esquecido as portas do estabelecimento abertas e, apenas quando chegou à prisão, lembrou-se 

de que algum ladrão poderia aproveitar-se disto e roubar-lhe toda a mercadoria. Então, 

consultou o carcereiro sobre a possibilidade de ir até o seu armazém para resguardá-lo. 

Sabendo que Pedro não fora preso por sentença do juiz de paz, mas colocado sob a custódia 

pública para aguardar o seu julgamento, e convicto de que ele seria um “homem de bem”, o 

carcereiro o acompanhou até sua casa de molhados, retornando com ele à cadeia. Portanto, ele 

defendia-se das acusações do fiscal sobre ter cometido infrações do Código Criminal 

enfatizando que: 

N’estes termos, os Artos. Do Codigo que o Snr. Fiscal me quer 

applicar não recahem sobre mim; e se assim devesse acontecer, eu já 

teria suportado a pena; porque reconheço muita inteireza e justiça no 
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Senhor Juiz de Paz do Districto Sul, e não teria deixado inpune esse 

crime se acaso houvesse. 

Avista pois do que tenho exposto com toda a sinceridade VV. Sas. 

Poderão avaliar a sem razão porque sou dennunciado pelo Snr. 

Bernardo Justino da Silva, sendo igualmente certo que não é amor da 

Justiça, não é o zêlo do bem publico, mas motivos particulares de 

inimizade que o animarão a ser meo delator.
348

 

O argumento de que existiam motivos particulares por trás das denúncias feitas pelos 

fiscais à municipalidade foi comum entre os denunciados. Sem desconsiderar este ponto, visto 

que estamos tratando de uma sociedade em que as linhas entre a esfera pública e privada, ao 

menos na prática, ainda não estavam tão bem definidas, o fato é que o carcereiro João 

Rodrigues Pinto apareceu envolvido com outras irregularidades. 

Em junho desse mesmo ano, um ofício enviado à câmara municipal pelo presidente de 

província exigia que o senado não permitisse que os lampiões da cadeia se apagassem 

novamente.
349

 O presidente de província havia sido comunicado sobre as falhas na iluminação 

da prisão após um requerimento camarário em que pedia a compra de mais azeite para os 

lampiões. Entretanto, alguns dias depois, o fiscal alertava o conselho sobre o grande 

desperdício de azeite derramado pelas escadas e corredores da cadeia, além do extravio feito 

pelo mesmo carcereiro e os soldados da guarda. Os membros camarários enfatizavam a 

veracidade da denúncia do fiscal, pois tinha pessoalmente observado os desleixos de João 

Rodrigues Pinto. Desse modo, a municipalidade lamentava: 

(...) parece impossivel haver boa ordem na Cadêa emquanto existir o 

actual Carcereiro João Rodrigues Pinto cujo desleixo se deprehende 

dos continuados arrombamentos na Cadêa, e ter-se achado n’essas 

occasiões armas em poder dos prezos alem de uma denuncia que 

pende n’esta Camara contra elle por ter deixado sahir um prezo para ir 

dormir em sua casa; pelo que a Cama. pede a V. Exa. que a ser 

possivel haja de [c]ooperar para que o Juiz de Direito nomêe e mande 

vir para Carcereiro a Manoel de Aquino Bahia ora existente na Va. de 
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Parnahiba, unico que quando sérvio este emprego conservou a Cadêa 

em socego e segurança.
350

 

Sobre o extravio do azeite, em maio de 1835, um parecer da comissão permanente 

julgou improcedente a abertura do processo para a responsabilização do carcereiro, 

solicitando ao fiscal que informasse quando conseguisse reunir provas verídicas sobre o 

ocorrido.
351

 Além do possível envolvimento no roubo do azeite destinado à iluminação da 

cadeia, bem como do processo já em andamento no juizado de paz sobre o comerciante de 

molhados, em novembro de 1833, através de um ofício camarário ao presidente de província, 

ficamos sabendo que João Rodrigues Pinto havia sido pronunciado mais uma vez perante o 

juiz de paz, mas agora pelo crime de concussão, conforme o disposto no artigo 135º, § 2, do 

Código do Criminal: “Pelo que, para cobrar impostos, ou direitos legítimos, empregar 

voluntariamente contra os contribuintes meios mais gravosos, do que os prescriptos nas leis; 

ou lhes fizer soffrer injustas vexações”
352

. 

Não sabemos exatamente o que João Rodrigues Pinto fez, mas supomos que o crime 

de concussão tenha a ver com os procedimentos para sustento dos presos. Além das 

providências para a manutenção, segurança e iluminação da cadeia, a municipalidade era 

responsável pela administração de alimentos e medicamentos aos presos. No que toca aos 

escravos que estavam na cadeia, os senhores teriam que arcar com suas despesas, pagando 

uma quantia de $120 réis por cada um. No caso dos outros presos, a câmara municipal era 

encarregada das despesas com a comida e outras coisas necessárias para a manutenção destes 

sujeitos como colchões, lenções e roupas, recebendo para isso a ajuda da província. Todavia, 

observamos que foram vários os momentos em que o conselho enfrentou dificuldades para 

providenciar sobre a questão.  

As queixas a respeito do grande número de presos nas cadeias da cidade foram 

frequentes ao longo do período estudado. Outro aspecto bastante denunciado pelos fiscais 

encarregados da inspeção dos procedimentos nas prisões foram as irregularidades na 

distribuição dos alimentos e mesmo os roubos das quantias destinadas a compra dos gêneros e 

outros utensílios para a cadeia. Além disso, a ausência de limpeza e organização, como 
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também as diversas tentativas de arrombamento do xadrez e fuga dos presos, eram outros 

fatores que dificultavam profundamente a sobrevivência neste espaço. 

As dificuldades eram tamanhas que até mesmo os próprios presos submetiam suas 

reclamações ao senado através dos fiscais, denunciando as irregularidades que eram 

cometidas pelos empregados encarregados da sua manutenção e segurança. Foi justamente 

isso o que aconteceu no período em que João Rodrigues Pinto ocupou a função de carcereiro, 

sendo denunciado juntamente com o cirurgião de partido. Não sabemos muito sobre o 

conteúdo da queixa dos presos, apenas que reclamavam sobre a má qualidade e a pouca 

comida que era distribuída na cadeia.
353

 Provavelmente, o carcereiro e o cirurgião de partido 

estivessem envolvidos com algum tipo de extravio das quantias destinadas ao sustento dos 

presos, pois em junho de 1833, o presidente de província cobrava que a câmara municipal 

procedesse contra os causadores desses roubos do dinheiro público.
354

 Além do mais, é 

possível que João Rodrigues Pinto tivesse cobrado indevidamente os senhores dos escravos 

presos na cadeia.
355

 

Em 1835, outro carcereiro seria acusado de irregularidades na prisão. Em janeiro, um 

parecer da comissão permanente exigia que o fiscal da cidade indagasse com maior exatidão 

ao carcereiro Barreto sobre as denúncias que chegavam até as sessões municipais acerca dos 

desleixos cometidos por ele. Segundo o documento, o carcereiro disponibilizava certidões de 

pagamento de multa aos infratores sem que eles tivessem sequer passado pela cadeia, bem 

como permitia que os presos ficassem fora da cadeia.
356

 Sete meses depois, um dos 

conselheiros sugeria que as acusações do fiscal a Barreto fossem remetidas ao juiz de paz e 

chefe de polícia para que fossem tomadas as devidas providências sobre os crimes cometidos 

pelo carcereiro.
357

  

As irregularidades não partiam somente daqueles funcionários encarregados do 

cumprimento das sentenças. Até mesmo os juízes de paz, certas vezes, apareciam como 

protagonistas das denúncias realizadas pelos fiscais ao senado em São Paulo. As principais 

queixas eram a respeito das ausências injustificadas desses oficiais dos locais sob a sua 

jurisdição, o que acabava embaraçando muitos procedimentos realizados pelos fiscais que 
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dependiam da presença desses agentes da polícia judiciária, causando vários prejuízos à 

aplicação da justiça nesses lugares.   

Em novembro de 1831, o fiscal encaminhou ao senado uma denúncia bastante grave 

contra o juiz de paz de Santa Efigênia, caracterizada como uma infração constitucional. De 

acordo com ele, o mencionado juiz havia ordenado que o réu Antônio José de Figueiredo 

fosse amarrado com cordas a um pau e conduzido por dois negros até sua presença. O 

episódio havia acontecido às 17 horas do dia 12 do mencionado mês, sendo presenciado por 

duas testemunhas, Tristão Antônio de Alvarenga e Cândido Gonçalves Gomide, que 

denunciaram o ocorrido ao fiscal informando que também estavam presentes o carcereiro e o 

alferes do 6º Batalhão de Caçadores, um sujeito de nome Bernardo. À vista disso, a câmara 

municipal deliberou que uma comissão especial fosse formada para apurar a denúncia 

ouvindo as testemunhas.
358

 

No entanto, não foi preciso que a comissão especial nomeada ouvisse a Tristão 

Antônio de Alvarenga e Cândido Gonçalves Gomide, pois o juiz de paz da Sé havia procedido 

a exame de corpo de delito. Portanto, a câmara municipal apenas solicitou que a certidão do 

processo fosse remetida à secretaria para que o senado apurasse a veracidade da denúncia 

realizada pelo fiscal, verificando se houve ou não infração do artigo 4º do decreto de 23 de 

abril de 1821, o qual dava providências sobre a garantia de liberdade individual no Brasil.
359

 

Se, por um lado, os olhares atentos dos fiscais denunciavam as irregularidades e 

infrações dos vários empregados à câmara municipal, por outro lado, os principais executores 

das posturas e deliberações camarárias eram também vigiados e acusados por aqueles a quem 

fiscalizavam. Inclusive, esta era uma das questões que nos fizemos desde o início da nossa 

investigação: quem fiscalizava esses agentes encarregados da inspeção? 

A lei regulamentar de 1º de outubro de 1828, em seu artigo 86º, estabelecia que os 

fiscais e seus suplentes fossem responsáveis pelos prejuízos ocasionados por suas 

negligências durante o tempo que servissem. Quando julgadas graves pela câmara municipal, 
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eles teriam que pagar uma multa entre 10$000 a 30$000 réis ou seriam demandados perante o 

juiz de paz. No entanto, a lei não esclarece sobre a qual oficial competiria a fiscalização e 

denúncia dos fiscais e suplentes à municipalidade.
360

 Nem mesmo o regimento interno 

aprovado pela câmara municipal de São Paulo indica a quem caberia essa inspeção.
361

 

Ao analisarmos a documentação camarária, pudemos verificar que, embora não se 

estipulasse um oficial municipal específico para inspecionar os fiscais, as queixas e denúncias 

contra estes agentes e os seus suplentes poderiam ser remetidas ao senado por quaisquer 

empregados e moradores da região. Nesse sentido, encontramos um número significativo de 

requerimentos e ofícios a respeito das supostas irregularidades dos fiscais e suplentes em São 

Paulo. 

Na maioria dos casos, as queixas eram provenientes dos próprios moradores e 

relacionadas à execução de tarefas, falta ou demora de providências pelos fiscais. Como as 

posturas e deliberações municipais eram publicadas em editais ou mesmo pela imprensa da 

época, as notícias a respeito das suas decisões circulavam entre a população, possibilitando 

que ela tivesse certo controle sobre os procedimentos a serem realizados pelos fiscais, 

inclusive sobre as irregularidades desta ação. Nesse sentido, constantemente os habitantes 

queixavam-se sobre a demora ou desleixos dos fiscais no encaminhamento das tarefas 

ordenadas pelo conselho, especialmente daquelas atividades cuja ausência de solução poderia 

prejudica-los.  

Em fevereiro de 1841, o fiscal da freguesia de Nossa Senhora da Conceição dos 

Guarulhos respondia ao senado sobre a queixa feita contra ele por João José de Oliveira a 

respeito da demora em reparo de um caminho ordenado pela municipalidade na região. Ao se 

defender das acusações do morador, o fiscal informava que a falta de providências para 

execução desta obra devia-se ao período de chuvas em São Paulo, mas que já estava 

providenciando sobre o assunto.
362

 

A exemplo dos moradores, por vezes eram os próprios empregados municipais que 

enviavam suas queixas à câmara municipal sobre a demora dos fiscais na realização de 

alguma tarefa, em geral quando relacionadas aos procedimentos para o recebimento do 
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pagamento de seus ordenados e gratificações. Outras vezes, no entanto, as denúncias 

realizadas pelos funcionários tinham outros interesses em jogo. 

Em julho de 1830, José Francisco Rodrigues enviou aos conselheiros uma queixa 

contra o fiscal de Itapecerica. No documento, o morador denunciava que este oficial teria 

dado permissão para que alguns moradores edificassem suas casas sem o alinhamento, 

contrariando as posturas municipais.
363

 É verdade que José Francisco Rodrigues estava 

exercendo seus direitos enquanto cidadão quando comunicou à municipalidade sobre a 

infração de postura pelo fiscal. Todavia, o curioso neste episódio é que o mesmo sujeito era 

um dos pretendentes ao emprego de arruador na região, justamente o empregado responsável 

pela execução dos alinhamentos em conjunto com os fiscais. Nesse sentido, percebe-se que, 

ao denunciar as irregularidades na ação do fiscal de Itapecerica, José Francisco Rodrigues 

acabava dando provas da sua lealdade e capacidade para exercer a função. Assim sendo, a 

denúncia poderia dar-lhe vantagens em detrimento dos outros pretendentes ao cargo. 

Embora a maioria das reclamações a respeito dos fiscais fosse devido à demora na 

execução de tarefas, o que não era de se estranhar em vista da imensidão de atividades que 

tinham cotidianamente sob a sua responsabilidade, ou mesmo por causa das tensões e 

interesses envolvidos no desempenho de suas funções, como no caso dos embates entre os 

fiscais e outros empregados municipais acerca do recebimento de pagamentos, certas vezes os 

sujeitos encarregados do fiscalato em São Paulo se envolveram em procedimentos bastante 

suspeitos, contanto com a participação de outros empregados públicos. 

Em outro momento já abordarmos aqui a questão que envolveu o fiscal e alguns 

moradores de Mboi sobre a abertura de uma rua na região. Não sabemos exatamente o que 

aconteceu após o pedido camarária de confirmação dos títulos dos terrenos pelos moradores: 

se o fiscal foi responsabilizado ou não pelo seu procedimento. Todavia, tudo indica que os 

moradores possuíam as cartas de datas de terra, mas isso não foi suficiente para resolver o 

conflito entre eles e o fiscal. Em 1832, ele era novamente denunciado pela conservação da 

mesma rua, extrapolando outra vez os limites da sua autoridade, mas agora com a ajuda do 

juiz de paz.
364

 

De acordo com a denúncia, os suplicantes Antonio de Camargo e Oliveira e outros 

foram impedidos de restabelecer os antigos fechos em suas propriedades, sendo impedidos 
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pelo juiz de paz “que depois de consentir nas ameaças de terrorismo de que foram presagiados 

os reclamantes, apresentando-se-lhes grande numero de indios armados, lavrara elle juiz de 

paz a belligerante ordem de prisão contra o dito Antonio de Carmargo”.
365

 À vista disso, a 

comissão especial, nomeada para examinar a questão, decidiu que ela fosse levada ao 

conhecimento do presidente de província, declarando-se que a municipalidade não reconhecia 

culpa nos suplicantes e que eles não estavam sob a jurisdição deste juiz de paz. Além disso, 

mencionava-se ainda que a municipalidade considerava: 

(...) tumultuosa illegal, e mal caracterisada aquella tentativa de 

violencia, e de natureza exorbitante, soprada parcialmente por 

vigorosa influencia do vigario daquela mesma Aldeira de MBoy, 

talvez por paixões particulares em menoscabo das leis, e como tal 

incompetente, e perigosa ao socego publico.
366

 

Além do uso da força e violência pelo juiz de paz contra os suplicantes, chama atenção 

o fato do fiscal não ter sido mencionado no parecer da comissão especial enviado ao 

presidente de província, apesar do seu envolvimento ter sido igualmente denunciado pelos 

suplicantes. Não por acaso, alguns dias após o parecer, os suplicantes pediam à câmara 

municipal que o fiscal fosse multado pela abertura ilegal e prejudicial da rua.
367

 À vista disso, 

a municipalidade decidiu que o fiscal fosse ouvido sobre as acusações.
368

 

Em geral, embora os fiscais pudessem ser responsabilizados pelos seus desleixos e 

abusos, percebemos que a câmara municipal raramente foi adiante em penalizar suas 

transgressões, acolhendo muitas vezes as explicações dadas por estes oficiais. No episódio em 

questão, a municipalidade apenas tomou uma atitude acerca da participação do fiscal no 

ocorrido após os suplicantes terem enviado suas queixas ao presidente de província. Ainda 

assim, ela optou por remeter ao governo provincial a responsabilidade para decidir sobre o 

conflito, afirmando que o fiscal não teria causado prejuízo algum ao senado.
369

  

Nesse sentido, arriscamos dizer que, embora a câmara municipal tenha empregado o 

argumento do bem comum para fundamentar sua ação, no momento em que os fiscais não 

cumpriam com as normas estabelecidas, afetando de algum modo os moradores, o que 
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realmente pareceu pesar nas decisões em penalizar ou não estes oficiais foram os prejuízos 

financeiros causados por eles aos cofres locais.  Além do mais, há que se mencionar outro 

ponto que pode explicar certa cautela em multar os fiscais por suas falhas: não sendo muitos 

os sujeitos disponíveis para o exercício desta função, as penalizações poderiam prejudicar o 

provimento do ofício, afastando ainda mais os indivíduos de ocupa-la em vista dos prejuízos 

financeiros que poderiam ter.  

Os processos de responsabilização não eram abertos somente pelo governo camarário 

contra os empregados da justiça. Em fevereiro de 1834, a câmara municipal de São Paulo foi 

surpreendida com uma formação de culpa iniciada pelo juiz de paz do Distrito Norte em 

processo de responsabilidade movido contra os conselheiros por desobediência ao presidente 

de província. Convencidos da sua inocência, os oficiais camarários responderam ao juiz que 

aquilo que havia sido interpretado como desacato à autoridade província, na realidade, era 

somente um conflito de jurisdição entre a municipalidade e o presidente de província acerca 

da repartição das companhias das Guardas Nacionais de Cavalaria.
370

  

Segundo os documentos apresentados pelo senado, no próprio ofício enviado pelo 

presidente de província era possível observar que se tratava mais de um conflito de jurisdição 

entre as duas instâncias de poder do que de desobediência dos camaristas às ordens 

provinciais. Nesse sentido, a câmara municipal citava um trecho do documento no qual o 

presidente exigia que ela informasse em que se fundamentava “para obrar de simelhante 

maneira. arrogando-se uma authoride. q. lhes não compete”.
371

  

A confusão entre a municipalidade e o presidente de província era porque os 

conselheiros queriam cumprir com a determinação do artigo 44º da lei de 18 de agosto de 

1821, que estabelecia para a formação das companhias de cavalaria o número de 70 a 100 

praças, mas o presidente ordenava que se formassem apenas 32, o que a câmara municipal via 

como contrário à legislação sobre o assunto. À vista disso, o presidente de província dizia 

que: 

(...) estas e outras razões que são obvias me fazem permanecer na 

convicção de que Vmcês. ultrapassarão os limites de suas atribuições, 

e que devem reformar o seo acto, ou representar os motivos que 
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tornão inexequivel a deliberação d’este Governo, por que aliás serão 

responsabilisados.
372

  

Nesse sentido, a fim de cumprir com uma das determinações do presidente de 

província, a edilidade decidiu apresentar os motivos para a irregularidade da decisão, o que 

foi erroneamente lido como desobediência. Os conselheiros argumentavam ainda: 

Só se ella se acha em dizer a Camara, que entende o arto. 43 da lei de 

18 de agosto de 1831 d’uma mane[i]ra diversa d’aquella por que a 

entende o Exmo. Preside., mas o dizer isto tambem será crime? Será 

crime o entender uma lei d’um modo diverso d’aquelle por que a 

entende, ou quer entender um Exmo. Preside. da Provca. Por ventura o 

Exmo. Preside. d’esta Provincia não tem por vezes entendido a lei 

d’um modo diverso d’aquelle, por que a entende a Regencia do 

Imperio? Mas então não ha desobediencia formal. e ainda menos 

periga a tranquilide. publica: tudo isso só apparece qdo. uma 

authoride. subalterna ao Exmo. Preside. ouza fazer a mais leve 

reflexão á uma ordem sua.
373

  

A desobediência envolve uma relação de forças com hierarquias e funções 

teoricamente definidas, mas que sempre podem ser contestadas. No exemplo citado, a 

abertura de um processo para a responsabilização do senado era uma estratégia que 

reafirmava sua posição na estrutura político-institucional estabelecida após a Independência 

do Brasil, bem como os limites da sua autonomia frente aos outros agentes, especialmente os 

provinciais. Por outro lado, ao questionar uma decisão do presidente de província, 

demonstrando que ela contrariava a legislação, os conselheiros souberam manejar uma dentre 

as possibilidades disponíveis no interior dos arranjos de poder instituídos, buscando distribuir 

melhor a correlação de forças entre as esferas municipal e provincial. 

Mesmo que a lei regulamentar de 1º de outubro de 1828 ainda seja bastante 

interpretada sob o viés da submissão das municipalidades ao governo provincial, ela não 

significou o apagamento político destas instituições locais, tampouco seus amplos poderes 

sobre os habitantes e o cotidiano no Brasil. Não por acaso, a promulgação pela província de 
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São Paulo da lei nº 18, de 11 de abril de 1835,
 374

 a qual criava o cargo de prefeito na região, 

representava mais uma tentativa de submissão do poder municipal, criando uma autoridade 

forte no nível do executivo, a qual significasse para o município o mesmo que o presidente de 

província significava para o âmbito provincial.
375

 

Miriam Dolhnikoff, ao trabalhar com os Anais da Assembleia Geral e das Assembleias 

Provinciais de São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, constatou que a possibilidade de 

criação do prefeito já era discutida pelo Parlamento Geral em 1827. O projeto “Administração 

Municipal”, prevendo um prefeito ou intendente em cada vila ou cidade foi apresentado por 

Vergueiro nesta época. Feijó também defendia um executivo forte e independente, sugerindo 

o estabelecimento de um “delegado do presidente” para cada localidade. Todavia, estes 

modelos para uma gestão administrativa só voltariam a aparecer nas discussões para a reforma 

constitucional em 1832. Apesar disso, a lei não chegou a ser aprovada pelos deputados, sendo 

um dos itens vetados pelos senadores e, por conta disso, não apareceu no Ato Adicional em 

1834.
376

 

Embora o estabelecimento dos prefeitos não tivesse sido aprovado como uma lei geral, 

ele acabou sendo instituído como uma lei provincial, pois o Ato Adicional possibilitava às 

Assembleias Provinciais a criação de empregos. Nesse sentido, São Paulo, Paraíba, Piauí e 

Maranhão aprovaram suas respectivas legislações a respeito dos prefeitos.
377

 

Em São Paulo, o prefeito era nomeado e suspenso pelo governo provincial mediante 

informações da câmara municipal sobre a idoneidade dos indivíduos. Caberia a ele executar 

todas as ordens provinciais, remetendo-as à edilidade para publicá-las em editais. Além disso, 

o prefeito teria que executar e também se encarregar para que todos cumprissem com as 

posturas confirmadas e as deliberações camarárias que não fossem contrárias às leis. Nesse 

sentido, a lei nº 18, de 11 de abril de 1835 retirava das mãos dos poderes municipais a 

execução sobre as várias tarefas locais, fazendo-a cumprir somente com a função 

deliberativa.
378
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Não por acaso, a livre nomeação e demissão dos fiscais seria transferida ao prefeito, 

pois a partir de agora ele seria o principal encarregado da execução das atribuições 

administrativas do município. Desse modo, o prefeito teria sob o seu comando não apenas a 

guarda policial e, cumulativamente com as autoridades policiais, faria prender os 

delinquentes, mas também os fiscais para que cumprissem com suas ordens administrativas. 

Nesse sentido, a câmara municipal era destituída da sua autoridade sobre os fiscais, não 

podendo mais comunicar-se diretamente com eles, o que caberia apenas ao prefeito na 

qualidade de agente executor da administração.
379

 

Em 1835, a câmara municipal de São Paulo enviou uma representação à Assembleia 

Provincial informando sobre a dificuldade que estava enfrentando para que as posturas 

municipais fossem absoluta e perfeitamente executadas, enfatizando o impasse do fiscal 

diante do extenso número de habitantes na cidade. Desse modo, a instituição comunicava ao 

governo a única saída que enxergava para o problema, a saber: a nomeação de uma 

quantidade suficiente de agentes auxiliares ao fiscal que o ajudassem em suas laboriosas 

tarefas, cuja gratificação seria a metade dos valores das multas aplicadas aos infratores que 

denunciassem, bem como o incentivo da dispensa dos serviços da Guarda Nacional.
380

 Em 

resposta, a secretaria da Assembleia Provincial indeferia a proposta camarária, comunicando a 

criação do cargo de prefeito a quem os fiscais e inspetores de quarteirão ficariam 

subordinados.
381

 Nota-se que esta correspondência foi remetida em março, ou seja, antes da 

promulgação oficial da lei que estabelecia os prefeitos nas vilas e cidades da província. 

Portanto, antes mesmo que os prefeitos fossem oficialmente estabelecidos, a municipalidade 

já era avisada que perderia qualquer autoridade sobre os fiscais e suplentes. 

Entretanto, apenas cinco meses depois da troca de ofício entre Assembleia Provincial e 

câmara municipal de São Paulo é que encontramos um primeiro registro da posse do prefeito 

Luiz Antonio de Souza Barros na região. Certamente, o governo encontrou dificuldade em 

nomeá-lo, fazendo com que a municipalidade permanecesse à frente da execução da 

administração por mais algum tempo. Em agosto é que finalmente o senado oficiou ao 

prefeito, avisando-o que remeteria todas as posturas em vigor. Além disso, determinava-se 
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que os fiscais do município deveriam se corresponder diretamente com o prefeito, 

entendendo-se com ele sobre os objetos da administração.
382

 

Em menos de um mês, todavia, a câmara municipal enviava outro ofício ao vice-

presidente de província, comunicando-o sobre a licença de três meses tirada pelo prefeito 

recém-empossado, ausentando-se do posto para o qual não havia subprefeito nomeado para 

substituí-lo. Por conta disso, os conselheiros alertavam o governo de província sobre os vários 

transtornos e prejuízos ocasionadas à administração do município devido à falta dessa 

autoridade, cobrando-lhe providências sobre a questão.
383

 Portanto, a despeito da aprovação 

da lei provincial para a criação dos prefeitos em São Paulo, a municipalidade continuaria a 

frente da execução das suas posturas e deliberações em vários momentos. 

A falta de prefeito era uma situação bastante crítica não apenas por causa da 

paralisação de muitos assuntos da administração do município, mas igualmente porque 

poderia prejudicar a municipalidade nos processos demandados perante o juiz de paz. De 

acordo com outra correspondência do senado ao vice-presidente de província, o fiscal estava 

executando as deliberações municipais sem que o prefeito lhe desse as competentes ordens 

sobre a forma de encaminhamento das suas atividades. Embora forçado pelas circunstâncias 

da ausência do prefeito, a atitude do fiscal acabava consistindo em uma infração da lei dos 

prefeitos, o que poderia ser facilmente utilizado como argumento pelos transgressores das 

posturas municipais no juizado de paz, caracterizando todas penalizações aplicadas pelo fiscal 

contra eles como medidas ilegais. Nesse sentido, a câmara municipal provavelmente sairia 

perdedora em vários processos na justiça, sendo obrigada a arcar sozinha com os custos.
384

 

Não demorou muito para essa previsão camarária ao governo de província se 

concretizasse. Poucos dias após o alerta do senado sobre os prejuízos causados pela falta de 

prefeito na região, um réu condenado pelo atravessamento de gêneros conseguiu recorrer à 

junta de paz, sendo absolvido da sentença. Conforme as informações prestadas pela 

municipalidade ao vice-presidente de província, o fiscal e procurador da câmara municipal 

flagraram a Marcellino José do Nascimento com uma carregação de milho comprada fora das 

pontes da cidade, contrariando as posturas municipais que proibiam o atravessamento de 

gêneros. No momento do flagrante, o fiscal providenciou a assinatura do termo pelas 

testemunhas e conduziu o réu à presença do juiz de paz. Diante da completa evidência do 
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crime, bem como da confissão de Marcellino José do Nascimento, ele foi condenado ao 

pagamento da pena, a qual prontamente foi recolhida aos cofres municipais, e sentenciado a 

dias de prisão.
385

 

Entretanto, a aparente solução do caso foi interrompida quando Marcellino José do 

Nascimento se recusou a cumprir a pena de prisão, apelando para a junta de paz. Mesmo com 

todas as provas do crime de atravessamento, a junta o absolveu tanto do cumprimento dos 

dias de cadeia quanto do pagamento da multa. Dessa maneira, a câmara municipal teve que 

lhe devolver a quantia e pagar os custos do processo. Por causa disso, os conselheiros se 

queixavam ao governo de província, relatando a atitude da junta de paz como infratora da 

Constituição e um escandaloso abuso do poder de julgar.
386

 

 Em janeiro de 1836, o problema da ausência de prefeito fez com que a câmara 

municipal remetesse uma representação à Assembleia Provincial, elencando os vários 

inconvenientes práticos que estava enfrentando para execução da lei dos prefeitos em São 

Paulo. Logo no início, os conselheiros reconheciam sua utilidade pública, a qual visava 

facilitar os meios para que as leis tivessem uma pronta execução. Nesse sentido, o prefeito 

representava uma autoridade a nível local responsável por inspecionar a conduta dos 

executores, promovendo as acusações das negligências e prevaricações desses empregados.
387

 

Ou seja, isso significa que seriam eles os principais responsáveis pela fiscalização das 

condutas dos fiscais. 

No entanto, apesar das boas intenções da lei, a câmara municipal admitia os seus 

empecilhos na parte da execução das posturas municipais, ao passo que dificultava ou mesmo 

impedia a sua pronta realização. Segundo o documento, o cerne do problema estaria na 

transferência ao prefeito da autoridade sobre os fiscais, o que trouxe desvantagens ao 

encaminhamento das atividades no município porque: 

(...) até agora logo q. um Fiscal sabia q. uma Postura tinha sido 

infringida o participava ao Procurador da Camara, e este promovia 

perante o Juiz de Paz a accusação do do infractor, na conformidade do 

Art.º 88 da Lei de 1º de 8brº; mas hoje não é assim pr. q. pelo art.º 13 

da de 11 de Abril, o Fiscal deve participar ao Prefeito, e este dar suas 
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ordens ao Procurador, como determina o art.º 8º, e nisto vem a haver 

um rodeio inutil, e até prejudicial ao prompto cumprimento das mmas. 

Posturas. 

Até agora o Fiscal era o executor das ordens, e deliberações da Cama.: 

hoje estas deliberações e ordens estão sujeitas á censura do Prefeito, q. 

debaixo de qal. qr. Pretexto plausível póde deixar de lhes dar 

execução, com o q. mto. póde perder o serviço publico.
388

    

À vista disso, a câmara municipal requisitava que a Assembleia Provincial reformasse 

a lei dos prefeitos justamente na parte em que havia lhe retirado o poder sobre os fiscais, 

fazendo com que sua autoridade sobre estes empregados retornasse conforme o previsto pela 

lei de 1º de outubro de 1828. 

Contudo, em um primeiro momento, os vários transtornos denunciados pelas 

reclamações camarárias ao governo de província não foram suficientes para que a lei fosse 

reformada. Enquanto isso, o município continuaria ao longo de meses sem um prefeito no 

posto, obrigando os fiscais a remeterem seus ofícios diretamente ao senado para que 

resolvesse sobre o encaminhamento das atividades administrativas. Portanto, não fosse a lei 

dos prefeitos, a dinâmica continuaria a mesma sem as diversas desordens e confusões 

ocasionadas ao expediente dos fiscais pela ausência dessa nova autoridade. 

 No mês de março de 1836, o padre Pedro Gomes de Camargo seria empossado como 

prefeito de São Paulo, o que não significou o fim dos problemas camarários.
389

 Dois meses 

depois, contrariando a lei dos prefeitos, o fiscal enviava um ofício diretamente à câmara 

municipal, alertando-a sobre a paralização das obras na região por causa da negativa do 

prefeito em rubricar as despesas realizadas por ele, sem as quais o procurador camarário não 

poderia satisfazer os pagamentos.
390

 Segundo outro ofício enviado pelo senado ao prefeito, 

podemos observar que sua recusa em assinar os documentos era motivada pela suposta quebra 

da sua dignidade, acreditando que seria impróprio e mesmo exorbitante da parte da 

municipalidade fiscalizar sua ação e lhe exigir certas informações para que pudesse 

                                                             
388

 RGCMSP, Representação de 02.01.1836, vol. 26, 1938, p.  07-09. 
389

 RGCMSP, Posse de 15.03.1836, vol. 26, 1938, p. 72-73. 
390

 ACMSP, Ofício de 10.05.1836, vol. 29, 1936, p. 61-63. 



183 
 

deliberar.
391

 Portanto, não havia apenas uma confusão a respeito da lei de 11 de abril de 1835, 

mas também uma certa disputa de hierarquia entre prefeito e municipalidade. 

Ao longo dos outros anos, a questão não só esteve longe de acabar, como foi se 

agravando ainda mais. No final de 1837, a câmara municipal enviou uma longa representação 

ao governo de província denunciando o completo descaso do prefeito com a administração 

das várias questões cotidianas da cidade: 

A Cama. não corresponderia á confiança. com q. o povo d’esta Capital 

a honrou se permanecesse por mais tempo muda espectadora da 

notavel negligencia, que tem appresentado o Prefeito especialmente na 

execução de alguas Posturas, desleixo de que resultão damnos não 

indifferentes ao Municipio. A Cama. vê o perpetuo desaceio das ruas, 

a existencia e conservação de canos immundos, muros sem rebocar e 

encubertos de capim, continuas carreiras a cavallo,  cães não 

açaimados e porcos vagando pelas ruas, a venda no centro da cidade 

de polvora e de fogos de artificio ............ e estas e outras repetidas 

infracções das Leis Municipaes se commetem impunemente. Ellas são 

de uma notoriede. publica incontestavel, fervem os queixumes e 

clamores dos cidadãos, e aos ouvidos de V.Exa. talvez tenhão 

chegado.
392

 

Além desse quadro de completo abandono e desleixo, a municipalidade denunciava o 

grande decréscimo na arrecadação das multas nos últimos três anos, ou seja, período 

correspondente à administração do prefeito na região.  De acordo com as informações, quando 

ainda não havia prefeito em São Paulo, a arrecadação do rendimento das multas pelos fiscais 

era de 459$340 réis. Quando o prefeito assumiu a responsabilidade sobre o assunto, o produto 

caiu para 59$580 réis no primeiro ano e 36$080 réis no segundo.
393

 Portanto, o prefeito 

arrecadou somente 13% e 8% da quantia das multas, o que era absurdamente prejudicial aos 

cofres municipais que já vinham de uma longa trajetória de escassez. 

A câmara municipal queixava-se ainda sobre as tentativas malogradas em resolver 

esse problema diretamente com o prefeito, o qual segundo ela sempre fugia do assunto. Dessa 
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maneira, os conselheiros tocavam, mais uma vez, naquilo que para eles seria o cerne dos seus 

problemas em relação à lei dos prefeitos, a saber: a falta de autoridade direta da 

municipalidade sobre os fiscais.
394

 

 Após três representações enviadas ao governo de província sobre os problemas 

ocasionados pelo prefeito em São Paulo, a municipalidade faria mais uma tentativa em janeiro 

de 1838, buscando convencer a Assembleia Provincial sobre a urgência de revogação da lei 

dos prefeitos a fim de que os abusos praticados cessassem na região. A exemplo dos outros 

documentos, este era longo, contudo, mais eloquente ao deixar bastante claro que a situação 

entre câmara municipal e prefeito estava insustentável e ameaçadora devido aos “violentos 

conflictos de jurisdição entre os Prefeitos e authorides. locaes, choques perigosos de q, resulta 

sempre quebra de ordem, e segurança publica”.
395

 Os conselheiros alertavam, ainda, sobre a 

insuficiente capacidade dos juízes de paz e de direito em manter a polícia das povoações. 

Na opinião dos camaristas, o promotor público nomeado pelo governo provincial 

poderia muito bem inspecionar os empregados públicos, fazendo efetiva a sua 

responsabilização e os cuidados com a segurança dos municípios. Nesse sentido, 

argumentavam que as intenções da Assembleia Provincial por trás do estabelecimento dos 

prefeitos foram absolutamente frustradas, pois estes novos agentes não executavam 

pontualmente as posturas e deliberações municipais.
396

 

Obviamente, a câmara municipal não poderia deixar de mencionar o que para ela seria 

o principal motivo para os impasses na execução das suas posturas: 

Atribuição era das Camas. Municipaes a nomeação dos Fiscaes. q. a 

seo cargo tinhão a execução das Posturas Municipaes, e respectivas 

deliberações, fazendo-se tudo promtamte. sem haverem qs.qr. 

pequenas ambages, ou rodeios: taes empregados sendo da livre 

nomeação e destituição das Camas. solicitos se tornavão no 

cumprimto. de seos deveres, as determinações da Cama. immediata e 

pontualmte. executadas, as contravenções de posturas denunciadas 

com presteza ao Procor., e levadas de prompto ao conhecimto. da  

autoride. Policial, procedendo em tudo cuidadosamte. não só afim de 
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não sofrerem uma demissão, como ainda afim de pouparem-se ás 

multas. q. lhes podião ser irrogadas, em cazo de negligencia (...).
397

  

Embora os camaristas tenham exagerado um pouco ao pintarem um quadro tão fluído 

e eficiente acerca do desempenho de tarefas pelos fiscais no período em que estavam sob a 

responsabilidade da câmara municipal, o que pudemos ver que não era livre de dificuldades e 

tensões, certamente a relação entre eles e estes agentes era bem menos conflitiva do que 

aquela imposta pelo estabelecimento da lei dos prefeitos. Não obstante, o ponto fundamental 

do embate estava na questão da hierarquia entre o senado e prefeito. Isso porque, a capacidade 

para regular, controlar e inspecionar o poder de polícia desempenhado pelos fiscais era o 

aspecto medular da autoridade municipal no século XIX enquanto uma instituição destituída 

das suas tradicionais funções jurisdicionais, porém profundamente fortalecida no campo 

administrativo. 

 Assim sendo, após as várias queixas e representações camarárias a respeito dos 

prefeitos, a lei de criação deste ofício foi finalmente revogada por outra de nº 4, de 29 de 

janeiro de 1838, restabelecendo todas as atribuições do senado.
398

 Dessa forma, em fevereiro 

de 1838, os fiscais eram novamente nomeados pela câmara municipal de São Paulo, tendo 

todas as funções previstas pela lei de 1º de outubro de 1828 restituídas à autoridade desta 

instituição.
399
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desta dissertação, analisamos a configuração da administração local e o seu 

exercício pelos fiscais da câmara municipal de São Paulo após a promulgação da lei 

regulamentar de 1º de outubro de 1828, que tinha por objetivo desvincular justiça e 

administração das formas de governo das municipalidades no Império do Brasil. Além disso, 

ela estabeleceu os fiscais e suplentes, os principais oficiais encarregados da execução das 

posturas e deliberações camarárias após a supressão dos almotacés. Nesse sentido, apontamos 

como uma série de funções da extinta almotaçaria foi transferida aos novos agentes, 

evidenciando que a nova ordem em construção, após o processo de Independência, apoiar-se-

ia nas estruturas herdadas do passado colonial português. 

Nos debates e projetos políticos que visavam à construção do Império do Brasil, o 

estabelecimento de uma nova ordem constitucional vinculou-se à defesa da independência 

para o judiciário e de uma maior autonomia para as provinciais. Nesse sentido, acreditava-se 

que a eficácia de tais objetivos estaria no controle sobre as câmaras municipais, tendo-se em 

mente a sua longa e marcante trajetória enquanto espaços de excessivas reivindicações locais 

durante toda a época colonial. Desse modo, uma forte desconfiança repousaria sobre estas 

instituições, pois se pressupunha que a força de suas prerrogativas locais poderia facilmente 

colocar em xeque o emergente Estado. À vista disso, portanto, a tentativa de retirada do poder 

jurisdicional das mãos dos conselhos municipais, limitando suas decisões ao encaminhamento 

e execução das tarefas administrativas, foi ponto chave para o estabelecimento de um novo 

arranjo político-institucional que viabilizasse a separação e limitação dos poderes. 

A ideia de que a lei para as câmaras municipais de 1828 lhes conferiu uma hierarquia 

no Império do Brasil, ao limitar o seu campo de ação às tarefas meramente administrativas e 

submetê-las aos governos provinciais, marcou profundamente a historiografia sobre a 

formação e consolidação do Estado Independente, destoando do protagonismo outrora 

conferido a estas instituições para o período colonial. Não à toa, a estrutura interna e as 

formas de governo das municipalidades têm sido pouco estudadas para o século XIX. Em 

muitos trabalhos, os autores se limitaram a citá-las rapidamente, destacando sua relação de 

submissão à esfera provincial e uma suposta ausência de autonomia dos poderes locais. Dessa 

maneira, predomina uma espécie de apagamento do papel ocupado pelas câmaras municipais 

após a Independência do Brasil. 
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Indo na contramão dessas ideias, ao longo dos capítulos aqui apresentados, esta 

dissertação buscou defender que o novo regimento camarário de 1828 não representou o 

esgotamento dos poderes municipais. Pelo contrário, nossa investigação sobre os fiscais 

apontou um progressivo processo de ressignificação das atribuições municipais a partir do 

alargamento e reforço dos seus poderes de polícia, os quais se vinculavam a amplas e diversas 

tarefas para administração de uma cidade marcada pela expansão econômica e demográfica 

desde o século XVIII.  Nesse sentido, o aumento de demandas relacionadas a atividades que 

eram anteriormente desempenhadas pelos almotacés em São Paulo, associado ao 

aparecimento de novas funções urbanas intimamente ligadas ao desenvolvimento da cidade, 

foram aspectos centrais para a transformação da administração municipal realizada pelos 

fiscais em um campo mais valorizado no século XIX, caracterizado pela “desjudialização” de 

vários aspectos cotidianos. 

Conscientes de que muitas tarefas dos extintos almotacés foram transferidas aos 

recém-criados fiscais, pensávamos que encontraríamos somente a continuidade destas funções 

orientadas por uma nova conjuntura constitucional a partir do século XIX. Não obstante, nos 

deparamos com o problema de como formas mais complexas de administração estavam sendo 

pensadas e praticadas com o objetivo de se atender a novas questões geradas pelo vertiginoso 

crescimento urbano de São Paulo neste período, igualmente marcado por tensões, conflitos e 

disputas. 

  Conforme discutido no primeiro capítulo desta dissertação, durante vários anos, os 

estudiosos destacaram a miséria e decadência da capitania de São Paulo, o que teria se 

transformado apenas com o advento da produção cafeeira a partir da segunda metade do 

século XIX. No entanto, baseando-se em algumas das principais revisões historiográficas a 

respeito destas interpretações, argumentamos que as raízes da evolução paulista podem ser 

buscadas no século anterior, sendo visíveis suas influências para o desenvolvimento da 

administração da capital e de suas freguesias durante o recorte cronológico analisado nesta 

pesquisa. 

Ao longo das últimas décadas, importantes pesquisas vêm questionando a validade das 

noções de pobreza e isolamento da capitania de São Paulo antes do século XVIII, destacando 

uma significativa produção agrícola no território que não ficou restrita à subsistência dos 

moradores. Nesse sentido, o lento aumento demográfico dos primeiros séculos de colonização 

seria intensificado a partir da descoberta das zonas auríferas, fomentando ainda mais 
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crescimento da região. Além das atividades subsidiárias à exploração do ouro, os paulistas 

também se ocuparam do cultivo da cana-de-açúcar, cuja experiência criou as condições para a 

expansão do café no século XIX. 

Dessa maneira, existiam grupos de comerciantes na região, cujas articulações 

mercantis com as zonas meridionais da colônia teriam possibilitado a acumulação de riquezas 

na capitania. Esse processo crescente de mercantilização paulista seria ainda mais 

intensificado com o estabelecimento da Corte no Rio de Janeiro em 1808, criando-se um 

importante mercado de abastecimento que envolveu tanto paulistas quanto mineiros.  A partir 

dos estímulos da política joanina, novas linhas de comércio interno e externo foram sendo 

estabelecidas a fim de atender à demanda fluminense, fortalecendo ainda mais as redes 

mercantis e a internalização de capitais no Centro-Sul.  Consequentemente, houve a 

sedimentação dos interesses políticos destas elites, o que contribuiu para o movimento de 

Independência e participação destes grupos nos projetos para a construção de uma nova 

ordem em torno de D. Pedro I. 

A pujança de São Paulo é denunciada não apenas pela concentração de riquezas na 

capitania ou pelo aumento da sua população, fazendo expandir o núcleo mais densamente 

povoado da região. Segundo o que foi apresentado no segundo capítulo, o incremento de 

várias funções camarárias realizadas pelos fiscais na primeira metade do século XIX, 

identificadas a ideias e funções mais amplas que foram sendo incorporadas à noção de polícia 

administrativa desde os Setecentos, evidenciam tal crescimento urbano.  Conforme 

esboçamos neste capitulo, em contextos caracterizados por formas mais ativas de governo, os 

objetivos para ordenamento do espaço e disciplinamento social eram postos em marcha 

através de uma polícia com significados e atuação alargados, sem que isto correspondesse à 

anulação dos sentidos antigos. 

Portanto, na segunda parte desta dissertação, apresentamos os âmbitos de ação sob a 

responsabilidade dos fiscais, analisando a administração e inspeção de tarefas fundamentais 

para o cotidiano da cidade de São Paulo e suas freguesias. Logo de início, ficou bastante 

evidente o protagonismo destes oficiais no encaminhamento e fiscalização das atividades 

relacionadas com as obras de construção e manutenção, como também nos processos de 

demarcação, alinhamento e distribuição do espaço.  

Ao longo do período estudado, a execução de obras foi constante na região. De longe, 

elas ocuparam a maior parte do expediente municipal, envolvendo os próprios habitantes em 
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empreitadas coletivas sob o controle dos fiscais. O grande fluxo de pessoas, mercadorias e 

animais, que passavam por São Paulo em direção a outras regiões, fazia com que as obras de 

construção e reparo de ruas, pontes, caminhos e estradas fossem extremamente necessárias 

para se atender às demandas de uma economia de abastecimento. Tais empreendimentos 

foram tão comuns nesta localidade que se percebe, desde o século XVIII, a estruturação de 

um campo profissional para a execução das várias empreitadas.  

Além dos afazeres de ordem construtiva, o desenvolvimento demográfico da região 

levou a um processo mais vigoroso de parcelamento e distribuição da terra pela câmara 

municipal de São Paulo no século XIX. A partir do mapeamento da atuação dos fiscais neste 

campo, percebemos que houve uma expansão populacional para além do núcleo mais 

densamente povoado da capital, o que as autoridades municipais buscaram ordenar e controlar 

por meio destes oficiais.  

Toda essa expansão também gerava uma série de problemas e demandas de ordem 

sanitária em São Paulo. Ao longo de séculos, os paulistas foram castigados pelas crises 

epidêmicas na região. O descarte inadequado de lixo, a circulação desordeira de animais, a 

contaminação das fontes de abastecimento da população, alimentos estragados 

comercializados aos moradores, carcaças das reses abatidas decompondo-se próximas à 

capital, entre outras coisas, eram transtornos que marcaram a paisagem de São Paulo e de 

outras localidades no período colonial. Todavia, através da inspeção dos fiscais, a câmara 

municipal buscou coibir tais práticas completamente opostas às noções de civilidade a serem 

adotadas em um espaço urbano, amparando-se nos saberes médico-higienistas vigentes no 

século XIX. 

Nesse sentido, muitas posturas e outras medidas foram constantemente deliberadas aos 

fiscais pela municipalidade em São Paulo, buscando disciplinar os comportamentos e hábitos 

arraigados na população, interpretados pelas autoridades como inadequados à cidade. Embora 

tais práticas pudessem partir dos moradores em geral, havia aquelas parcelas sociais vistas 

como focos prováveis de problemas. Em uma sociedade de lógica escravista, caracterizada 

pela desigualdade entre os indivíduos, os negros predominantemente deixavam os camaristas 

em alerta. Não à toa, grande parte das posturas pensadas diretamente para a disciplina dos 

moradores em relação à convivência no espaço eram dirigidas a eles, proibindo-se 

ajuntamentos e outras condutas suspeitas. 
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No entanto, a própria existência de regras pressupõe suas quebras. Isso porque, ainda 

que se construam formas cada vez mais complexas para controle dos sujeitos, eles sempre 

encontrarão modos de contorna-las. Desse modo, embora a câmara municipal buscasse 

impedir as ações indevidas dos moradores, várias foram as burlas aos dispositivos de controle. 

Por isso, a ação dos fiscais no disciplinamento dos indivíduos foi permeada por tensões e 

vários impasses. Afinal, eles estavam entre os poucos, provavelmente os únicos, empregados 

municipais que levavam a autoridade camarária até aquelas freguesias mais distantes da 

capital. À vista disso, o conselho buscou evitar que os poderes locais prejudicassem ou 

mesmo subjugassem a autoridade dos fiscais, os porta-vozes da administração.  

A inspeção dos fiscais igualmente recaía sobre as práticas irregulares dos empregados 

da câmara municipal e juízes de paz, mas suas condutas supostamente inadequadas também 

eram denunciadas por estes agentes, incluindo os moradores.  Dessa maneira, o controle das 

negligências e prevaricações dos empregados públicos, preconizado pela lei de 1º de outubro 

de 1828, partia de uma vigilância mútua entre os indivíduos.  

Em geral, os fiscais deram conta relativamente bem desta função, enviando ao senado 

os atestados a respeito da conduta dos empregados municipais. No entanto, a grande questão 

para a câmara municipal de São Paulo foi ter em suas mãos o controle da atuação e 

responsabilização dos fiscais.  Por isso, após a criação dos prefeitos na região, vários foram os 

momentos em que os conselheiros enviaram reclamações ao presidente de província, 

solicitando a abolição destes novos oficiais e, consequentemente, o restabelecimento da 

autoridade camarária sobre os fiscais.  

Sem dúvida, o controle direto sobre os fiscais significava concentrar poderes e 

autoridade sobre diversos assuntos que eram fundamentais para o cotidiano e a própria 

existência da cidade e seus habitantes. Sabendo-se da importância das várias funções 

realizadas pelos fiscais, bem como da centralidade de tais agentes na administração pública, 

não seria surpreendente que a ocupação do fiscalato fosse algo imensamente valorizado e 

mesmo disputado pelos indivíduos. Todavia, a investigação sobre os fiscais em São Paulo nos 

levou à constatação de um movimento completamente oposto. 

Além da dificuldade camarária em encontrar homens dispostos ao desempenho do 

fiscalato, 89% dos indivíduos que tomaram posse não permaneceram até a finalização dos 

quatro anos previstos para a ocupação da função. Ao investigar os motivos para um número 

tão alto de egressos, através do mapeamento da distribuição e rotatividades dos fiscais e 
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suplentes pelo território, constatamos que a distância entre capital e suas freguesias era um 

importante fator que pesava para a desistência dos indivíduos. Apesar do seu desenvolvimento 

urbano, São Paulo ainda era uma região predominantemente rural, onde a maior parte dos 

moradores estava envolvida com os trabalhos no campo. Para esses sujeitos, abandonar os 

serviços que garantiam sua subsistência para enfrentar as longas distâncias e todas as 

dificuldades da viagem para atender as responsabilidades do fiscalato poderia significar 

perdas materiais e escassez de comida. 

No entanto, embora para alguns sujeitos tornar-se fiscal pudesse resultar em ganhos e 

benefícios interessantes, como a dispensa da Guarda Nacional, tratamos de uma nova 

autoridade que falava em nome de uma administração ainda em construção no século XIX, 

podendo ser contestada diversas vezes pela população.  Além do mais, as atribuições dos 

fiscais eram realizadas em um espaço em crescimento. A pujança socioeconômica da capital 

não só aumentou imensamente as matérias urbanas sob a responsabilidade destes oficiais, mas 

também pressionou pela regulamentação e desempenho de assuntos que não estavam 

previstos. Desse modo, criava-se a cultura de um novo cargo para ordenar e fiscalizar as 

novas e múltiplas atribuições de um território urbano em pleno desenvolvimento. 

Em resumo, buscamos defender nesta dissertação que as importantes atribuições dos 

fiscais em São Paulo, o amplo poder desta autoridade sobre vários assuntos fundamentais do 

cotidiano, bem como as possibilidades viabilizadas pela ocupação da função não foram um 

chamariz suficientemente vantajoso para despertar o interesse dos indivíduos. A investigação 

sobre o provimento do ofício apontou que o imenso volume e a grande diversidade das suas 

atividades, aliados a outros fatores de ordem socioeconômica, especialmente o crescimento da 

cidade e os problemas gerados por este processo, influenciaram fortemente para que o 

fiscalato fosse considerado pouco proveitoso e satisfatório pela grande maioria dos sujeitos 

nomeados.  

No tocante a suas atribuições, vimos que não se tratou de uma simples continuidade 

em relação aos antigos almotacés. Embora realizassem um conjunto de funções da extinta 

almotaçaria, a partir da lei de 1º de outubro de 1828, os fiscais foram estabelecidos como os 

principais agentes da polícia administrativa local, a qual teve os seus poderes incrementados 

em um novo escopo diante do aparecimento de novas demandas no século XIX. Portanto, a 

ação dos fiscais aponta a transformação da administração municipal em um espaço mais 
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valorizado neste momento, principalmente devido ao crescimento de suas tarefas e da 

fiscalização sobre o espaço e sua população. 
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ANEXOS 

1. Tabela nominal dos fiscais e suplentes. 

NOME FISCAL SUPLENTE  

Alexandre José Pedroso    

Alexandre Teixeira de Almeida   
Americo Antonio de Camargo   
Antonio Joaquim Ortiz    

Antonio Joaquim Portugal    

Antonio Joaquim Xavier da Costa (Tenente)  

Antonio José de Moraes    

Antonio Nunes Ramalho   

Antonio Rodrigues de Almeida   

Antonio Rodrigues do Prado   

Bento Pires de Oliveira  

Bernardino José Leite Penteado    

Bernardo Justino da Silva  
Carlos da Silva Telles     

Claro Firmino de Andrade  
Damasio Antonio da Silva    

Domingos Francisco de Andrade   

Fidencio da Cunha Brito   

Francisco Antonio Barbosa    

Francisco Antonio Baruel   
Francisco Antonio das Chagas   

Francisco Antonio de Oliveira   

Francisco Antonio Rodrigues de Miranda     

Francisco de Paula Barbosa    

Francisco de Paula Sales (Capitão)   
Francisco Galvão de França (Alferes)    

Francisco Mathias de Oliveira    

Gabriel Henriques Pessoa    

Henrique Antonio de Moraes  

Ignacio dos Passos Pereira   

Ignacio José Lopes  

Ildefonso Xavier Ferreira (Padre mestre/Reverendo)    

Jacintho Jose Bueno    

João Correia Dias    

João Duarte de Godoi  

João Feliciano do Amaral    

João Nepomoceno de Almeida  

Joaquim Antonio de Jesus  

Joaquim da Silva Monteiro (Reverendo)    

Joaquim José da Silva   

Joaquim José de Almeida   

Joaquim José de Almeida Ramos (Reverendo)    

Joaquim José de Brito    

Joaquim José de Oliveira    

Joaquim José de Santa Anna  

Joaquim Manuel de Almeida   

Joaquim Manuel Vieira de Moraes    

Joaquim Pedroso de Camargo   

Joaquim Pereira da Silva   
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Joaquim Rodrigues Goulart    

José Alvares de Oliveira    

José Alves da Cruz    

José Antonio da Guerra    

José Antonio dos Reis (Padre mestre)    

José Bonifacio de Siqueira Bueno   

José Bueno Xavier   

José da Silva Fluminense    

Jose de Aquino do Nascimento    

José Fabiano Baptista  

José Ferreira de Campos   

José Francisco Gonçalves   

José Joaquim Barbosa    

José Joaquim dos Reis    

José Joaquim Gonçalves    
José Manoel de França    

José Marcellino de Oliveira   

José Mariano    

José Pedro da Cunha (Sargento-mor)    

José Rodrigues da Silveira   

José Serafim da Cunha   

Justiniano de Mello Franco (Doutor)  

Luis Antonio Coelho   

Luiz Alvares de Siqueira (Capitão)  

Luiz Marianno Ferreira  

Luiz Tavares de Araujo    

Manoel Joaquim Gonçalves Cabral    

Manoel José do Prado   

Manoel Pereira de Moraes   

Manoel Rodrigues de Barros    

Manuel Bueno de Azeredo (Ajudante)    

Manuel Caetano (Sargento)   

Manuel Dias Toledo   

Manuel Francisco dos Santos    

Manuel Gonçalves Pitão  

Manuel José do Prado   

Manuel José Rodrigues    

Manuel Rodrigues de Barros  

Manuel Vieira Branco  

Mariano da Silva Prado   

Pedro Fernandes de Andrade (Capitão)    

Salvador Pires da Silva (Alferes)   

Thomaz Gonçalves Gomide  

Thomaz Rodrigues Rocha    
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2. Gráficos com a distribuição anual das tarefas dos fiscais e suplentes em São Paulo 

Ano de 1829 

 

Ano de 1830 

 



210 
 

 

Ano de 1831 

 

Ano de 1832 
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Ano de 1833 

 

Ano de 1834 
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Ano de 1835 

 

Ano de 1836 
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Ano de 1837 

 

Ano de 1838 
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Ano de 1839 

 

Ano de 1840 
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Ano de 1841 
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3. Ações dos fiscais e suplentes a partir das Atas da Câmara Municipal de São Paulo 

Ano de 1829 

 

DATA 
REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

23.02.1829 

O presidente da câmara propõe 

uma comissão especial para 

informar à câmara sobre o estado 

de ruina que ameaçava a 

montanha do Carmo. 

A partir do requerimento do Sr. 

Gomide, o fiscal foi incumbido 

de dar a informação sobre o 

estado de ruina.  

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 
275 a 282 

Atas, 

25.02.1829 

Ofício do presidente da câmara 

com data de 09.02.1829 sobre 

desvio de tranqueiras na Ponte 

Grande da Conceição e reparo na 

ponte do rio Pinheiros. 

Foi deliberado que o fiscal da 

freguesia da Conceição tomasse 

as providências necessárias a 

respeito. 

Sanitário 

Construção, conservação e 

reparo 

Lixo  

Obra em pontes 
282 a 285 

Atas, 

26.02.1829 

Parecer da comissão permanente 

sobre editais. 

Os editais deviam ser fixados na 

cidade e seu termo para que os 

donos ou caixeiros de armazéns, 

tavernas e botequins se 

avençassem com os fiscais. 

Publicação 

Mercado  
Editais sobre avenças 285 a 289 
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Atas, 

27.02.1829 

Proposta do Sr. Godoy para que 

ao fiscal e procurador se 

recomendasse a reedificação de 

calçadas deterioradas e a 

edificação de novas. Também 

que se consertassem as estradas 

mais próximas da cidade, 

calçando-se aquelas em que as 

águas causavam maior dano. 

Os artigos propostos foram 

encaminhados à comissão 

permanente para que avaliasse e 

desse o seu parecer. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em calçadas 

 Obra em estradas 
289 a 292 

Atas, 

28.02.1829 

Parecer da comissão permanente 

a respeito do requerimento de 

Antonio de Oliveira Rosa. Ele 

pedia à câmara que o absolvesse 

do pagamento de condenação 

imposta pela mesa eleitoral pela 

não apresentação das cédulas 

para nomeação de vereador e 

juiz de paz, visto que estava 

ausente. 

Incumbiu-se ao fiscal que 

tomasse sobre o objeto as 

necessárias indagações, 

informando à câmara para que 

deliberasse o que fosse de 

justiça. 

Eleição 
Pedido de isenção do pagamento 

de condenação eleitoral 
292-297 

Atas, 

28.02.1829 

Parecer da comissão permanente 

a partir do requerimento e 

documentos do capitão Gabriel 

Fernandes Cantinho. Este se 

queixava do arbítrio do sargento-

mor Francisco José da Silva, que 

levantou cercas e porteiras em 

ruas e servidões. 

Ordenou-se que câmara se 

informasse sobre o ocorrido, 

ouvindo por escrito o sargento-

mor e consultando seus vizinhos. 

A câmara poderia fazer isso por 

si ou por seu fiscal. Então, 

decidiu-se que fosse remetido ao 

fiscal. 

Ações indevidas de moradores 
Cercas e porteiras erguidas em 

servidão pública 
292 a 297 



218 
 

Atas, 

02.03.1829 

Ofício do fiscal respondendo à 

deliberação da câmara sobre as 

avenças de armazéns, vendas e 

botequins.  

Ele propôs que o valor mínimo 

das avenças aumentasse não 

apenas por causa do avultado 

comércio, mas também como 

medida para coibir o 

crescimento de vendas que só 

fomentavam a suposta 

dissolução da moral, favoreciam 

roubos e demais crimes. A 

proposta foi encaminhada à 

comissão permanente. 

Mercado Avenças 297 a 301 

Atas, 

02.03.1829 

Ofício do fiscal à câmara em que 

participa suas diligências com o 

prior dos carmelitas sobre obra 

projetada no convento. 

Foi remetido à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em convento 297 a 301 

Atas, 

02.03.1829 

Ofício do fiscal sobre a 

exigência do feitor dos presos de 

quantia de oitocentos reis para 

comida dos mesmos. O fiscal 

pedia à câmara instruções a esse 

respeito. 

Deliberou-se que o presidente 

camarário continuasse a fazer 

essa e outras despesas mais 

urgentes enquanto a câmara não 

organizasse seu andamento 

metódico. 

Cadeia 
Despesa com comida para os 

presos 
297 a 301 

Atas, 

03.03.1829 

Parecer da comissão permanente 

sobre a proposta do fiscal a 

respeito da obra do morro do 

Carmo. 

Deliberou-se que o presidente 

camarário continuasse a fazer 

essa e outras despesas mais 

urgentes enquanto a câmara não 

organizasse seu andamento 

metódico. 

Construção, conservação e 

reparo 
Orçamento e despesa com obras 301 a 305 
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Atas, 

03.03.1829 

Parecer da comissão permanente 

sobre a proposta do fiscal do 

aumento das avenças. 

Foi dito à câmara que confiasse 

no zelo e patriotismo do fiscal, 

que em suas avenças levaria em 

conta o atual crescimento do 

país para as convencionar pelo 

melhor preço. O presidente da 

câmara ordenou que o secretário 

franqueasse ao fiscal todos os 

livros camarários que ele 

exigisse. 

Mercado Avenças 301 a 305 

Atas, 

06.03.1829 

Indicação sobre observância de 

um regimento da câmara sobre 

edificação de matadouro. 

Afirma-se que não havia outro 

lugar mais indicado, segundo 

fins declarados na lei sobre o 

modo de edificação do 

matadouro, do que a área vizinha 

à cidade. Lembra-se que a 

câmara já havia procedido à 

avaliação e plano da obra em 

anos anteriores. 

Por causa do terreno estar 

ocupado e com muros 

principiando prejuízo público e 

contra a forma da lei, ordenou-se 

que fosse reivindicado e se 

procedesse à realização da obra, 

resolvendo-se que o fiscal 

ouvisse seus possuidores, 

obtendo, amigavelmente, a 

desistência da sua posse. 

Igualmente, ele teria que 

informar à câmara todas as 

diligências feitas a esse respeito. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Obra em matadouro 

 Mediação para obtenção de 

terreno 

309 a 313 

Atas, 

07.03.1829 

Declaração do escrivão sobre a 

falta de administrador do 

rendimento da aguardente no 

termo e freguesias da cidade. Ele 

também informa que nas 

freguesias ainda não se tinham 

dado providências sobre os 

rendimentos do corte das rezes. 

Ordenou-se aos fiscais das 

freguesias para tomarem 

providências e conseguirem 

arrecadar não só os rendimentos 

passados que fossem possíveis, 

mas também os de agora em 

diante.  

Rendimento 

Ausência de administrador 

 Arrecadação de rendimentos 

Corte das reses 

314 a 318 
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Atas, 

07.03.1829 

Indicação para que apenas 

depois de aprovadas pelo 

Conselho Geral é que ficariam 

sem vigor os provimentos e 

posturas camarárias atuais.  

Foi proposto que se mandasse 

extrair cópias de todas as 

posturas e provimentos não 

revogados, como também 

daqueles pertencentes aos 

almotacés, remetendo-se aos 

fiscais. Dessa forma, eles 

executariam, provisoriamente, 

tudo aquilo ao que a lei de 1º de 

outubro de 1828 não se 

opusesse, de modo que os povos 

não sofressem com a falta de 

providências. A proposta foi 

remetida à comissão 

permanente. 

Posturas e deliberações 

Almotaçaria 

Cópias de posturas não 

revogadas 
314 a 318 

Atas, 

14.03.1829 

Ofício do fiscal da freguesia da 

Conceição, o padre José de 

Almeida Ramos, com data de 

10.03.1829,  informando o 

estado de ruina das estradas e 

pontes intransitáveis por falta de 

zelo do comandante da 

freguesia.  

Resolveu a câmara que o ofício 

fosse enviado à comissão 

permanente para dar seu parecer 

com urgência. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

 Construção, conservação e 

reparo 

Queixa sobre comandante de 

freguesia 

 Informação sobre estado de 

ruína 

322 a 328 
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Atas, 

14.03.1829 

Ofício do fiscal da cidade, o 

padre José Antonio dos Reis, 

com data de 10.03.1829, 

comunicando o grande abuso no 

uso dos galés empregados no 

serviço público, mas que eram 

usados em outras obras. 

Remetendo informações e 

esclarecimentos que obteve do 

juiz de paz da freguesia do Brás 

sobre o requerimento do capitão 

Gabriel Fernandes Cantinho. 

Propõe que se agradecesse ao 

prior pelo excesso de bondade 

com o qual recebeu o convite 

para o conserto do morro do 

Carmo. 

Resolveu-se que o procurador 

entrasse no conhecimento da 

informação, propondo o que 

achasse conveniente. O 

presidente camarário propôs que 

se mandasse ofício ao religioso 

agradecendo por ter concorrido 

com a obra. 

Construção, conservação e 

reparo 

Ações indevidas de moradores 

Uso indevido de galés 

 Obra em convento 

Cercas e porteiras erguidas em 

servidão pública 

322 a 328 

Atas, 

14.03.1829 

O procurador [?] representa que 

devia ser autorizado a ordenar os 

consertos no chafariz do Largo 

da Misericórdia para que não 

faltasse água ao público. 

Resolveu-se que enquanto a 

câmara estivesse em sessão, ela 

que deliberaria a esse respeito; 

depois seria o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 
322 a 328 
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Atas, 

21.03.1829 

Leu-se uma proposta para que a 

câmara, com urgência da 

necessidade pública, mandasse 

retificar as calçadas de todas as 

ruas que estivessem arruinadas e 

demolidas pelas águas, carros e 

seges, fazendo a arrecadação das 

carradas de pedras para os 

reparos. Ela deveria inspecionar 

o precipício em que estava o 

morro por conta das correntes 

d'água. Também foram dadas 

ordens sobre casinhas e  

atravessadores que aí causavam 

prejuízo ao público. 

Ordenou-se que o fiscal e o 

procurador, o quanto antes, 

fiscalizassem, secretamente, 

tomando testemunhas para 

acusação e condenação perante o 

juiz de paz, conforme as antigas 

posturas, de todos que não 

fossem reconhecidos como 

lavradores de fora. Mais do que 

fiscalizar pesos e medidas, os 

fiscais deveriam inspecionar as 

condições de higiene e corte das 

rezes, cujo desleixo pesava sobre 

a saúde pública. Igualmente, eles 

deveriam fazer com que corresse 

ao público água limpa na ponte 

de Antonio Manuel, no Bexiga. 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado 

Atravessadores 

Sanitário 

Obra em calçadas 

Informação sobre estado de 

ruína 

 Atravessadores nas casinhas 

 Formação de provas 

 Salubridade das reses 

 Salubridade da água  

332 a 342 

Atas, 

21.03.1829 

Proposta sobre cumprimento do 

artigo 66º, parágrafo 02, da lei 

de 01 de outubro 1828. 

Foi proposto que a câmara 

autorizasse os fiscais das 

diferentes paróquias do termo a 

conferirem, com os reverendos 

párocos, os terrenos necessários 

à fundação de cemitérios. 

Datas de terra e/ou terrenos  Terrenos para cemitérios 332 a 342 

Atas, 

21.03.1829 

Proposta feita em razão da 

notável decadência das rendas 

camarárias à vista do aumento 

populacional e comercial do 

país. 

Encarregou-se o fiscal da cidade 

do leilão das rendas que se 

achavam em praça. 

Arrematação Leilão das rendas 332 a 342 
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Atas, 

21.03.1829 

Requerimento de Antonio 

Jacintho de Medeiros e outros 

pedindo certidão da lei sobre 

avenças das tavernas, etc. 

Deliberou-se que fosse remetido 

ao fiscal  para que ele 

informasse. 

Mercado 
Pedido de certidão de lei sobre 

avenças 
332 a 342 

Atas, 

21.03.1829 

Leu-se o requerimento de 

Bernardo Nobrega para ser 

admitido a lançar no corte de 

São Bernardo. 

Indeferido o requerimento, pois 

a administração desta renda 

estava sob responsabilidade do 

fiscal de São Bernardo. 

Rendimento 

Solicitação para administração 

de renda 

Administração da renda sob a 

responsabilidade do fiscal 

332 a 342 

Atas, 

31.03.1829 

Ofício do juiz de paz de Cutia de 

27.03.1829 remetendo a relação 

dos armazéns e tavernas exigida 

pela câmara. 

Resolveu-se que o secretário 

trasmitisse as informações ao 

fiscal e procurador. 

Mercado 
Relação de estabelecimentos 

comerciais 
346 a 349 

Atas, 

03.04.1829 

Parecer camarário em resposta 

ao ofício do fiscal de Santo 

Amaro. 

Quanto à proposta das casinhas e 

talho, que se encarregasse ao 

fiscal da demarcação de local 

próprio e do uso público para se 

edificar na forma sugerida. Ele 

deveria proceder ao orçamento 

da obra, colocando-a em praça. 

Respondeu-se, também, que ele 

deveria vedar a apropriação dos 

terrenos devolutos na freguesia e 

seu entorno, comunicando aos 

moradores, por editais, que a 

partir de agora não poderiam 

mais edificar ou apropriar-se 

desses terrenos sem concessão 

camarária. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Datas de terra e/ou terreno 

Publicação 

Obra em casinhas 

 Obra em açougue 

 Orçamento e despesa com obras 

 Leilão de obras 

 Impedimento de apropriação de 

terrenos devolutos 

 Editais sobre terrenos 

351 a 355 
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Atas, 

04.04.1829 

Requerimento de João 

Rodrigues Machado, da 

freguesia Uma, em que pede a 

ratificação da ponte de cima do 

rio Pinheiros, em Santo Amaro. 

A câmara resolveu que todos os 

papeis fossem remetidos ao 

fiscal de Santo Amaro para que 

propusesse tudo que achasse 

conveniente a cargo de quem 

estivesse responsável pela 

mencionada obra. 

Construção, conservação e 

reparo 
Pedido de obra em ponte 355 a 358 

Atas, 

04.04.1829 

Deliberação da câmara a partir 

do que decidiu a respeito de 

Santo Amaro. 

Que se dessem para todas as 

freguesias as mesmas 

providências a respeito dos 

terrenos devolutos, escrevendo-

se em conformidade com os 

fiscais, encarregando-os de dizer 

se há necessidade de casinhas e 

casas de talho. 

Datas de terra e/ou terreno 

Construção, conservação e 

reparo 

Providências sobre terrenos 

devolutos 

 Obra em casinhas 

 Obra em açougue 

355 a 358 
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Atas, 

07.04.1829 

Conforme decisão despachada 

pela câmara em 21.03.1829. 

Quando a câmara não estivesse 

reunida, decidiu-se que o fiscal 

daria providências provisórias 

quanto às rendas arrecadadas 

para administração das cabeças 

de gado e aguardentes. Sobre os 

cortes de gado nas freguesias e 

bairros, os fiscais foram 

encarregados de entender-se a 

esse respeito com o da cidade e 

procurador, não estando a 

câmara reunida. Quanto ao 

conserto das calçadas e 

construção de novas, o fiscal 

seria autorizado para fazê-las 

com urgência e economia 

conveniente ao bem-público. No 

que toca ao dever dos 

proprietários em calçar e 

reedificar suas testadas, o fiscal 

determinaria por editais, sendo 

que na falta de efeito, o 

procurador requereria perante o 

juiz de paz o cumprimento das 

posturas e provimentos a esse 

respeito. 

Rendimento 

Construção, conservação e 

reparo 

Publicação 

Arrecadação de rendimentos 

 Corte das reses 

 Obra em calçadas 

Editais sobre manutenção de 

testadas 

359 a 364 
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Atas, 

08.04.1829 

Leu-se o ofício do vice-

presidente com data de 

04.04.1829 em que fala sobre as 

ruinas de duas pontes e sobre 

esgoto em aterrado. 

A câmara passou ofício 

declarando que, sendo costume 

antiquíssimo que os povos 

concorressem de "mão-comum" 

às obras e reparos das estradas 

onde não houvesse proprietários 

e, ainda, havendo obras que 

precisavam mais do que de um 

particular para serem realizadas, 

além do que não gozando a 

câmara de meios pecuniários 

para tais obras, exigia ao bem 

público a conservação e 

encarregava ao fiscal da 

freguesia [Conceição] da 

inspeção da obra e reparos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Realização de obras pelos 

moradores 

Inspeção de obra pelo fiscal 

364 a 366 

Atas, 

09.04.1829 

Requerimento do capitão 

Gabriel Fernandes Cantinho 

denunciando tapagens feitas, no 

Pari, em prejuízo do bem 

público e interesses do 

município. 

Resolveu a câmara que tudo 

fosse remetido ao fiscal da 

cidade para ou através de 

conciliação ou meios legais 

colocasse tudo ao antigo estado. 

Ações indevidas moradores 

Cercas e porteiras erguidas em 

servidão pública 

 Mediação para restabelecimento 

de servidão pública 

366 a 371 

Atas, 

09.04.1829 

Sobre ofício do procurador 

quanto às taxas arrecadadas dos 

tropeiros na ponte de Pinheiros. 

Decidiu-se que apenas os 

maiores desmanchos seriam 

comunicados ao fiscal, que 

promoveria a reedificação da 

ponte. O fiscal seria o 

responsável por toda e qualquer 

novidade que ocorresse na 

administração das rendas 

arrecadadas dos tropeiros. 

Rendimento 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrecadação de rendimentos 

 Obra em pontes 
366 a 371 
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Atas, 

09.04.1829 

Ofício do fiscal da Conceição 

em que remete relação dos 

devedores da taxa sobre o corte 

das cabeças de rezes. 

Ordenou-se ao procurador a 

cobrança das dívidas. 
Rendimento 

Relação de devedores da taxa de 

corte das reses 
366 a 371 

Atas, 

13.04.1829 

Foi lido o ofício do vice-

presidente em resposta a outro 

remetido pela câmara com data 

de 08.10. 

A câmara ficou inteirada das 

providências do vice-presidente 

ordenadas aos comandantes das 

freguesias da Conceição e da 

Penha para convocarem os 

moradores, debaixo da inspeção 

do fiscal da Conceição, para o 

conserto de pontes e estrada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Realização de obras pelos 

moradores 
373 a 376 

Atas, 

13.04.1829 

Ofício do procurador em que 

consta correr no Largo do Curso 

Jurídico água que mandou a 

câmara encanar. 

Resolveu a câmara que o fiscal 

se encarregasse da inspeção do 

encanamento, propondo tudo o 

que achasse conveniente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Inspeção de obra pelo fiscal 

373 a 376 
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Atas, 

23.04.1829 

Ofício do fiscal Ildefonso Xavier 

Ferreira em que apresenta o 

requerimento incluso de José 

Vaz Domingues, julgando não 

ser de sua atribuição despachar, 

mas apenas de um juiz com 

força coercitiva. Reconhece a 

justiça do suplicante e alerta que 

seria prejudicial ao bem público 

não lhe dar pronta providência. 

Igualmente, representa a falta de 

secretário devido a moléstia, 

requerendo a nomeação de outro 

para suprir as vezes do enfermo. 

Resolveu a câmara que o 

requerimento fosse remetido ao 

juiz de paz da freguesia da Sé. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de despacho de 

requerimento não especificado 

Comunicado sobre ausência de 

secretário 

376 a 389 

Atas, 

27.04.1829 

Ofício do vice-presidente de 

24.04.1829 encarregando a 

câmara da iluminação da cidade. 

A câmara resolveu que o fiscal 

deveria propor tudo o que 

achasse conveniente a esse 

respeito, entendendo-se com o 

procurador na arrecadação das 

rendas para a iluminação. 

Iluminação 
Arrecadação de rendas para 

iluminação 
389 a 402 

Atas, 

27.04.1829 

Relação com data de 

14.04.1829, enviada pelo juiz de 

paz da freguesia da Conceição 

dos Guarulhos sobre as tavernas 

que aí existiam. 

O senado resolveu transmitir ao 

fiscal a relação enviada para que 

ele, juntamente com o 

procurador, executasse as 

posturas. 

Mercado 
Relação de estabelecimentos 

comerciais 
389 a 402 
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Atas, 

27.04.1829 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

de 15.04.1829 informando não 

haver terreno despossuído. 

Afirma, ainda, que os 

proprietários não teriam dúvida 

em ceder o terreno necessário 

para edifícios. Dá parecer sobre 

as casinhas e talho.  

A câmara decidiu que se 

escrevesse ao fiscal e ao juiz de 

paz para que eles promovessem 

e conseguissem dos proprietários 

a maior porção de terreno que 

fosse possível. No mais, 

ordenaram ao fiscal que, 

imediatamente, passasse a 

designar as ruas e praças 

necessárias, demarcando-as e 

enviando a conta de despesas 

para a câmara. 

Datas de terra e/ou terreno 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre terrenos 

devolutos 

 Mediação para obtenção de 

terreno 

 Obra em casinhas 

 Obra em açougue 

389 a 402 

Atas, 

27.04.1829 

Relação  de 14.04.1829 enviada 

pelo juiz de paz da freguesia de 

São Bernardo sobre as tavernas e 

carros que aí existiam. 

Foi comunicada ao fiscal da 

cidade e ao procurador para que 

executassem as posturas. 

Mercado 
Relação de estabelecimentos 

comerciais 
389 a 402 
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Atas, 

27.04.1829 

Indicação do presidente da 

câmara em que comunica que ela 

deveria impedir que se 

continuasse a edificar dentro dos 

limites da cidade sem um plano 

geral de alinhamento das ruas e 

praças. 

Ele autorizou o fiscal das 

freguesias de dentro da cidade a 

mandar alinhar, designando as 

ruas e praças, tirando planta dos 

lugares alinhados e a dermarcá-

los. Igualmente, autorizou o 

fiscal a entrar no conhecimento 

dos títulos dos terrenos 

possuídos, se estavam murados e 

edificados conforme posturas. 

Além deles, também entraria no 

conhecimento das chácaras que 

seriam retalhadas em ruas e 

praças, servindo ao público com 

águas e fontes. Finalmente, o 

fiscal teria que prestar o 

resultado dos seus trabalhos, 

propondo tudo que achasse 

conveniente ao bem público. A 

câmara aprovou. 

Alinhamento e demarcação 

Datas de terra e/ou terreno 

Impedimento de edificação sem 

alinhamento 

 Informação sobre terrenos 

Demarcação de servidão pública 

389 a 402 
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Atas, 

27.04.1829 

Proposta do presidente da 

câmara em que afirma não ser 

permitido a pessoa alguma 

edificar dentro dos limites da 

cidade e seu rócio sem o 

alinhamento necessário e 

debaixo do estabelecido pela 

câmara que exercia essa 

atribuição através dos antigos 

juízes e almotacés. 

Ele propôs que o fiscal das 

freguesias de dentro da cidade 

fosse autorizado, juntamente 

com o secretário e o porteiro, a 

proceder ao alinhamento, 

medições e arruações debaixo do 

plano estabelecido. Que ele 

fosse autorizado a nomear em 

seu distrito arruador e secretário 

para com ele proceder nas 

diligências referidas. Que fosse 

estabelecida a postura para 

serem multados as pessoas que 

edificarem ou renovarem o 

exterior dos edifícios sem 

requererem do fiscal o 

necessário alinhamento e plano 

estabelecido. A câmara aprovou, 

ordenando ao fiscal das 

freguesias de dentro que fixasse 

o edital e participasse aos 

demais fiscais o que foi 

resolvido. 

Alinhamento e demarcação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Posturas e deliberações 

Impedimento de edificação sem 

alinhamento 

 Arruamento 

 Nomeação de arruador 

 Postura sobre multa de 

edificações sem alinhamento 

389 a 402 

Atas, 

27.04.1829 

Ofício do fiscal Xavier Ferreira 

comunicando a ruína de chafariz 

e solicitando que o procurador 

mandasse fazer o conserto pouco 

dispendicioso.  

A câmara resolveu na forma 

requerida. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 
389 a 402 

Atas, 

04.05.1829 

Ofício do juiz de paz de Juqueri 

de 28.04.1829 remetendo a 

relação das vendas e botequins. 

Resolveu a câmara transmitir ao 

conhecimento do fiscal e 

procurador para execução das 

Mercado 

Relação de estabelecimentos 

comerciais 

Execução de posturas 

402 a 411 
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posturas. 

Atas, 

04.05.1829 

Ofício do fiscal de Santo Amaro 

propondo diferentes 

providências sobre as datas de 

terra e pedindo livros para a 

escrituração. 

O senado autorizou o procurador 

a  fazer os livros para serem 

distribuídos entre os fiscais. 

Datas de terra e/ou terreno  
Proposta de providências sobre 

datas de terra 
402 a 411 

Atas, 

04.05.1829 

Informação do fiscal de Santo 

Amaro de 24.04.1829 sobre 

requerimento de João Rodrigues 

Machado em que expende seu 

parecer sobre a feitura de estrada 

e uma nova ponte sobre o rio 

Pinheiros. 

A câmara mandou que as novas 

obras na entrada e ponte fossem 

levadas ao conhecimento do 

Conselho Geral da Província, 

motivando-se suas vantagens, 

pois ela não tinha meios para 

empreendê-las. Sendo 

necessárias aos tropeiros que 

conduziam suas mercadorias 

para Santos, sugeriu-se que fosse 

feita pela Caixa da Contribuição 

[de Santos]. Quanto ao conserto 

da estrada atual e ponte 

existente, autorizou que o fiscal 

mandasse fazer pelo povo de 

"mão-comum" na forma do 

antigo costume e uso, pedindo 

ao governador que desse ordem 

ao comandante da freguesia para 

convocar o povo na forma do 

costume, empregando-se 

debaixo das ordens e inspeção 

do fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido de obra em ponte 

 Obra em estradas 

 Realização de obras pelos 

moradores 

402 a 411 
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Atas, 

03.06.1829 

Marciano Gomes de Andrade 

arrematando a feitura da ponte 

do rio Pinheiros e informando 

que Francisco de Castro Canto e 

Mello já havia posto no lugar as 

madeiras necessárias com as 

quais havia se comprometido. 

Requisitou da câmara os pregos 

e o primeiro pagamento na 

forma de sua arrematação para 

principiar a obra. 

Resolveu a câmara que o fiscal, 

acompanhado de carpinteiro, 

examinasse as ditas madeiras e, 

a partir da sua informação, 

resolveria a câmara sobre o 

exigido pelo arrematante. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Arrematação de obra em ponte 

Pregos 
411 a 414 

Atas, 

05.06.1829 

Ofício do vice-presidente em 

que lembra à câmara de 

providenciar o encanamento no 

largo de São Francisco visto que 

a obra argura prejuízo à Fazenda 

Nacional. 

Resolveu-se que o fiscal e o 

procurador fossem informados 

com urgência, ficando adiada a 

discussão para depois da 

representação do fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 
414 a 419 

Atas, 

05.06.1829 

Representação do fiscal da 

cidade sobre as madeiras para a 

ponte dos Pinheiros. 

A câmara autorizou que se 

fizesse o pagamento ao 

arrematante, recomendando-lhe 

zelo na obra. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Administração de materiais 

Pagamento ao arrematador de 

obra 

414 a 419 

Atas, 

05.06.1829 

O vice-presidente apresenta a 

necessidade de um cercado ou 

mangueira ao pé das casinhas da 

ponte do Carmo para 

acomodação dos capados vivos. 

O fiscal foi ordenado a proceder 

com urgência à vistoria e plano 

da obra, apresentando-o para pôr 

em praça. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em cercado 414 a 419 

Atas, 

06.06.1829 

Relações de vendas e carros 

remetidas pelo fiscal da Penha e 

juiz de paz de Itapecerica. 

Decidiu-se que fossem 

registradas e transmitidas ao 

procurador. 

Rendimento 

Relação de estabelecimentos 

comerciais 

Relação de carros 

419 a 432 
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Atas, 

06.06.1829 

Proposta do presidente para se 

nivelaram as ruas da cidade, 

ainda não calçadas, e para que os 

proprietários fizessem o 

calçamento segundo o 

nivelamente das ruas, evitando-

se esgoto e pântanos. 

Autorizou-se ao fiscal de dentro 

das freguesias da cidade a 

proceder com a diligência e ao 

procurador a concorrer com suas 

despesas. 

Construção, conservação e 

reparo 
Nivelamento de ruas 419 a 432 

Atas, 

06.06.1829 

Diante da necessidade da carne 

verde de vaca para os moradores 

da cidade e da aquisição de pasto 

fechado para descanso do gado 

destinado ao consumo, e tendo o 

juiz de paz de Santo Amaro 

procedido às necessárias 

diligências e orçado as despesas, 

o presidente propõe que o fiscal 

passe editais convidando pessoas 

a fazerem a obra do pasto da 

maneira que a câmara 

convencionasse. 

Proposta foi aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

 Publicação 

Obra em pasto 

 Editais para convovação de 

moradores para obra 

 Realização de obras pelos 

moradores 

419 a 432 
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Atas, 

06.06.1829 

Proposta do senhor Luz em que 

parte do pressuposto de que 

cabendo à câmara zelar sobre 

tudo o que diz respeito à polícia, 

economia, tranquilidade, 

segurança e saúde, bem como à 

comodidade dos habitantes, ela 

só podia desempenhar essas e 

outras atribuições por suas 

deliberações e posturas, cabendo 

aos juízes de paz cumprir a 

miúdo e pessoalmente corrigir 

seu distrito e dar as proviências a 

seu cargo, pondo em atividade as 

mesmas deliberações e posturas 

conforme a lei de 15 de outubro 

de 1827 (artigo 5º, parágrafo 

10), cuja execução por falta dos 

juízes almotacés, hoje mais do 

que nunca, reclamava o bem 

público e regularidade da 

câmara. 

A partir disso, a câmara resolve 

uma série de tarefas que 

deveriam ser encarregadas ao 

fiscal e apresentou várias 

posturas de cunho policial. 

Posturas e deliberações 

Almotaçaria 
Tarefas encarregadas ao fiscal 419 a 432 

Atas, 

06.06.1829 

Indicação do Sr. Alvim pedindo 

que se incumbisse ao fiscal de 

fazer calçar uma rua. 

  
Construção, conservação e 

reparo 
Obra em calçadas 419 a 432 
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Atas, 

06.06.1829 

Representação do fiscal da 

cidade sobre a autorização que 

deu ao procurador para fazer a 

despesa com o concerto do 

chafariz. Ele representa também 

que a obra que se tinha feito 

primeiro teve mau arranjo. Outro 

ponto comunicado pelo fiscal foi 

a necessidade de bulir parte do 

rego, limpando-o. 

Resolveu a câmara que fossem 

tomadas as contas do procurador 

anterior nas despesas com o 

encanamento. E dando o atual 

conta das despesas, a câmara 

decidiria sobre o expediente que 

tomou o fiscal. Decidiu que o 

procurador, pelos galés, 

mandasse fazer as obras 

necessárias, evitando-se extravio 

da água. Quanto ao extravio da 

Casa Santa, que o fiscal exigisse 

do inquilino ou proprietário o 

título e fizesse as obras para 

evitá-lo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

 Uso de galés 

 Extravio de água 

419 a 432 

Atas, 

10.06.1829 

Requerimento de Jose Alvares 

de Siqueira em que pede o 

cumprimento da lei que 

mandava arrasar os fechos 

postos pelo sargento-mor José 

Joaquim de Vasconcellos 

Alambary nos terrenos do 

suplicante. 

Despachou-se que juntassem os 

papeis e informasse ao fiscal. 
Ações indevidas de moradores 

Fechos colocados em terreno 

particular 
433 a 439 

Atas, 

10.06.1829 

Requerimento do conego Leão 

José de Senna em que pede para 

se fazer o alinhamento de um 

terreno seu. 

Despachou-se que o fiscal fosse 

informado com exame dos 

documentos. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido de alinhamento em 

terreno particular 
433 a 439 

Atas, 

10.06.1829 

Requerimento de Antonio 

Manuel Vieira pedindo dispensa 

da vigilância da ponte de 

Pinheiros. 

Despachou-se ao fiscal e 

procurador a informação. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Dispensa de ofício de vigia de 

ponte 
433 a 439 
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Atas, 

10.06.1829 

Requerimento de Antonio 

Manuel Pereira pedido para não 

ser obrigado a dar 12% do que já 

tinha recebido como 

administrador da aguardente. 

Despachou-se para que o fiscal 

fosse informado com parecer. 
Rendimento 

Pedido de isenção de pagamento 

 Administração de aguardente 
433 a 439 

Atas, 

12.06.1829 

Entrou em discussão o 

encanamento do Largo do Curso 

jurídico e os estragos 

mencionados pelo ofício do 

vice-presidente de 01.06.1829 e 

informações do fiscal e 

procurador de 10.06.1829. 

Nessas informações, o fiscal e 

procurador são bastante críticos, 

apontando a necessidade de que 

dois membros da câmara 

vistoriassem as condições dos 

estragos para, por escrito, 

responder ao vice-presidente 

com exatidão, livrando-se da má 

reputação que recaiu sobre a 

câmara atual e para que ele 

castigasse a quem justamente 

merecesse. 

A câmara decidiu que a 

informação correspondia 

exatamente à vistoria, 

respondendo ao vice-presidente 

para que ele tomasse 

conhecimento para correção e 

limpeza da má fama com a qual 

a câmara atual havia ficado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

 Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

440 a 444 

Atas, 

12.06.1829 

Requerimento de Manuel de 

Oliveira Horta pedindo para ser 

empossado de uma data de terra 

em Cutia. 

Requereu-se ao fiscal que 

procedesse na forma da postura 

de 27.04.1829. 

Data de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
444 a 447 

Atas, 

12.06.1829 
Requerimento de Antonio José 

Vieira pedindo licença para abrir 

Despachou-se para que o fiscal 

checasse a fidelidade das 

Mercado 

Licença 
Pedido de licença para açougue 

 Inspeção das balanças, pesos e 

444 a 447 
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açougue. balanças, pesos e utensílios. utensílios 

Atas, 

12.06.1829 

Sobre o ofício ao vice-presidente 

sobre o encanamento no Largo 

do Curso Jurídico. 

Resolveu a câmara que para 

melhor autenticar os 

fundamentos da resposta ficasse 

o fiscal encarregado de proceder 

à vistoria junto com peritos 

(carpinteiro e pedreiro) 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

 Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

444 a 447 

Atas, 

17.06.1829 

Ofício do vice-presidente 

participando a ruína de uma 

ponte em Santa Anna. 

Resolveu-se que o fiscal 

informasse se a ponte do 

aterrado tem sido feita pela 

Fazenda Nacional ou pela 

câmara. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

 Orçamento e despesa com obras 

447 a 455 

Atas, 

17.06.1829 

Proposta do Sr. Alvim que para 

o cumprimento dos artigos 58º e 

59º da lei de 01 de outubro de 

1828 fosse ordenado aos fiscais 

das freguesias para que a cada 

três meses dessem parte à 

câmara das infrações à 

Constituição, das prevaricações 

e negligências dos empregados 

do seu distrito e dos maus 

tratamentos aos escravos, 

indicando o meio de previni-los. 

  

Infração à Constituição 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

 Maus-tratos aos escravos 

Execução da lei de 1º de outubro 

de 1828 

 Relação de infrações 

447 a 455 
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Atas, 

17.06.1829 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Antonio Joseph 

Vieira pedindo licença para 

abertura de açougue. 

Despachou-se que se concedesse 

a licença pedida, passando o 

fiscal alvará por tempo de um 

ano e ficando encarregado da 

inspeção do talho. 

Mercado 

Licença 

Pedido de licença para açougue 

 Inspeção do talho 
447 a 455 

Atas, 

20.06.1829 

Discutiu-se o ofício do vice-

presidente de 01.06.1829 sobre o 

conserto das pontes de Santa 

Anna com as informações dadas 

verbalmente pelo fiscal. 

Resolveu-se que o fiscal 

procedesse com a vistoria e 

cálculo das despesas, colocando 

editais para arrematação das 

obras a quem por menos a 

fizesse. 

Construção, conservação e 

reparo 

 Arrematação 

Obra em pontes 

 Orçamento e despesa com obras 

 Leilão de obras 

455 a 457 

Atas, 

20.06.1829 

Resposta ao ofício do vice-

presidente de 27.05.1829 em que 

pedia informações sobre 

representação dos moradores da 

Penha e Conceição para que 

fossem dispensados da feitura 

das pontes e aterrados. 

A câmara respondeu que os 

povos dessas regiões eram 

obrigados na forma do 

provimento de 14.12.1771, cujo 

costume se deve conservar 

atendendo à falta de meios 

pecuniários da câmara para 

mandar fazer à sua custa. Tendo 

a câmara nomeado o fiscal da 

Penha como inspetor da feitura 

das estradas desse distrito, 

requisitou ao vice-presidente que 

mandasse o comandante 

ministrar gente ao fiscal para o 

conserto do caminho e aterrado 

na forma do costume. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido dos moradores para 

serem dispensados da ajuda com 

obra em ponte e aterrado 

455 a 457 
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Atas, 

27.06.1829 

Requerimento de Francisco 

Garcia Ferreira em que pede que 

se mandasse notificar aos 

proprietários vizinhos para se 

prestarem à obra do cano geral 

necessária para o esgoto das 

águas de sua casa e de outras dos 

mesmos vizinhos. 

Resolveu-se informar ao fiscal 

com urgência ouvindo o 

suplicado por escrito. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido de ajuda de moradores 

em obra em encanamento 
458 a 468 

Atas, 

06.07.1829 

Foi apresentado o exame feito 

pela câmara com o reverendo 

prior do convento do Carmo no 

morro em que estava localizado 

o convento. Nele resolveu-se 

que convinha tirar a planta do 

morro por um engenheiro, 

encarregando o fiscal para dar 

parte dela ao capitão Francisco 

Antonio de Oliveira para que ele 

se encarregasse de tirar a planta 

e, depois, apresentá-la à câmara. 

Ela avisaria ao reverendo para 

comparecer em sessão. 

Assinou-se a convenção. 
Construção, conservação e 

reparo 
Obra em convento 468 a 472 

Atas, 

06.07.1829 

Ofício do fiscal da Penha dando 

parte de infração à constituição 

praticada na aldeia de São 

Miguel pelo sargento-mor José 

Fernandes que amarrou um 

homem livre com cordas. 

Após discussão, resolveu-se que 

fosse levado ao conhecimento do 

vice-presidente remetendo cópia 

do ofício. O mesmo seria feito 

para o Conselho Geral da 

Província. 

Infração à Constituição Homem livre amarrado 468 a 472 
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Atas, 

06.07.1829 

Informação do fiscal sobre 

requerimento do cônego Leão 

José de Senna e Manuel dos 

Santos Senna em que pediam 

para fazer fecho com taipa em 

terreno que tinham, sendo 

preciso alinhamento. 

Sendo de parecer que os 

documentos apresentados 

subsistem e que o terreno foi 

concedido para formosearem a 

rua como constra na tradição, 

resolveu-se deferir o 

requerimento. 

Datas de terra e/ou terreno 

Alinhamento e demarcação 

Pedido de fecho em terreno 

Solicitação de alinhamento 
468 a 472 

Atas, 

08.07.1829 

O fiscal da cidade apresentou 

orçamento das obras necessárias 

nas pontes do aterrado de Santa 

Anna. 

Resolveu-se que fossem postas 

em praça pública para serem 

arrematadas tais obras. Decidiu-

se que fosse ordenado ao fiscal 

do bairro que fizesse concorrer 

os carreiros para o conserto do 

aterrado como costume. 

Construção, conservação e 

reparo 

 Arrematação 

Orçamento e despesa com obras 

 Leilão de obras 
472 a 474 

Atas, 

01.08.1829 

Ofício do fiscal da Penha 

comunicando a entrega ao 

procurador da quantia cobrada 

de reses mortas nessa freguesia. 

Ficou a câmara inteirada.    Rendimento 
Quantia cobrada pelas reses 

mortas 
476 a 480 

Atas, 

01.08.1829 

Ofício do fiscal de Juqueri de 

28.07.1829 em que participa à 

câmara o cumprimento do ofício 

sobre terrenos devolutos. 

Salientou que não era necessário 

o estabelecimento das casinhas 

nessa freguesia. Ficou a câmara 

inteirada. 

Datas de terra e/ou terreno 

Construção, conservação e 

reparo 

Cumprimento de ordem sobre 

terrenos devolutos 

 Obra em casinhas 

476 a 480 

Atas, 

01.08.1829 

Requerimento de Floriano José 

Antonio e Manuel Joaquim dos 

Santos pedindo licença para 

continuarem com seus açougues. 

A câmara despachou que o fiscal 

passasse licença por um ano e 

procedesse às diligências para 

fidelidade dos pesos e asseio dos 

utensílios. 

Mercado 

Licença 

Pedido de licença para açougue 

 Inspeção das balanças, pesos e 

utensílios 

476 a 480 
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Atas, 

01.08.1829 

Entrou em discussão o 

encanamento do Largo do Curso 

jurídico e os estragos 

mencionados pelo ofício do 

vice-presidente de 01.06.1829 e 

informações do fiscal e 

procurador de 10.06.1829. 

Nessas informações, o fiscal e 

procurador são bastante críticos. 

Parecer que deveria remeter os 

autos ao juízo territorial, pois a 

câmara não tinha poder para 

introduzir-se nessa questão. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

 Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

476 a 480 

Atas, 

03.08.1829 

Compareceu Mariano Gomes de 

Andrade para responder algumas 

perguntas sobre o estado da 

ponte dos Pinheiros e outros 

assuntos expedidos pelo 

relatório do fiscal. 

A câmara adiou a resolução e 

aprovou o segundo pagamento a 

ele. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Autorização de pagamento 

481 a 483 

Atas, 

05.08.1829 

Discussão sobre as providências 

relativas à ponte dos Pinheiros. 

Resolveu-se que além das 

recomendações feitas ao mestre 

da ponte, o fiscal deveria 

averiguar para propor o que 

julgasse necessário sobre isso. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em pontes 483 a 487 



243 
 

Atas, 

05.08.1829 

Relatório do fiscal da cidade 

comunicando ter tratado com o 

capitão engenheiro Francisco 

Antonio de Oliveira sobre a 

planta do morro do Carmo e que 

este estava pronto para tirá-la. 

Participou ter falado com o 

tenente coronel Paula para  

arrasasse as porteiras que 

embaraçam as pastagens 

públicas do Pari do que havia se 

queixado o capitão Cantinho. 

Comunicou ser preciso que a 

câmara fizesse vistoria no lugar 

do novo matadouro para que ele 

pudesse executar o que foi 

ordenado. Explicou porque não 

tinha executado o determinado 

sobre alinhamento do rócio e 

exame dos terrenos. Lembrou a 

necessidade de abrir uma 

passagem que existia, mas foi 

tapada pelos proprietários de 

chácaras, não havendo lugar por 

onde o gado pudesse passar. 

Decidiu-se que o fiscal 

verificasse se o tenente coronel 

Paula desobstruiu a passagem, 

caso não, deveria marcar um 

prazo para que, quando não 

fosse cumprido, se prosseguisse 

nos meios judiciais. Ordenou-se 

que se passasse ofício ao 

cirurgião-mor Joaquim 

Theobaldo para saber se o dito 

lugar em que seria o novo 

matadouro estava roçado para se 

fazer vistoria. Sobre a 

iluminação da cidade, a câmara 

resolveu que enquanto não 

tivesse rendimento a isso 

destinado, que o fiscal tratasse 

com alguns habitantes vendo se 

eles queriam se encarregar da 

conservação dos lampiões 

acessos. Ordenou-se ao fiscal 

que intimasse os proprietários a 

reporem a passagem ao seu 

antigo estado. 

Construção, conservação e 

reparo 

 Iluminação 

Ações indevidas de moradores 

Planta para obra 

 Retirada de fechos em 

pastagens públicas 

Queixa sobre usos do espaço 

  Vistoria em terreno para 

matadouro 

 Mediação para conservação de 

lampiões 

Conservação de lampiões pelos 

moradores 

483 a 487 

Atas, 

06.08.1829 

Requerimentos pedindo datas de 

terra. 

Resolveu-se que os fiscais 

fossem informados. 
Data de terra e/ou terreno Pedido de datas de terra 487 a 492 
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Atas, 

06.08.1829 

Requerimento do reverendo 

vigário da Conceição dos 

Guarulhos pedindo providências 

a respeito de um beco com vala 

aberta que impedia o trânsito dos 

moradores. 

Decidiu-se que fosse remetido 

ao fiscal para que desse as 

providências. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido de providências sobre 

vala aberta 
487 a 492 

Atas, 

06.08.1829 

Representação do procurador em 

que falou sobre a conveniência 

em se fixar o plano sobre 

edifícios. 

Resolveu-se que o fiscal, 

regulando-se pela postura antiga, 

determinasse as modificações 

que julgasse necessárias em cada 

edifício feito novamente.  

Construção, conservação e 

reparo 
Modificação em edifícios 487 a 492 

Atas, 

06.08.1829 

Discussão de ofício do fiscal da 

Penha de 06.06.1829 em que 

participa que estava nas mãos do 

alferes José Bonifácio da Silva a 

quantia de 5 mil e tanto do 

rendimento de aguardentes e que 

alguns taverneiros não queriam 

pagar. 

Decidiu-se que o procurador 

fizesse com que o administrador 

passado prestasse contas e que o 

fiscal promovesse a cobrança 

dos que se recusavam na forma 

das posturas. 

Rendimento 

Quantia cobrada pela aguardente 

 Recusa do pagamento da 

aguardente 

487 a 492 

Atas, 

07.08.1829 

Requerimento do coronel 

Antonio da Silva Prado pedindo 

data de terras. 

Informe o fiscal da cidade. Datas de terra e/ou terreno Pedido de datas de terra 492 a 496 

Atas, 

07.08.1829 

Informação do fiscal de Santo 

Amaro sobre requerimento de 

Mathilde Maria pedindo braças 

de terra em terreno devoluto. 

Despachou-se que se concedesse 

o terreno, passando-se carta de 

data. 

Data de terra e/ou terreno Pedido de braças de terra 492 a 496 
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Atas, 

07.08.1829 
Sobre braças de terra. 

Foi concedido ao capitão Ignacio 

José da Silva em Santo Amaro 

dez braças, devendo o fiscal 

marcar o fundo competente para 

não prejudicar o terreno que faz 

frente para outra rua. Também 

concedeu-se a Amaro Rodrigues 

da Silva. 

Data de terra e/ou terreno Concessão de braças de terra 492 a 496 

Atas, 

07.08.1829 

Requerimento de Francisco 

Manuel Corrêa de Santo Amaro 

pedindo porção de terreno. 

Mandou-se informar o fiscal 

declarando-se que o terreno 

poderia ser concedido a dois 

proprietários quanto aos fundos. 

Data de terra e/ou terreno Pedido de braças de terra 492 a 496 

Atas, 

08.08.1829 

Requerimento de José Silvestre 

da Costa pedindo data de terra. 
Informe o fiscal. Data de terra e/ou terreno Pedido de datas de terra 496 a 499 

Atas, 

08.08.1829 

Projeto de posturas da câmara 

para extinção das formigas em 

que coloca a criação de quatro 

companhias nas freguesias. 

As companhias seriam justas e 

arranjadas pelo procurar e 

fiscais. Quando não houvesse 

mais formigueiros, poderiam ser 

aplicadas ao uso particular sob 

convenção dos fiscais. 

Posturas e deliberações 

Animais 
Formigueiros 496 a 499 

Atas, 

12.08.1829 

Ofício do fiscal da Penha 

participando que os aterrados, 

estradas e pontes estavam 

prontos. 

A câmara ficou inteirada .  
Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 
03 a 04 

Atas, 

12.08.1829 

Indicação da existência no 

centro da freguesia de uma 

fábrica de pólvora que poderia 

explodir causando estrago à 

cidade. 

Incumbiu-se ao fiscal da 

freguesia que fosse verificar a 

fábrica, informando com 

urgência à câmara para que ela 

tomasse providências. 

Pólvora Inspeção em fábrica de pólvora 03 a 04 
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Atas, 

14.08.1829 

Ofício do diretor do Jardim 

Botânico, Antonio Maria 

Quartim, em reposta a outro 

ofício a ele dirigido a respeito 

dos consertos do rego que 

conduzia água ao dito 

estabelecimento e outras 

propriedades. Nele reconheceu 

que todos os interesssados 

deveriam concorrer para a obra. 

Argumenta que em outras 

ocasiões já tinha feito grandes 

consertos, cabendo à câmara o 

fazer agora, visto que ela usava 

uma pequena parte da água. 

A câmara resolveu que o 

procurador mandasse, 

imediatamente, se fazer os 

consertos, passando ofícios aos 

interessados e ao fiscal para 

observar e dar parte à câmara do 

que fosse necessário. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em rego 

 Ajuda em obra de rego 
08 a 10 

Atas, 

14.08.1829 

Informação do fiscal da cidade 

sobre o requerimento de vários 

moradores que pediam 

providências sobre um terreno 

que servia de estrada, mas que a 

câmara anterior dividiu, 

prejudicando moradores e 

passageiros. O fiscal mostrou 

que as datas cairam em comisso. 

Discussão adiada. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido de providências sobre 

terreno que servia como estrada 
08 a 10 

Atas, 

19.08.1829 

Representação do fiscal da 

cidade sobre o exame que fez na 

fábrica de pólvora, afirmando 

não haver perigo. No mais, ele 

participa à câmara sobre 

necessidade de reparos em 

aterrado e ponte. 

Resolveu-se que o fiscal 

mandasse fazer os consertos, 

assistindo o procurador com as 

carradas. 

Pólvora 

Construção, conservação e 

reparo 

Inspeção em fábrica de pólvora 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

10 a 12 
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Atas, 

19.08.1829 

Parecer da comissão que foi 

encarregada de examinar o 

requerimento de José Alves de 

Siqueira na questão dos pastos 

do Pari com o sargento-mor José 

Joaquim de Vasconcellos 

Alambary. 

Ordenou-se ao fiscal que 

restabelecesse a servidão pública 

em observância ao artigo 41º da 

lei de 01 de outubro de1828. 

Ações indevidas de moradores 

Retirada de fechos em pastagens 

públicas 

 Queixa sobre usos do espaço 

10 a 12 

Atas, 

21.08.1829 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento do coronel 

Antonio da Silva Prado pedindo 

carta de data de terreno. O fiscal 

menciona que o terreno estava 

devoluto porque sempre se 

procurou abrir praças e 

conservar as poucas que 

existiam. 

Resolveu a câmara que não tinha 

lugar o requerimento. 
Datas de terra e/ou terreno Pedido de datas de terra 12 a 15 

Atas, 

21.08.1829 

Representação do fiscal da 

cidade dando-se por suspeito na 

execução do que se deliberou 

sobre o caso de José Alves de 

Siqueira com o sargento-mor 

Alambary. 

Resolveu-se que a incumbência 

fosse dada ao suplente, 

remetendo-lhe documentação. 

Ações indevidas de moradores 

Retirada de fechos em pastagens 

públicas 

 Queixa sobre usos do espaço 

12 a 15 

Atas, 

22.08.1829 

Requerimento de José da Silva 

Carvalho pedindo para ser 

aliviado do pagamento das 

carradas de um carro que não ia 

à cidade. 

Informe o fiscal. Rendimento 
Isenção do pagamento de 

carradas 
15 a 17 
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Atas, 

22.08.1829 

Discussão de parecer da 

comissão de revisão de contas 

sobre um chafariz no largo de 

São Francisco. 

Mandou-se que o fiscal da 

cidade, no intervalo das sessões, 

examinasse com peritos o 

encanamento para orçar a 

despesa para um novo e melhor. 

Construção, conservação e 

reparo 

Inspeção de encanamento 

 Orçamento e despesa com obras 
15 a 17 

Atas, 

22.08.1829 

Discussão de parecer da 

comissão de revisão de contas 

sobre inventário dos bens 

móveis e imóveis da câmara que 

tinha sido deliberado pelo ex-

secretário Goulart. 

Resolveu-se que o fiscal da 

cidade com o secretário e o 

procurador passassem a 

formalizar o inventário que 

deveria ser transmitido em livro 

próprio. 

Inventário 
Bens móveis e imóveis da 

câmara municipal 
15 a 17 

Atas, 

22.08.1829 

Postura do senhor Alvim sobre 

os que desobedecessem ao fiscal 

e que vendessem com pesos 

falsos. 

Todo aquele que desobedesse o 

fiscal no objeto de sua jurisdição 

receberia penalizações, o mesmo 

valendo para negociantes que 

vendessem por pesos e medidas 

falsas. Decidiu-se que fosse 

publicado pela imprensa sob 

revista dos fiscais. 

Posturas e deliberações Pesos e medidas falsificados 15 a 17 

Atas, 

14.09.1829 

Ofício do fiscal da freguesia da 

Conceição de 09.09.1829 sobre 

estarem prontas as estradas dessa 

freguesia e sobre o mau estado 

do aterrado e pequenas pontes 

do rio Tietê que ficavam na 

Penha. 

Decidiu-se que o fiscais da 

Conceição e Penha de "mão-

comum" mandassem fazer os 

necessários consertos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

 Realização de obras pelos 

moradores 

18 a 22 
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Atas, 

14.09.1829 

Ofício do vice-presidente de 

26.08.1829 sobre a ordem que 

deu ao comandante das armas 

acerca da maneira pela qual os 

milicianos deveriam ser 

chamados para  a feitura de 

estradas. 

Resolveu-se que se remetesse a 

todos os juízes de paz e fiscais a 

cópia da ordem. 

Construção, conservação e 

reparo 

Realização de obras pelos 

milicianos 
18 a 22 

Atas, 

14.09.1829 

Ofício do fiscal da freguesia da 

Conceição de 07.09.1829 

representando a necessidade de 

se estabelecer açougue e 

casinhas na região e pedindo 

esclarecimentos sobre a 

gratificação que receberiam 

quem servisse de secretário e 

arruador. Requereu, também, 

quatro livros para as 

escriturações. 

Remeteu-se o ofício à comissão 

permanente para que ela desse 

parecer em reunião ordinária. 

Mercado 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Obra em açougue 

 Obra em casinhas 

 Pagamento ao secretário 

 Pagamento ao arruador 

18 a 22 

Atas, 

14.09.1829 

Participou o fiscal que o porteiro 

Francisco Benedicto de Oliveira 

Montes deixou de comparecer 

sem causa participada ao 

cumprimento de seus deveres 

desde 28.08.1829. 

A câmara demitiu o porteiro. 
Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Ausência não justificada do 

porteiro 
18 a 22 
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Atas, 

14.09.1829 

Ofício do fiscal da cidade 

remetendo representação de 

vários moradores da aldeia de 

Barueri queixando-se de infração 

à Constituição contra eles 

praticada por Francisco de 

Castro Canto e Mello, José 

Ignacio Leite Penteado, Joaquim 

Theodoro Leite Penteado e 

Bernardo José Leite Penteado, 

cuja representação foi 

transmitida pelo fiscal da vila de 

Parnaiba. 

Resolveu-se levar ao 

conhecimento do vice-presidente 

e do Conselho Geral com 

remessa, por cópia, dos 

documentos. 

Infração à Constituição 
Queixa dos moradores não 

especificada 
18 a 22 

Atas, 

14.09.1829 

Ofício do fiscal suplente pedindo 

esclarecimentos sobre como 

executaria a deliberação 

camarária acerca da questão 

entre José Alves de Siqueira e 

Alambary. 

Ficou adiado para reunião 

ordinária. 
Ações indevidas de moradores 

Retirada de fechos em pastagens 

públicas 

 Queixa sobre usos do espaço 

18 a 22 

Atas, 

14.09.1829 

O Sr. Garcia requereu que fosse 

ordenado ao fiscal da cidade 

para examinar da parte da 

câmara uns muros que foram 

levantados todos nos fundos do 

Jardim Botânico e que não 

seguia o alinhamento da rua. 

A câmara assim resolveu. Alinhamento e demarcação 
Exame de muro sem 

alinhamento 
18 a 22 
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Atas, 

24.09.1829 

Requerimento de José Alves de 

Siqueira queixando-se do fiscal 

suplente não ter executado as 

deliberações camarárias sobre as 

servidões públicas fechadas pelo 

sargento-mor Alambary. 

A câmara discutiu o ofício do 

fiscal suplente de 14.09.1829 e 

resolveu que fosse chamado. O 

suplente compareceu e deu 

esclarecimentos. Deliberou-se 

que consultasse o conselheiro 

Joaquim Ignacio Silveira da 

Motta, propondo-lhe todo estado 

da questão  e transmitisse à 

câmara o parecer do conselheiro 

para que se resolvesse o que 

fosse conveniente. 

Ações indevidas de moradores 

Queixa a respeito do fiscal 

Retirada de fechos em pastagens 

públicas 

 Queixa sobre usos do espaço 

 Queixa sobre a não execução 

das deliberações pelo fiscal 

25 a 28 

Atas, 

24.09.1829 

Indicação do Sr. Cunha sobre a 

rua da Constituição. 

Decidiu-se que o fiscal, com 

urgência, passasse a fazer calçar 

a rua, dando, provisoriamente, 

outra direção à água, e que o 

procurador assistisse com a 

necessária despesa. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em calçadas 25 a 28 

Atas, 

26.09.1829 

Indicação do Sr. Xavier Ferreira 

sobre chafariz ou sobre ir a 

público a água do cerco do 

convento de São Francisco. 

Resolveu-se que o fiscal da 

cidade desse as providências 

para que se colocasse a água na 

rua e se encanasse para o ribeiro 

Anhangabaú para não deteriorar 

a ponte que havia, devendo o 

procurador assistir com as 

despesas e orçamento para um 

chafariz. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 
31 a 33 
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Atas, 

26.09.1829 

Discussão do relatório do fiscal 

em que comunica que a postura 

sobre lixos e monturos não 

produziu efeito, sobretudo por 

desleixo do juiz de paz a quem 

competia, através de seus 

oficiais, a vigilância destes 

assuntos. Igualmente, o Sr. 

Almeida disse que o juiz de paz 

estava em falta com a execução 

do artigo 5º, parágrafos 4º e 5º, 

da lei de 15 de outubro de 1827, 

pois andavam pelas ruas da 

cidade homens enbriagados, 

loucos, vadios e turbulentos. 

Resolveu-se dirigir ao vice-

presidente e ao Conselho Geral 

uma representação a respeito em 

conformidade com o artigo 58º 

da lei de 01 de outubro de 1828. 

Posturas e deliberações 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Ações indevidas de moradores 

Lixo 

 Queixa contra juiz de paz  

 Embriagados, loucos e vadios 

31 a 33 

Atas, 

30.09.1829 

Discussão do ofício do 

procurador  de 25.09.1829 em 

que comunica a falta de remessa 

das rendas da câmara pelos 

fiscais das freguesias. Afirma 

que faltando muitas vendas para 

se avençar, deveria-se passar 

ofício aos fiscais na 

conformidade das ordens e 

posturas. 

Resolveu-se que se passaria 

ofício enviando-lhes a relação 

das pessoas que faltavam 

avençar. 

Rendimento 

Mercado 

Falta de remessa das rendas 

 Avenças 
33 a 35 

Atas, 

01.10.1829 

Participou o carcereiro sobre o 

dano com a falta de travessões 

no xadrez principal da cadeia e 

fechadura por conta do louco 

Vicente Gomes. 

Resolveu-se que o fiscal desse 

providências com urgência, 

assistindo o procurador com as 

despesas. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra na cadeia 

Louco 
35 a 39 
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Atas, 

01.10.1829 

Discussão de parecer da 

comissão permanente 

encarregada de rever o relatório 

do fiscal. 

A comissão permanente decidiu 

sobre a ponte de Pinheiros que 

fosse autorizado ao procurador o 

pagamento ao arrematante, visto 

já ter concluído a obra. 

Aprovação de Francisco de 

Castro do Canto e Mello para 

reedificação de estrada. O fiscal 

deveria tomar informações do 

arrematante de uma ponte sobre 

quantia de madeiras e facilidade 

de sua arrecadação, dando parte 

à câmara. Ele também deveria 

proceder ao orçamento das 

despesas com conserto de um 

paredão de onde vinha água para 

chafariz. Igualmente, o fiscal 

faria o orçamento da despesa 

para o encanamento que seria 

feito por uma madre regente de 

Santa Thereza. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Materiais 

Obra em estradas 

Obra em ponte 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Pagamento ao arrematador de 

obra 

Madeira 

Orçamento e despesa com obras 

35 a 39 

Atas, 

01.10.1829 

Indicação do Sr. Cunha sobre 

beneficiamento de calçada em 

que era preciso nivelar a rua e 

tapar buraco. 

Ordenou-se que o fiscal 

avaliasse junto com peritos as 

despesas da obra para coloca-la 

em arrematação. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

 Leilão de obras 

Obra em calçadas 

35 a 39 

Atas, 

20.10.1829 

Ofício do fiscal suplente sobre 

parecer do advogado acerca da 

causa entre o sargento-mor 

Alambary e José Alves de 

Siqueira. 

Adiado para reunião ordinária Ações indevidas de moradores 

Retirada de fechos em pastagens 

públicas 

 Queixa sobre usos do espaço 

41 a 43 
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Atas, 

20.10.1829 

Requerimento de Francisco 

Vieira da Silva e outros sobre 

tomada de uma servidão pública 

no bairro denominado Os 

Guerras. 

Informe o fiscal. Ações indevidas de moradores 
Queixa dos moradores sobre 

servidão pública 
41 a 43 

Atas, 

29.10.1829 

Ofício do fiscal da Conceição 

representando que o povo dessa 

freguesia não devia ser obrigado 

a consertar as estradas de 

diversos distritos. 

Como o aterrado que segue da 

Penha até a ponte da Conceição 

estava bastante danificado e 

dentro do distrito da Penha, 

resolveu-se ordenar ao fiscal da 

Penha que fizesse com que os 

moradores dela executassem o 

serviço, participando ao fiscal da 

Conceição. 

Construção, conservação e 

reparo 

Realização de obras pelos 

moradores 
43 a 45 

Atas, 

16.11.1829 

Ofício do fiscal de Santo Amaro 

participando que os alemães da 

freguesia recusavam-se pagar os 

400 réis por cabeça de rez e 

outros. 

Decidiu-se enviar tudo ao 

procurador para cuidar da 

cobrança. 

Rendimento Recusa em pagamento de reses 46 a 49 
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Atas, 

17.11.1829 

Relatório do fiscal suplente, 

Antonio Xavier da Costa, 

encarregado pelo fiscal 

proprietário de desempenhar as 

funções do seu emprego por um 

mês, dando satisfação sobre 

várias tarefas executadas, 

sugerindo obras e alertando 

sobre o estado de limpeza das 

ruas e desmacho das calçadas 

que necessitavam de 

providências da câmara, que 

decidiria sobre a condenação dos 

proprietários. Ele queixava-se de 

Marciano Pires por ter aberto 

cano e dizia que ele deveria ser 

obrigado a concorrer com as 

despesas,  da tirania dos 

atravessadores que acometiam o 

povo, participando a necessidade 

de melhoramento do curral e 

matadouro. Se a vara de juiz de 

paz passasse a outro, ele poderia 

combinar e requisitar com ele os 

remédios e cautelas. 

Ficou a câmara inteirada. Ela 

decidiu e adiou artigos do 

relatório. Quanto ao 3º, ordenou 

que o fiscal executasse o artigo 

85º da lei de 01 de otubro de 

1828 e, em último caso, 

requisitasse ao procurador para 

cumpri-la. Quanto ao 5º, que ele 

executasse o artigo 1º da postura 

de 06.06 sobre calçadas. Quanto 

ao 6º, que ouvisse por escrito 

todos os proprietários que, junto 

com Marciano, se interessem 

pelo canal e propusesse à câmara 

o que achasse conveniente. 

Construção, conservação e 

reparo 

 Sanitário 

 Mercado 

Sugestão de obras 

 Estado de limpeza das ruas 

Informação sobre estado de 

ruína 

 Queixa sobre abertura de cano 

 Queixa sobre atravessadores 

 Obra em curral 

 Obra em matadouro 

49 a 54 

Atas, 

23.11.1829 

Relatório do fiscal sobre a 

madeira velha da ponte dos 

Pinheiros. 

Resolveu-se que o fiscal 

informasse, circunstancialmente, 

declarando o valor que poderá 

ter a madeira existente e o 

orçamento com peritos. 

Construção, conservação e 

reparo 
Madeira 58 a 61 
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Atas, 

04.12.1829 

Ofício do fiscal  de 15.10.1829 

em que apresenta o parecer sobre 

a questão entre José Alves de 

Siqueira e o Major Alambary. 

Resolveu-se que como nem o 

provimento de 14.12.1771 nem a 

ordenação não impunham penas 

aos que impediam a servidão 

pública, se recomendaria à 

comissão de posturas que 

formalizasse uma postura geral 

sobre isso para servir de base ao 

provimento. 

Ações indevidas de moradores 

Posturas e deliberações 

Pedido de formalização de 

postura sobre servidão pública 

Queixa sobre usos do espaço 

70 a 72 

Atas, 

04.12.1829 

Requerimentos em que pede-se 

que sejam admitidos a lançar nas 

estradas de aguardentes de Santo 

Amaro, Mboy, Cutia e 

Itapecerica. 

Remetidos ao fiscal. Rendimento 
Pedido para administração de 

renda da aguardente 
70 a 72 

Atas, 

04.12.1829 

Deliberação sobre rendimentos 

das entradas de aguardentes e 

cabeças de rezes das freguesias 

pelo ano de 1830. 

Ordenou-se que os fiscais 

fixassem editais. 

Rendimento 

Publicação 

Editais sobre aguardente 

 Editais sobre reses 
70 a 72 

Atas, 

05.12.1829 

Discussão do relatório da 

comissão de fora para visita das 

prisões. 

Ordenou-se ao fiscal para 

proceder com perito ao 

orçamento para feitura das 

tarimbas necessárias, fogão com 

capacidade para evitar fumaça, 

limpeza do açoalho pelos galés e 

maior vigilância na limpeza, 

devendo fazer visita todos os 

meses. 

Cadeia 

Sanitário 

Materiais 

Tarimbas 

Fogão 
72 a 75 
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Atas, 

07.12.1829 

Ofício do fiscal da cidade dando 

informações sobre os pregos da 

ponte dos Pinheiros e 

administração da mesma. 

Remetido à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Pregos 75 a 77 

Atas, 

07.12.1829 

Ofício do fiscal da cidade 

informando o requerimento de 

Joaquim José Rodrigues Ramos 

pedindo que lhe deixasse uma 

rua na frente do terreno que 

possuia na estrada que segue 

para a Mooca. 

Remetido à comissão 

encarregada do assunto para, 

com o fiscal, proceder ao exame 

necessário. Ordenou-se ao fiscal 

para convocar os interessados 

para estarem presentes. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido para conservação de rua 75 a 77 

Atas, 

07.12.1829 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

informando ser preciso criar aí 

uma cadeira de 1ª letras. 

Resolveu-se levar ao 

conhecimento do Conselho 

Geral. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 
Criação de Cadeira de Letras 75 a 77 

Atas, 

07.12.1829 

Indicação do Sr. Bueno sobre a 

ponte dos Pinheiros. 

Mandou-se que o fiscal, 

independentemente de novo 

orçamento, mandasse cortar os 

tanchões da ponte para evitar sua 

ruina, assistindo o procurador 

com as despesas. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em pontes 75 a 77 
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Ano de 1830 

 

DATA 
REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

07.01.1830 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

informando não ter ocorrido 

infração da Constituição ou 

maus tratos aos escravos no 

último trimestre do ano. 

Ficou a câmara inteirada. 
Infração à Constituição 

Maus-tratos aos escravos 

Informação do fiscal sobre 

ausência de infrações 

83 a 85 

Atas, 

11.01.1830 

Discussão do 2º parecer da 

comissão permanente sobre 

pregos feitos no Trem para a 

ponte dos Pinheiros. 

Decidiu-se que a pedido do Sr. 

Almeida que a discussão fosse 

adiada, enviando-se os papeis 

sobre esse assunto ao fiscal para 

que, juntamente com o 

procurador, buscasse 

informações ouvindo o diretor 

do Trem. 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Pregos 

87 a 90 

Atas, 

13.01.1830 

Requerimento de José Alves de 

Siqueira pedindo vistoria da 

câmara em quintal fechado com 

valos na freguesia do Brás. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

procedesse com a vistoria. 
Ações indevidas de moradores 

Queixa sobre quintal fechado 

com valos 

93 a 95 

Atas, 

13.01.1830 

Discussão do parecer da 

comissão permanente sobre 

relatório do fiscal. 

Aprovou-se que se colocasse em 

praça a feitura das tarimbas nas 

prisões da cadeia da cidade por 

prestações mensais. Tratou-se 

também da feitura dos cabides e 

prateleiras propostos pelo fiscal. 

Arrematação 

Cadeia 

Materiais 

Leilão para construção de camas 

para os presos 

Cabides 

Prateleiras 

93 a 95 
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Atas, 

14.01.1830 

Ofício do ouvidor da comarca 

informando sobre rombo na 

cadeia da cidade na parede da 

Enxovia Grande. 

Deliberou-se ao fiscal que 

mandasse consertar o rombo, 

assistindo o procurador com as 

despesas, e que procurasse 

informações sobre o autor do 

rombo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Queixa sobre arrombamento em 

cadeia 

Obra em cadeia 

Busca por infrator 

95 a 99 

Atas, 

14.01.1830 

Ofício do fiscal da Cutia sobre 

necessidade de uma casa de 

prisão na freguesia. 

Enviado ao Sr. Cunha para que 

desse parecer. 
Cadeia Edificação de prisão 

95 a 99 
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Atas, 

14.01.1830 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal. 

Pediu-se que o fiscal 

apresentasse um novo orçamento 

do cano das casinhas. Ordenou-

se a feitura da calçada da ponte 

do Bexiga e que deligenciasse o 

desentulho da ponte do Marechal 

por meio dos galés. Foi 

aprovado que se entende com o 

comandante do 6º batalhão e 

com o diretor do Trem para a 

limpeza de monturo. Deveria 

apresentar o orçamento para a 

reedificação do matadouro 

necessário para coibir as 

malversações. Exige-se que 

apresente orçamento para 

conserto  do chafariz no Largo 

da Misericórdia. Ordena-se que 

cumprisse a deliberação de 

06.06.1829 sobre regras de 

desvio das águas e nivelamento 

das ruas. Aprovou-se o 

procedimento do fiscal sobre 

terreno que se dizia pertencer ao 

mosteiro São Bento, mas que 

havia caído em comisso. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Posturas e deliberações 

Datas de terra e/ou terreno 

Orçamento e despesas com obra 

Obra em casinhas 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em calçadas 

Limpeza de lixo em trem 

Obra em matadouro 

Cumprimento de deliberação 

sobre desvio de água 

 e nivelamento de ruas 

Procedimento sobre terreno 

95 a 99 

Atas, 

15.01.1830 

Ofício do fiscal informando 

sobre os pregos feitos no Trem e 

propondo dúvida sobre 

alinhamento de terreno contiguo 

ao chafariz do Quartel. 

Enviado à comissão permanente. 

Materiais 

Construção, conservação e 

reparo 

Alinhamento e demarcação 

Pregos 

Dúvidas sobre alinhamento 

99 a 101 
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Atas, 

15.01.1830 

Comparecimento do fiscal para 

representar a urgente 

necessidade de pequenas 

despesas com reparos nas 

prisões e outros objetos. 

Deliberou-se que o procurador 

fizesse as despesas constantes na 

relação do fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Necessidade de despesas em 

prisões 

99 a 101 

Atas, 

15.01.1830 

Parecer do Sr. Cunha julgando 

não ter lugar o representado pelo 

fiscal de Cutia a respeito do 

estabelecimento de uma prisão 

nessa freguesia. 

Aprovou-se indicando que o 

fiscal propusesse outro meio. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Edificação de prisão 

99 a 101 

Atas, 

16.01.1830 

Aprovação dos pareceres da 

comissão permanente. 

Decidiu-se que o fiscal 

procedesse como havia proposto 

ao alinhamento do edifício 

intentado por Manuel José 

Corrêa Braga no terreno 

contiguo ao chafariz do Quartel. 

Alinhamento e demarcação Alinhamento em edifício 

101 a 102 

Atas, 

26.01.1830 

Ofício do presidente de 

província prevenindo a câmara 

do desmancho da ponte do rio 

Tietê junto ao sítio do coronel 

Anastacio. 

Deliberou-se expedir as ordens 

ao fiscal e procurador para o 

consertos necessários. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra em ponte 

102 a 105 



262 
 

Atas, 

26.01.1830 

Ofício do fiscal da cidade 

participando a queda da ponte 

pequena do aterrado de Santa 

Anna, e que o Sr. Cunha e o 

cidadão Francisco Antonio 

Baruel tinham-se prestado a 

construir uma pinguela, cujo 

melhoramento necessitava de 

alguns materiais. A queda de 

uma porta podre nas casinhas da 

ladeira do Carmo. Que não podia 

obter peritos para os orçamentos 

das obras camarárias sem a 

despesa de 600 réis a cada um 

deles por seu trabalho. As 

exigências de insumos pelo 

carcereiro. 

Ordenou-se que o procurador 

comprasse os materiais 

necessários, fizesse as despesas 

com duas travesas na Ponte 

Grande caso o fiscal verificasse 

que estavam quebradas  

emandasse fazer uma porta nova. 

Quanto aos demais artigos do 

ofício do fiscal, adiou-se as 

providências. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Informação sobre estado de 

ruína 

Orçamento e despesas com obra 

Obra em ponte 

Pagamento de peritos 

Pedido de insumos para cadeia 

102 a 105 

Atas, 

26.01.1830 

Leu-se o requerimento de dona 

Gertrudes Maria de São José 

sobre a câmara decidir se toma 

ou não conhecimento da causa 

da suplicante sobre embargo que 

o juiz almotacé fez em uma 

porta que ela queria levantar em 

sua chácara. 

Despachou-se que a câmara tem 

providenciado por meio de 

posturas o objeto. 

Construção, conservação e 

reparo 

Embargo em porta de particular 

feito pelo extinto almotacé 

102 a 105 

Atas, 

26.01.1830 

Requerimento do padre Bento 

Pedroso de Camargo pedindo 

providências sobre desconcertos 

dos caminhos de Santo Amaro. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

ele desse providências do modo 

possível enquanto não fosse 

publicada uma postura relativa a 

isso que precisava da aprovação 

do Conselho Geral. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido de reparos em caminhos 

Obra em estradas 

Ausência de postura 

102 a 105 
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Atas, 

26.01.1830 

Requerimento de João 

Rodrigues Pinto e Joaquim 

Rodrigues Pinto em que pedem 

demarcação de uma terreno 

deles na freguesia de Santo 

Amaro. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

procedesse conforme a postura 

de 27.04.1829. 

Datas de terra e/ou terreno 

Alinhamento e demarcação 

Solicitação de demarcação em 

terreno 

102 a 105 

Atas, 

03.02.1830 

Requerimento do procurador 

pedindo ilustrações sobre a 

resposta que deveria dar ao 

requerimento feito ao juiz de 

fora por dona Gertrudes Maria 

de São José para levantar portão 

em sua chácara outrora 

embargado pelo almotacé. 

Decidiu-se que fosse enviado ao 

fiscal os autos que sobre isso 

existiam no arquivo para que ele 

examinasse o objeto e 

informasse à câmara. 

Construção, conservação e 

reparo 

Embargo em porta de particular 

feito pelo extinto almotacé 

Pedido de resposta ao 

requerimento 

106 a 109 

Atas, 

03.02.1830 

Ofício do fiscal sobre falta de 

peritos que se quisessem prestar 

aos orçamentos das obras 

camarárias. 

Deliberou-se que o procurador 

satisfizesse a quantia de 600 réis 

a cada perito que lhe fosse 

indicado pelo fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obra 

Ausência de peritos 

106 a 109 

Atas, 

15.02.1830 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

informando que procedeu à 

revista em dezembro e achou as 

posturas camarárias sendo 

observadas. 

Ficou a câmara inteirada Posturas e deliberações 
Informação do fiscal sobre 

ausência de infrações 

109 a 113 

Atas, 

15.02.1830 

Indicação do Sr. Cunha sobre a 

grande necessidade de se abrir 

uma rua na direção da estrada 

que vinha de Jundiaí e 

atravessava a estrada de Santo 

Amaro e, a seguir, para a de 

Santos. 

Decidu-se que o fiscal 

procedesse ao exame de tudo o 

que fosse necessário e que 

julgasse conveniente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Abertura de rua  

109 a 113 
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Atas, 

15.02.1830 

Sobre indicação do Sr. Cunha a 

respeito da feitura de matadouro 

em novo lugar. 

Recomendou-se ao fiscal que, 

urgentemente, cumprisse o 

deliberado em 06.03.1829 sobre 

o assunto. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em matadouro 

109 a 113 

Atas, 

20.02.1830 

Ofício do presidente da 

província enviando edital para 

ser fixado em São Bernardo 

pondo a concurso a cadeira de 1ª 

letras da região. 

Remeteu-se ao fiscal respectivo 

para fixá-lo. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Publicação 

Editais sobre concurso para 

Cadeira de 1ª Letras 

114 a 118 

Atas, 

20.02.1830 
Indicação do Sr. Almeida. 

Deliberou-se que o fiscal 

mandasse aprontar uma urna 

para se guardar as cédulas dos 

jurados, assistindo o procurador 

com a despesa. 

Eleição Preparação de urna 

114 a 116 

Atas, 

20.02.1830 

Indicação do Sr. Cunha para que 

se proibisse a passagem de 

carros no aterrado de Santa Anna 

enquanto não se construíssem 

pontes.  O Sr. Xavier Ferreira 

mandou emenda para que fosse 

recomendado ao fiscal que 

vedasse a passagem conforme 

indicado pelo Sr. Almeida. 

Aprovada. Posturas e deliberações 
Proibição de passagem de carros 

em ponte 

114 a 116 

Atas, 

16.03.1830 

Requerimento e documentos do 

sargento-mor José Fernandes da 

Silva em que convence de 

menos exata a participação que 

contra ele foi dada pelo fiscal da 

Penha para que fosse advertido. 

Remeteu-se à comissão 

permanente. 
Queixa a respeito do fiscal 

Informação inexata 

Conteúdo não especificado 

117 a 120 
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Atas, 

16.03.1830 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

sobre dúvidas acerca do 

alinhamento da freguesia por 

causa de um terreno de Miguel 

d'Eirós. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 
Alinhamento e demarcação Dúvidas sobre alinhamento 

117 a 120 

Atas, 

16.03.1830 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

denunciando os desleixos e 

abusos do vigário da freguesia 

Hygino Francisco Teixeira. 

Foi nomeada uma comissão 

especial para conhecimento do 

assunto na forma do regimento 

interno. Pediu-se que o fiscal, 

com a maior brevidade possível, 

apresentasse os documentos ou 

testemunhas que comprovassem 

os abusos. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa sobre vigário 

Formação de provas 

117 a 120 

Atas, 

16.03.1830 

Indicação do presidente da 

câmara para que se nomeasse 

uma comissão que, em acordo 

com o fiscal e o procurador, 

examinasse e indicasse um 

terreno para edificação de novo 

matadouro, visto a demora que 

poderia ter a ordem que foi dada 

ao procurador para reivindicar 

perante a justiça ordinária o 

terreno designado para ser o 

matadouro. 

A proposta foi rejeitada. 
Construção, conservação e 

reparo 

Obra em matadouro 

Indicação de terreno 

117 a 120 
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Atas, 

05.04.1830 

Ofício do Sr. França, como 

relator da comissão encarregada 

de examinar a queixa do fiscal 

de São Bernardo contra o 

vigário, que em vista do relatório 

das testemunhas julgava a 

denúncia verdadeira, devendo-se 

proceder nos termos da 

acusação. 

Foi unanimamente aprovada. 
Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa sobre vigário 

Relatório das testemunhas não 

especificado 

121 a 124 

Atas, 

05.04.1830 

Ofícios do fiscal de Juqueri 

sobre cobranças das rendas 

camarárias. 

Remeteu-se à comissão 

permanente. 
Rendimento Cobrança das rendas 

121 a 124 

Atas, 

14.04.1830 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

participando não ter ocorrido 

infração da Constituição nessa 

freguesia no 1º trimestre do ano. 

Representou a precisão de um 

suplente de fiscal. 

Ficou a câmara inteirada e 

adiou-se a nomeação do 

suplente. 

Infração à Constituição 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação do fiscal sobre 

ausência de infrações 

Pedido para nomeação de 

suplente de fiscal 

124 a 126 

Atas, 

14.04.1830 

Sobre as posturas aprovadas pelo 

Conselho Geral da Província. 

Que fossem publicadas através 

do fiscal. 

Posturas e deliberações 

Publicação 
Publicação de editais 

124 a 126 

Atas, 

14.04.1830 

Ofício do Sr. Cunha para que se 

recomendasse aos fiscais de 

Juqueri e da cidade que fizessem 

com que a posse das pastagens 

dos campos da estrada de 

Atibaia se mantivesse em 

conformidade das novas 

posturas. 

  
Datas de terra e/ou terreno 

Posturas e deliberações 
Posse de pastagens 

124 a 126 
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Atas, 

16.04.1830 

Ofício de Antonio Alves Pereira 

sobre o conserto do aterrado e 

ponte do rio Tietê na freguesia 

da Conceição. 

Deliberou-se que fosse remetido 

ao fiscal para providenciar na 

conformidade das novas 

posturas. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em aterrado 

126 a 129 

Atas, 

17.04.1830 

Discussão da queixa do fiscal 

contra o vigário de São 

Bernardo. 

Decidu-se que tinha lugar e que 

se levasse ao conhecimento do 

presidente de província e do 

Conselho Geral na forma da lei. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Queixa sobre vigário 

129 a 131 

Atas, 

17.04.1830 

Pareceres da comissão 

permanente aprovados. 

Para que o fiscal fosse 

informado sobre o requerimento 

de dona Gertrudes Maria de 

Siqueira que pedia um terreno. 

Que o fiscal da Penha fosse 

advertido sobre a maneira de 

denunciar as infrações da 

Constituição. 

Datas de terra e/ou terreno 

Infração à Constituição 

Pedido para posse de data de 

terra 

Advertência sobre modo de 

denunciar infrações 

129 a 131 

Atas, 

19.04.1830 

Relatório o fiscal da cidade em 

que recomenda o exame de 

objetos que necessitavam de 

providências por meio de 

posturas. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 
Posturas e deliberações  Não especificado 

131 a 134 

Atas, 

19.04.1830 

Ofício do fiscal informando 

sobre o assunto que trata o 

requerimento de dona Gertrudes 

Maria de São José. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 
  Não especificado 

131 a 134 

Atas, 

19.04.1830 

Requerimento do cadete Ignacio 

Joaquim da Silva pedindo uns 

terrenos junto à estrada que vai 

para Pinheiros. 

Informe o fiscal. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra  

131 a 134 
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Atas, 

19.04.1830 

Parecer da comissão permanente 

encarregando ao fiscal da 

arrecadação das rendas não 

arrematadas e exigindo solução 

do que faltava remeter 

pertencente ao ano passado. 

Aprovado. Rendimento Arrecadação de rendas 

131 a 134 

Atas, 

20.04.1830 

Parecer da comissão 

permanente. 

Ordenou-se que o fiscal 

procedesse ao orçamento da 

despesa para a calçada da parte 

da rua do cemitério. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obra 

Obra em calçadas 

134 a 135 

Atas, 

20.04.1830 
Indicação do Sr. Cunha. 

Resolveu-se que o fiscal 

mandasse reedificar a calçada da 

descida do Carmo quando a 

despesa não chegasse a 10$000 

réis, expedindo-se ordem ao 

procurador. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em calçadas 

134 a 135 

Atas, 

20.04.1830 
Indicação do Sr. Alvim. 

Decidiu-se que o fiscal 

informasse, com urgência, sobre 

os lugares mais apropriadas para 

a venda de pólvora em 

conformidade com as posturas. 

Pólvora 
Indicação de lugares para venda 

de pólvora 

134 a 135 
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Atas, 

21.04.1830 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal, o qual 

sendo introduzido, tomou 

assento, começando a discussão 

de artigo por artigo.  

Que o informasse os locais para 

retirada de saibros e cascalhos. 

Que determinasse a reedificação 

do matadouro, apresentando 

orçamento. Criação de mais um 

ajudante de porteiro. 

Aprovaçção dos artigos sobre 

publicação de editais e ordens 

para a Penha. Para que o seu 

fiscal e o da cidade executassem 

o artigo 15º  das posturas contra 

os que tolhiam as servidões 

públicas, indicando que o da 

cidade o fizesse provado o 

embaraço da servidão no Pari. 

Aprovou-se a elevação da diária 

dos galés. Decidiu-se que se 

levasse ao  presidente a ruina do 

aterrado e pontes da estrada para 

Santa Anna, o orçamento de 

pequena ponte e a conta de 

despesa com a reedificação de 

outra. Que observasse à risca as 

posturas sobre limpeza das ruas.  

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Posturas e deliberações 

Sanitário 

Retirada de saibros e cascalhos 

Obra em matadouro 

Orçamento e despesas com obra 

Criação de ajudante de porteiro 

Aprovação de artigos 

Execução de artigo sobre 

servidão pública 

Pagamento de galés 

Informação sobre estado de 

ruína 

Salubridade das ruas 

136 a 139 
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Atas, 

21.04.1830 

Relação do fiscal contendo 

várias despesas miúdas. 

Deliberou-se que o procurador 

fizesse aquelas que não 

ultrapasassem a quantia de 

10$000 réis. Aquelas que 

excedessem esse valor, o fiscal 

deveria apresentar o respectivo 

orçamento, ficando ciente que 

deveria suspender a despesa com 

vigias da ponte grande que 

impediriam o trânsito carros. 

Relação de despesa 
Não especificado 

Suspensão de despesa com vigia 

136 a 139 

Atas, 

23.04.1830 

Requerimento de José Alves de 

Siqueira pedindo assistência do 

fiscal e secretário de uns fechos 

de terreno seu na freguesia do 

Brás. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 
Datas de terra e/ou terreno Fechos em terreno 

139 a 142 

Atas, 

24.04.1830 

Requerimento do capitão Luiz 

da Costa Pereira pedindo licença 

para utilizar-se de braça e meia 

de terreno contiguo ao que 

possui. 

Informe o fiscal. Datas de terra e/ou terreno Solicitação para uso de terreno 

142 a 145 

Atas, 

24.04.1830 

Indicação do Sr. Luz para se 

ordenar outra vez ao fiscal que 

procedesse à demarcação e 

alinhamento das datas de terra 

enquanto o fiscal não 

apresentasse a planta alinhada. 

  
Alinhamento e demarcação 

Datas de terra e/ou terreno 
Demarcação de datas de terra 

142 a 145 
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Atas, 

24.04.1830 

Indicação do Sr. Luz para se 

encarregar o fiscal de fazer os 

exames necessários no 

trancamento da servidão pública 

do rio Tamanduatei e, tentando 

todos os meios conciliatórios, 

propusesse as convenientes 

aberturas para franqueza pública. 

  
Construção, conservação e 

reparo 

Exame e mediação para 

trancamento e abertura de 

servidões públicas  

142 a 145 

Atas, 

18.05.1830 

Ofício do vice-presidente de 

província exigindo o 

comparecimento na secretaria de 

governo dos dois vigias da Ponte 

Grande que tinham sido 

colocados para impedir o 

trânsito de carros e a declaração 

do quanto recebiam de salário. 

Resolveu-se que o fiscal fizesse 

com que comparecessem. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Comparecimento de vigias 

145 a 150 

Atas, 

18.05.1830 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

participando ter achado tudo em 

bom estado na revista de abril. 

Representou o estado de ruina de 

ponte na estrada que segue para 

as vilas do norte que já havia 

sido feita em outro tempo às 

custas da Contribuição do 

Caminho de Santos. 

A câmara ficou inteirada. 

Quanto à representação, 

encaminho ao conhecimento do 

Governo da Província. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

145 a 150 
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Atas, 

18.05.1830 

Ofício do fiscal da Conceição 

alertando o estado de ruina do 

aterrado e pontes do distrito da 

Penha, bem como a maneira de 

providenciar-se. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

145 a 150 

Atas, 

18.05.1830 

Requerimento de Luiz da Costa 

Pereira, informado pelo fiscal, 

sobre a concessão de braça e 

meia de um terreno para a parte 

do cemitério. 

Despachou-se que o fiscal 

procedesse ao alinhamento 

incluindo no terreno do 

suplicante a braça e meia que 

sobe do beco. 

Datas de terra e/ou terreno 

Alinhamento e demarcação 

Concessão de terreno 

Alinhamento de terrenho 

145 a 150 

Atas, 

18.05.1830 

Despacho da comissão 

permanente sobre requerimento 

de José Alves de Siqueira em 

que pedia novo arruamento de 

um terreno. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

procedesse no que convier. 

Alinhamento e demarcação 

Datas de terra e/ou terreno 

Solicitação de arruamente em 

terreno 

145 a 150 

Atas, 

18.05.1830 

Despacho da comissão 

permanente sobre requerimento 

de Luiz de Freitas Villalva 

contra fecho intentado por José 

Rodrigues da Silva em suas 

terras na freguesia da Conceição 

dos Guarulhos. 

Informe o fiscal respectivo. Ações indevidas de moradores 
Queixa sobre fecho em terras 

particulares 

145 a 150 

Atas, 

21.05.1830 

Requerimento de Francisco da 

Silva Pimentel pedindo um 

terreno ao lado do aterrado de 

Santa Anna. 

Informe o fiscal. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

150 a 155 
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Atas, 

19.07.1830 

Ofício do vice-presidente de 

província ordenando a 

prontificação das necessárias 

correntes ou calcetas para que os 

presos setenciados a trabalhos 

públicos pudessem cumprir suas 

sentenças. 

Remeteu-se à comissão 

permanente para dar seu parecer 

após ouvir o fiscal. 

Cadeia 

Materiais 

Correntes 

Galés 

157 a 162 

Atas, 

19.07.1830 

Ofício do juízes de paz de São 

Bernardo e da Freguesia do Ó 

enviando relações das vendas e 

carros. 

Resolveu-se que, após 

registradas, seriam transmitidas 

ao fiscal e procurador. 

Mercado 

Rendimento 

Relação de estabelecimentos 

comerciais 

Relação de carros 
157 a 162 

Atas, 

19.07.1830 

Ofício do fiscal da Conceição 

dos Guarulhos informando que 

não houve infração da 

Constituição nem maus-tratos 

aos escravos. 

A câmara ficou inteirada. 

Quanto à representação, 

encaminhou-se ao conhecimento 

do Governo da Província. 

Infração à Constituição 

Maus-tratos aos escravos 

Informação do fiscal sobre 

ausência de infrações 

157 a 162 

Atas, 

19.07.1830 

Ofício do fiscal de Cutia 

participando que, tendo tomado 

posse em dezembro, nada 

poderia fazer para cobrar os 

direitos das rezes daquele ano. 

Dizia que em breve apresentaria 

os recibos do fiscal passado. 

Ficou a câmara inteirada. Rendimento Cobrança das rendas 

157 a 162 

Atas, 

19.07.1830 

Ofício do fiscal de Mboi 

representando a precisão de um 

suplente e propondo José de 

Camargo Paes como arruador. 

Aprovou-se o arruador proposto, 

deliberando-se por indicação do 

Sr. Alvim que fosse ordenado 

aos demais fiscais que 

propusessem pessoas aptas para 

arruadores. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Indicação para nomeação de 

suplente de fiscal 

Proposta de arruador 

157 a 162 
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Atas, 

19.07.1830 

Requerimento de José Felizardo 

da Silva pedindo 

esclarecimentos sobre se o artigo 

8º das posturas compreende os 

rojões, visto que o fiscal e o 

procurador assim têm entendido. 

Ordenou-se que o fiscal fosse 

informado. 
Posturas e deliberações 

Pedido de esclarecimento sobre 

postura sobre rojões 

157 a 162 

Atas, 

19.07.1830 

Requerimento de José Francisco 

Rodrigues que pretende ser 

arruador de Itapecirica e 

queixava-se do fiscal dessa 

freguesia ter permitido a 

edificação de umas casas sem o 

competente arruamento. 

Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa a respeito do fiscal 

Pedido de emprego de arruador 

Queixa sobre falta de 

arruamento 

157 a 162 

Atas, 

19.07.1830 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal de São 

Bernardo que representava a 

oposição que Miguel d'Eirós 

fazia ao alinhamento da 

freguesia. 

Ordenou-se que o fiscal 

procedesse ao alinhamento na 

conformidade da planta. 

Alinhamento e demarcação Oposição a alinhamento 

157 a 162 

Atas, 

19.07.1830 

Ofício do fiscal da Penha 

respondendo e queixando-se da 

repreensão que a câmara havia 

lhe dirigido sobre a participação 

que ele deu contra o sargento-

mor José Fernandes da Silva. 

Deliberou-se que se publicasse 

pela imprensa. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Não especificado 

157 a 162 
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Atas, 

20.07.1830 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

participando que os empregados 

públicos dessa freguesia 

cumpriam com seus deveres, 

exceto o vigário Hygino Teixeira 

que não fazia inteira residência 

na paróquia. Comunica que os 

escravos eram tratados com 

humanidade. 

Enviado à comissão permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Maus-tratos aos escravos 

Queixa sobre vigário 

Ausência de mau tratamento aos 

escravos 

162 a 166 

Atas, 

21.07.1830 

Ofício do fiscal de Cutia 

participando que não tinha 

acontecido infração da 

Constituição nem negligência 

dos empregados dessa freguesia. 

Apresentou um requerimento 

dos moradores para abertura de 

nova rua. Comunicou a 

necessidade de alguns consertos 

e aterros nas ruas, como também 

de calçamento das estradas.  

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Infração à Constituição 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Ausência de infrações 

Pedido dos moradores para 

abertura de rua 

Obra em calçadas 

166 a 171 

Atas, 

23.07.1830 

Parecer da comissão permanente 

a respeito da queixa do fiscal de 

São Bernardo que comunicava a 

negligência do vigário dessa 

freguesia. 

Decidiu-se encaminhar ao 

presidente de província e ao 

Conselho Geral. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Queixa sobre vigário 

171 a 174 
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Atas, 

24.07.1830 

Parecer da comissão sobre ofício 

do fiscal de Cutia. 

Ordenou-se que as pessoas que 

ocupavam o terreno por onde 

passaria a rua indicada fossem 

ouvidas por escrito. Que se 

promovesse a arrecadação das 

poucas rezes mortas. Que os 

proprietários fossem obrigados a 

conservar suas testadas. 

Rendimento 

Construção, conservação e 

reparo 

Abertura de rua 

Arrecadação das reses 

Conservação de testadas 

174 a 178 

Atas, 

26.07.1830 

Ofício do fiscal da Conceição 

comunicando as dificuldades no 

reparo das estradas por causa do 

comandante das ordenanças. 

Enviado à comissão permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Queixa sobre ausência de 

comandante 

Obra em estradas 
179 a 182 

Atas, 

26.07.1830 

Discussão do parecer da 

comissão permanente sobre 

relatório do fiscal. Conforme 

requerimento do Sr. Godoy, o 

fiscal foi introduzido e assistiu à 

sessão para esclarecimentos. 

Nessa sessão, o fiscal prestou 

esclarecimentos sobre o não 

cumprimento de algumas 

deliberações camarárias. 

Que fossem designados os 

lugares para a venda de pólvora 

em Atibaia. Foram adiados 

vários artigos do relatório do 

fiscal como, por exemplo, 

referentes à reedificação de 

matadouro, alinhamento geral do 

rócio, maneira de concessão das 

licenças para vendas. Aprovou-

se artigo sobre licença para as 

boticas, sobre carradas, sobre 

relação de pessoas que não 

tiraram licenças para vendas, 

sobre revistas gerais da cidade e 

diária dos galés.  

Pólvora 

Construção, conservação e 

reparo 

Alinhamento e demarcação 

Mercado 

Designação de locais para venda 

de pólvora 

Obra em matadouro 

Alinhamento do rócio 

Modo para conceção de licenças  

Pagamento de galés 

179 a 182 
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Atas, 

28.07.1830 

Requerimento de Manuel José 

de Moraes e outros da paróquia 

de Mboi queixando-se do fiscal 

não ter providenciado contra 

tapagem de uma estrada. 

Remeteu-se à comissão 

permanente. 
Queixa a respeito do fiscal 

Falta de providências do fiscal 

contra fechos em estrada 

183 a 186 

Atas, 

28.07.1830 

Requerimento para fechamento 

de um terreno. 

Aprovou-se o fechamento 

debaixo do alinhamento do 

arruador em presença do fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para fechamento de 

terreno 

Alinhamento de terreno 183 a 186 

Atas, 

03.08.1830 

Ofício do fiscal da Penha 

participando que o juiz de paz 

dessa freguesia ausentou-se há 

mais de um mês sem deixar 

substituto. Representou a 

impossibilidade dos moradores 

de fazer 22 pontes. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Ausência de juiz de paz 

Impossibilidade de ajuda de 

moradores 

Obra em ponte 

189 a 193 

Atas, 

04.08.1830 
Indicação do Sr. Garcia. 

Deliberou-se oficiar aos fiscais 

para que remetessem o produto 

dos rendimentos das entradas de 

aguardente e cabeças de rezes 

cobradas nesse ano. 

Rendimento 

Remessa de rendimentos da 

aguardente 

Remessa de rendimentos das 

reses 
193 a 195 

Atas, 

04.08.1830 

Indicação do presidente da 

câmara para orçamento de 

reedificação de calçada e que se 

mandasse o fiscal propor os 

consertos que julgasse mais 

pertinentes. 

Aprovado. 
Construção, conservação e 

reparo 

Obra em calçadas 

Orçamento e despesas com obra 

193 a 195 
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Atas, 

05.08.1830 

Parecer da comissão sobre 

relatório do fiscal acerca da 

forma de concessão das licenças 

para lojas e outras casas de 

negócio, bem como sobre o 

alinhamento geral do rócio para 

concessão de terrenos que não 

prejudicassem o uso público. 

Aprovados. 
Mercado 

Alinhamento e demarcação 

Modo para conceção de licenças 

Alinhamento do rócio 

196 a 198 

Atas, 

05.08.1830 

Indicação do presidente da 

câmara. 

Ordenou-se que o fiscal desse 

pronta execução das obras da 

cadeia. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra na cadeia 

196 a 198 

Atas, 

05.08.1830 

Proposta para criação de 4 

guardas municipais para a cidade 

e 2 para as freguesias para que 

ajudassem os fiscais na 

vigilância da execução das 

posturas, e que se extinguissem 

os ajudantes de porteiro. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Criação de guardas municipais 

Extinção de ajudantes de 

porteiro 

196 a 198 

Atas, 

07.08.1830 

Requerimentos de Mariano Pires 

de Oliveira, José Gomes de 

Faria, Francisco Gomes da Silva, 

Manuel José Rodrigues da Silva 

e João da Conceição Maldonado 

pedindo licenças para lojas. 

Despachou-se dizendo que 

prestassem a competente fiança 

perante o fiscal e que se passasse 

alvará na forma do estilo. 

Mercado Pedido de licença para lojas 

198 a 207 
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Atas, 

07.08.1830 

Sobre o ofício do fiscal da 

Penha. 

Resolveu-se, quanto à falta de 

juiz de paz, que fosse levado ao 

conhecimento do vice-presidente 

de província o que tem ocorrido 

a respeito dos juízes de paz e 

suplentes da Penha, Conceição 

dos Guarulhos e Juqueri. Sobre o 

caminho da cidade até Nazareth 

foi dito que pertencia ao governo 

mandá-lo fazer por decisão do 

Conselho Geral. Quanto ao que 

diz respeito à estrada do Rio de 

Janeiro à Penha que o fiscal 

observasse o artigo 32º das 

posturas, e que o procurador 

assistisse até a quantia de 

10$000 para alimento dos 

trabalhadores, sobre o que o 

fiscal teria que dar conta para 

deliberar o que convier ou faltar 

ser feito. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Ausência de juiz de paz 

Obra em estradas 

Manutenção de trabalhadores em 

obra 

198 a 207 

Atas, 

07.08.1830 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade 

que remeteu orçamentos para 

calçadas e feitura de arca forte. 

Decidiu-se que se puzesse em 

praça a obra da calçada e não 

havendo arrematação, a fizesse 

por jornal. Que o fiscal 

examinasse uma caixa forte, 

combinando preço e qualidade, e 

dando parte à câmara. Que 

mandasse orçar e colocar em 

praça os consertos e obras. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Leilão de obras 

Feitura de arca forte 

Orçamento e despesas com obra 

198 a 207 
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Atas, 

07.08.1830 

Indicação do Sr. Godoy para que 

fosse ordenado aos fiscais que 

puzessem em praça as rendas 

dos 400 réis por cabeças de rezes 

e entradas de aguardentes. Que 

eles recebecem e remetessem os 

lances à câmara para que ela 

mandasse efetuar a arrematação 

pelos mesmos fiscais, isto em 

atenção à pouca exatidão dos 

fiscais na remessa das 

respectivas rendas que 

administravam. 

Aprovado. 
 

Arrematação 
Leilão das rendas 

198 a 207 

Atas, 

14.08.1830 

Ofício do fiscal da cidade 

remetendo orçamentos para o 

fogão da cadeia e obras da ponte 

do Marechal. Apontou que os 

presos lhe representaram querer 

antes estrados que tarimbas e a 

necessidade de beliche. 

Decidiu-se que o fiscal colocasse 

em praça a obra dos beliches e 

da ponte pelo orçamento já feito. 

Quanto aos outros assuntos, que 

fossem remetidos à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Materiais 

Arrematação 

Fogão 

Cama 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em ponte 

Leilão de obras 

208 a 214 

Atas, 

14.08.1830 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

participando que juramentou 

para secretário a Marcellino José 

do Nascimento e para arruador a 

Jacinto de Souza, julgando 

desnecessário que prestassem 

juramento na câmara. Pede que 

fosse dispensado de propor 

pessoa para fiscal. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Posse de secretário 

Posse de arruador 

208 a 214 
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Atas, 

14.08.1830 

Licença para taboeiro para Bento 

Cardoso Gomes e açougue para 

Antonio José Vieira. 

Mandou-se o fiscal passar 

licença. 

Mercado 

Licença 

Pedido de licença para açougue 

Pedido de licença para taboeiro 
208 a 214 

Atas, 

14.08.1830 

Requerimentos de Anna Maria 

de Jesus, Ignacio Fernandes 

Vianna, Jacintho Rosa de Jesus, 

Manuel Nunes Munhoz, 

Emiliana Ramos do Espírito 

Santo, tenente coronel José 

Joaquim dos Santos Prado, 

Antonio Pinto de Carvalho, 

Francisco Xavier Romano, 

tenente José Fernandes Moreira 

e Francisco Joaquim dos Santos 

pedindo terrenos em diversos 

locais da cidade. 

Informe o fiscal. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

208 a 214 

Atas, 

14.08.1830 

Parecer da comissão especial 

sobre a queixa do fiscal de São 

Bernardo contra o vigário. 

Em vista da declaração das 

testemunhas, ordenou-se que se 

procedesse na forma do artigo 

18º do regimento interno. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa sobre vigário 

Declaração de testemunhas não 

especificada 
208 a 214 

Atas, 

14.08.1830 

Indicação do Sr. Alvim para que 

o fiscal fosse ordenado, em seus 

relatórios, a dar parte se o 

cigurgião de partido cumpria 

com suas funções. 

Foi aprovado e ordenado que se 

remetesse cópia das instruções 

ao fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Verificação do cumprimento das 

tarefas pelo cirurgião de partido 

208 a 214 
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Atas, 

13.09.1830 

Três ofícios do fiscal da cidade 

sobre ninguém aparecer para 

arrematar o conserto das 

calçadas e outras obras. 

Participando o conserto que 

mandaria fazer e urgência de 

outros reparos, e pedindo ordem 

ao procurador para satisfazer as 

despesas. Representando a 

necessidade de bolir o alcatruz 

do chafariz. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. O Sr. Almeida 

indicou que fosse ordenado ao 

fiscal que observasse o estado 

dos aquedutos e consertos 

necessários para se evitar a falta 

d'água, e informasse o 

orçamento de despesa. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Não houve arrematação 

Obra em calçadas 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Pedido para fazer despesa com 

obra 

Informação sobre estado de 

ruína 

Orçamento e despesas com obra 

214 a 218 

Atas, 

13.09.1830 

Ofício do vice-presidente de 

província remetendo a relação 

dos presos setenciados a galés 

existentes na cadeia. 

Remeteu-se ao fiscal. Cadeia Relação de galés 

214 a 218 

Atas, 

17.09.1830 

Ofício do fiscal da cidade 

representando que para o 

orçamento dos consertos dos 

aquedutos dos chafarizes é 

necessário pedir ao tenente 

coronel de engenheiros, José 

Antonio Teixeira Cabral, que se 

prestasse a esse trabalho. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obra 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

219 a 225 

Atas, 

17.09.1830 

Ofício do fiscal de Juqueri 

comunicando os vexames que os 

moradores enfrentavam pela 

falta de juiz de paz. 

Resolveu-se enviar cópia ao 

vice-presidente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Ausência de juiz de paz 

219 a 225 
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Atas, 

17.09.1830 

Ofício do juiz de paz de Mboi 

informando contra o 

requerimento de Manuel José de 

Moraes e outros que se 

queixavam do fiscal por não 

proibir o trancamento de uma 

estrada ou caminho. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 
Queixa a respeito do fiscal 

Falta de providências do fiscal 

contra fechos em estrada 

219 a 225 

Atas, 

17.09.1830 

Ofício do fiscal da Conceição 

informando que o juiz de paz 

suplente já se achava no 

exercício do seu cargo, 

restabelecido de moléstia. 

  
Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre retorno do juiz 

de paz 

219 a 225 

Atas, 

17.09.1830 

Ofício do fiscal da Penha 

indicando que propunha alguém 

para arruador, mas sem nomeá-

lo. 

Resolveu-se que ele declarasse o 

nome. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Proposta de arruador 

219 a 225 

Atas, 

17.09.1830 

Requerimentos de José Gomes 

Segurado, dona Benta Maria de 

Siqueira, Francisco Jacintho 

Pereira Jorge, Honoria Joaquina 

do Carmo, Benjamim José 

Gonçalves e padre José Damasio 

Candido da Silveira pedindo 

terreno para parte da casa da 

pólvora e informados 

favoravelmente pelo fiscal. 

Mandou-se fazer vistoria. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

219 a 225 

Atas, 

17.09.1830 

Requerimento de Antonio de 

Padua Lisbôa pedindo terreno 

para parte da casa da pólvora. 

Informe o fiscal. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
219 a 225 
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Atas, 

17.09.1830 

Requerimento de José Fernandes 

Moreira pedindo nesga de terra 

ao pé dos vales de Jesuino José 

Rodrigues. 

Informe o fiscal. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

219 a 225 

Atas, 

17.09.1830 

Requerimento de Jesuino José 

Rodrigues pedindo o mesmo 

terreno. 

Informe o fiscal. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
219 a 225 

Atas, 

17.09.1830 

Requerimentos de Francisco 

Xavier Romano, Francisco de 

Assis e Maria Fernandes da 

Conceição pedindo terrenos na 

freguesia do Brás ao pé das 

chácaras do brigadeiro Brandão, 

e de Jesuino José Rodrigues já 

informado favoravelmente pelo 

fiscal. 

Mandou-se proceder à vistoria. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

219 a 225 

Atas, 

17.09.1830 

Indicação do Sr. Almeida para 

que se ordenasse ao fiscal que, 

nos arruamentos de todos os 

terrenos que fossem concedidos, 

tenha em vista deixar suficientes 

servidões e pátios que tornem 

cômoda e formosa a cidade. 

Aprovado. 
Alinhamento e demarcação 

Datas de terra e/ou terreno 

Arruamento de terrenos 

concedidos 

Disponibilidade de servidões 

públicas 

219 a 225 

Atas, 

17.09.1830 

Requerimento de Antonio Pinto 

de Carvalho pedindo terreno ao 

pé da chácara do tenente general 

Arouche, informado pelo fiscal 

estar devoluto. 

Mandou-se proceder à vistoria. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

219 a 225 
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Atas, 

17.09.1830 

Requerimento de Jacintho 

Cardoso Delgado pedindo 

terreno na freguesia do Bom 

Jesus do Mattozinho. 

Informe o fiscal. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

219 a 225 

Atas, 

17.09.1830 

Requerimento de João Nunes da 

Silva pedindo terreno ao pé das 

terras dos franciscanos. 

Informe o fiscal. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
219 a 225 
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Atas, 

17.09.1830 

Parecer da comissão permanente 

a partir de três ofícios do fiscal 

de 29.08, 10.09 e 13.09.1830. 

Sobre as obras orçadas que não 

foram arrematadas, ordenou-se 

que fossem feitas por jornais, 

cabendo ao fiscal todo cuidado e 

zelo na fiscalização, 

preferencialmente, do 

matadouro, dando parte por 

escrito ao presidente da câmara 

toda semana. Mandou orçar a 

despesa com aquedutos e 

consertos em chafariz, 

mandando fazer por jornal no 

caso de não haver arrematação. 

Aprovou-se a despesa feita na 

compra de barris para a cadeia, 

advertindo-se o fiscal da 

vigilância para não haver 

extravio. Ordenou-se que fosse 

feito orçamento para aterros, 

mandando fazê-los por jornais 

nos casos da não-arrematação. 

Mandou-se que o procurador 

satisfizesse as despesas das 

pequenas obras, cabendo ao 

fiscal assinar as férias.  

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Não houve arrematação 

Obras à jornal 

Obra em matadouro 

Orçamento e despesas com obra 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Aprovação de despesas 

Obra em aterrado 

Assinatura de férias 

219 a 225 

Atas, 

17.09.1830 

Ofício do fiscal para a nomeação 

de 2 membros que fossem falar 

com o tenente coronel 

engenheiro Cabral e dar o plano 

e orçamento das obras dos 

chafarizes. 

Aprovado e nomeados. 
Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obra 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

219 a 225 
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Atas, 

05.10.1830 

Ofício do fiscal de Santo Amaro 

acusando o recebimento de 

outros e informando que não 

houve infração da Constituição 

nem mau-trato a escravo. 

A câmara ficou inteirada.   
Infração à Constituição 

Maus-tratos aos escravos 
Ausência de infrações  

225 a 230 

Atas, 

05.10.1830 

Requerimento de Luiz Antonio 

da Silva Freire pedindo novo 

alinhamento de um terreno que 

comprou de Joaquim José de 

Almeida. 

Foi remetido à comissão 

permanente. Por indicação do Sr. 

Garcia deliberou-se ao fiscal que 

suspendesse a vistoria no terreno 

que foi requerida por Antonio 

Pinto de Carvalho. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido de alinhamento de 

terreno 

225 a 230 

Atas, 

05.10.1830 

Requerimentos de Manuel 

Fernandes Cantinho, Manuel 

Eufrasio de Azevedo, 

Escolastica Maria de São José, 

capitão Vicente Ferreira da 

Silva, Joaquim José da Silveira 

Baptista, João Pedro Thomaz de 

Aquino, Luiz Antonio 

Gonçalves, Francisco Mariano 

de Azevedo, Antonio Bueno e 

José Mariano da Silva 

informados favoravelmente pelo 

fiscal para conseguirem datas no 

campo chamado da Força.  

Mandou-se proceder à vistoria. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

225 a 230 
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Atas, 

05.10.1830 

Requerimentos de Rufina Maria 

da Anunciação, alferes Joaquim 

Fernandes Cantinho e Isidoro 

Fernandes Cantinho informados 

pelo fiscal. 

Foram encaminhados à comissão 

permanente.. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

225 a 230 

Atas, 

05.10.1830 

Requerimento de José Pires 

pedindo data. 
Informe o fiscal. Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 225 a 230 

Atas, 

05.10.1830 

Requerimento do tenente jesuino 

José Rodrigues pedindo 

preferência na concessão de um 

terreno, informado pelo fiscal 

sobre os motivos que impediam 

de ter direito sobre o terreno: a 

concessão não podia exceder dez 

braças de frente; por causa do 

alinhamento; seria mais justo 

concedê-lo a José Fernandes 

Moreira pelos serviços prestados 

à Nação na campanha do Sul. 

Em vista da informação, 

decidiu-se que não tem lugar. 
Datas de terra e/ou terreno 

Motivos para indeferimento de 

posse de data de terra 

225 a 230 

Atas, 

05.10.1830 

Requerimento do capitão do 

mato João Baptista que pedia 

pagamento por ter guardado os 

presos galés. 

Informe o fiscal. 
Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento por 

administração de galés 

225 a 230 



289 
 

Atas, 

20.10.1830 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

participando não haver infração 

da Constituição, nem maus-

tratos a escravos. Comunica que 

os empregados públicos 

cumpriam com suas obrigações, 

com a sempre e odiosa isenção 

daquele que deveria servir de 

exemplo, mas sobre quem nada 

mais falaria por causa da falta de 

providências das autoridades 

civis e eclesiásticas até o 

presente, esperando pela lei da 

responsabilidade dos 

empregados para então 

fundamentar sua denúncia. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Infração à Constituição 

Maus-tratos aos escravos 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação do fiscal sobre 

ausência de infrações 

Queixa sobre vigário 

233 a 239 

Atas, 

20.10.1830 

Ofício do fiscal de Cutia 

participando que Antonio Paes 

Cardoso, morador na Vargem 

Grande e outros do bairro de 

Itaqui, disseram tirar licenças 

para suas tavernas na câmara de 

Parnaiba, apesar de serem 

moradores de Cutia. 

Encaminhou-se ao Sr. Xavier da 

Costa para dar parecer. 
Mercado Licença para taberna 

233 a 239 
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Atas, 

20.10.1830 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimentos de Joaquim 

Fernandes Cantinho, Isidoro 

Fernandes Cantinho e Rufina 

Maria da Anunciação pedindo 

datas no lado da Forca. 

Em vista da informação do 

fiscal, seguiria-se os termos do 

costume. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

233 a 239 

Atas, 

21.10.1830 

Requerimento de dona Anna 

Josepha do Sacramento 

queixando-se do fiscal por não 

tê-la ouvido a respeito da 

conceção de terrenos perto de 

sua chácara da parte da Pólvora. 

Informe o fiscal 
Datas de terra e/ou terreno 

Queixa a respeito do fiscal 

Pedido para posse de data de 

terra 

239 a 241 

Atas, 

21.10.1830 

Requerimento de José Eufrasio 

Soares e mais 4 marchantes de 

porcos vivos pedindo a remoção 

do cercado de porcos para os 

fundos do quintal de dona Anna 

Fausta. 

Enviou-se ao Sr. Nogueira para 

dar seu parecer ouvindo o fiscal. 
Animais Pedido para remoção de cercado 

239 a 241 

Atas, 

21.10.1830 

Requerimento de Manuel Pedro 

do Nascimento e Manuel 

Joaquim de Vasconcellos 

informados favoravelmente pelo 

fiscal para conseguirem datas de 

terra na freguesia do Brás entre 

as chácaras do desembargador 

Chichorro e capitão-mor 

Eleutherio da Silva Prado. 

Enviou-se ao Sr. Xavier da 

Costa para dar seu parecer. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

239 a 241 
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Atas, 

21.10.1830 

Requerimento de José Faria Paes 

e mais 4 lavradores estacionados 

nas casinhas do centro da cidade 

pedindo consertos nelas e o 

provimento de balanças. 

Informe o fiscal depois de feitos 

os precisos exames. 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado 

Pedido para reparo nas casinhas 

Solicitação de balanças 

239 a 241 

Atas, 

23.10.1830 

Sobre a limpeza do quarto que 

serviaria como secretaria. 

Ordenou-se ao fiscal e o 

procurador para ser branqueado 

e limpo. 

Sanitário Limpeza em secretaria 

242 a 245 

Atas, 

23.10.1830 

Requerimentos informados 

favoravelmente pelo fiscal 

pedindo terrenos na freguesia do 

Brás de Policena Maria de Jesus, 

Anna Maria de Jesus, Ignacio 

Fernandes Vianna, Rufina Maria 

da Anunciação e José Manuel 

Paes. 

Enviado ao Sr. Costa para dar 

seu parecer. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

242 a 245 

Atas, 

23.10.1830 

Requerimento de Anna 

Francisca, Antonio José 

Fernandes, Joaquim José de 

Lima, José Fernandes de Souza, 

José Ferreira Baptista, Francisco 

Lourenço, João Ribeiro dos 

Santos, Manuel José Corrêa 

Braga, Raphael da Costa, 

Francisco Ferreira de Araujo e 

Simão Luiz de Almeida pedindo 

terrenos em diversos lugares. 

Informe o fiscal. Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

242 a 245 
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Atas, 

23.10.1830 

O Sr. Garcia representou sobre a 

urgência de se providenciar 

sobre a falta de água dos 

chafarizes. 

Mandou-se chamar o fiscal para 

tratar do objeto ouvindo-o em 

sessão. Decidiu-se que fizesse os 

consertos entendendo-se com o 

procurador. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

242 a 245 

Atas, 

23.10.1830 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal de cutia de 

20.10.1830 pedindo 

esclarecimento da câmara de 

Parnaíba sobre a repulsa que ao 

pagamento das avenças de suas 

tavernas faziam Antonio Paes 

Cardoso e outros moradores de 

Vargem Grande e Itaqui. 

Enviado ao Sr. Xavier da Costa. Mercado 
Recusa em pagamento de 

avenças 

242 a 245 

Atas, 

25.10.1830 

Requerimento do capitão do 

mato João Baptista informado 

favoravelmente pelo fiscal para 

se mandar pagar o que venceu 

por ter servido como guarda aos 

galés. 

Encaminhou-se ao Sr. Almeida 

para dar seu parecer. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento por 

administração de galés 

245 a 248 
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Atas, 

25.10.1830 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal. 

A câmara ficou inteirada da 

cobrança dos rendimentos e 

dívidas ativas.Não havia 

acusação contra o cirurgião de 

partido, devendo dar relação 

exigida pelo fiscal sobre os 

pobres curados a cada três 

meses. Ficou interada da visita 

do fiscal à cadeia, cuidando de 

sua limpeza e outras coisas. Que 

o fiscal se entendesse com os 

proprietários que utilizavam um 

rego na Santa Efigência para 

consertá-lo. Absolveu-se  

Antonio Paes do pagamento de 

multa por não ter tirado licença 

para sua taverna devido à 

pobreza e avença que pagou . 

Deliberou-se sobre a falta de 

azeite e as carradas. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado 

Cobrança das rendas 

Verificação de queixas contra o 

cirurgião de partido 

Exame da limpeza da cadeia 

Ajuda de moradores em obra 

Isenção de multa 

Falta de azeite 

Falta de carradas 

245 a 248 

Atas, 

25.10.1830 

Requerimentos de Maria 

Theodora dos Reis, Theodoro de 

Andrade e Angelida Florinda 

pedindo terrenos no Brás e 

informados pelo fiscal em 30.10. 

Encaminhado ao Sr. Xavier da 

Costa. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 
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Atas, 

26.10.1830 

Aprovação dos pareceres da 

comissão permanente. 

Aprovou-se ouvir o fiscal por 

escrito a respeito de 

apontamento das faltas do 

ajudante de porteiro. Para se 

observar a correspondente 

postura sobre encanamento das 

águas imundas que trata o artigo 

10º do relatório do fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Posturas e deliberações 

Falta de ajudante de porteiro 

Pedido para cumprimento de 

postura sobre encanamento 

249 a 251 

Atas, 

26.10.1830 

Indicação do Sr. Cunha para que 

fosse ordenado ao fiscal que 

vigiasse se o mestre de obra da 

ponte e aterrado de Santa Anna 

cumpria com a condição de dar 

passagem gratuita conforme 

ordem do vice-presidente. Caso 

não, o fiscal teria que dar parte à 

câmara. 

Aprovado. 
Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Verificação do cumprimento de 

tarefas pelo mestre de obra 

249 a 251 

Atas, 

27.10.1830 

Ofício do fiscal da cidade 

representando o transtorno que 

um desvio de água mal feito 

causava. O começo de obra do 

matadouro, apontanto a 

necessidade de portão novo não 

calculado em orçamento. O fato 

do mestre da ponte grande ter só 

uma canoa, possibilitando a 

cobrança da passagem pelas 

canoas particulares em prejuízo 

do bem público. 

Encaminhou-se a representação 

da cobrança de passagens ao 

vice-presidente pedindo-se 

providências porque o mestre 

não cumpria com a condição de 

arrematação. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em matadouro 

Queixa contra mestre de obra 

251 a 254 
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Atas, 

27.10.1830 

Ofício do procurador 

participando que como resultado 

das providências por ele dadas, 

em acordo com o fiscal, já havia 

água limpa no chafariz da 

Misericórdia. Pede providências 

para que os danos causados por 

animais que bebiam água no 

tanque onde estava o açude 

desse chafariz fossem evitados.  

O Sr. Xavier da Costa 

apresentou que fosse isso levado 

à comissão especial que, 

juntamente com o fiscal e 

procurador, examinasse e desse 

parecer. 

Sanitário 

Animais 

Salubridade da água 

Pedido de providências sobre 

animais 

251 a 254 

Atas, 

27.10.1830 

Ofício do juiz de paz do Brás 

comunicando o deterioramento 

do aterrado dessa freguesia. 

Informe o fiscal. 
Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 
251 a 254 

Atas, 

27.10.1830 

Informação do fiscal afirmando 

ser verdade as poucas vezes que 

o ajudante de porteiro tinha 

aparecido. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Falta de ajudante de porteiro  

251 a 254 

Atas, 

27.10.1830 

Discussão da denúncia do fiscal 

de São Bernardo contra o vigário 

da região. 

Encaminhado ao vice-presidente 

e ao Conselho Geral na forma do 

artigo 58º da lei, juntamente com 

ofício do fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Queixa sobre vigário 

251 a 254 

Atas, 

27.10.1830 

Aprovação do parecer o Sr. 

Almeida para se pagar o capitão 

do mato João Baptista que 

acompanhou os galés. 

Foi ouvido o fiscal para se saber 

sobre o preço ajustado pelo 

serviço. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Autorização para pagamento por 

administração de galés 

251 a 254 
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Atas, 

29.10.1830 

Ofício do vice-presidente de 

província transmitindo cópia da 

ata da sessão do Conselho de 

Governo que deliberou 

responder-se à câmara que a 

acusação contra o ouvidor da 

comarca de 08.10 não está nos 

conformes e, por isso, não se 

poderia proseguir nos termos da 

lei. 

Deliberou-se nomear comissão 

especial para tratar da acusação, 

ordenando-se ao fiscal para ver 

os documentos comprobatórios 

que lhes fossem indicados pela 

comissão e para o procurador 

satisfazer as despesas, tudo em 

virtude do artigo 58º da lei. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Formação de provas 

Autorização para pagamento de 

despesas 

255-258 

Atas, 

29.10.1830 

Resposta do fiscal dizendo que 

não ajustou nenhum valor com o 

capitão do mato João Baptista 

porque o ouvidor não havia lhe 

mandado guardar os galés. E que 

ao ouvi-lo, ele quis o pagamento 

de 160 reis por dia. 

Mandou-se pagar o valor e 

deliberou-se que a resposta do 

fiscal fosse mandada à comissão 

especial recém-nomeada para tê-

la em vista em seus trabalhos.  

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Autorização para pagamento por 

administração de galés 

255-258 

Atas, 

29.10.1830 

Fiscal representou o orçamento 

para o conserto de chafariz. 
Mandou-se por em praça. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obra 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Leilão de obras 

255-258 

Atas, 

29.10.1830 

Fiscal representou que não havia 

quem fizesse os telhões para 

encanamento de água dos 

chafarizes. 

Ordenou-se que, não aparecendo 

quem arrematasse, ele mandasse 

fazer pelo dito preço. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Não houve arrematação 
255-258 

Atas, 

29.10.1830 

O fiscal representou que o 

mestre da obra do matadouro 

achava melhor forrar o solo com 

tábuas na forma de um plano que 

Assentou-se que o fiscal exigisse 

o plano por escrito e o 

apresentasse na sessão seguinte. 

Construção, conservação e 

reparo 

Plano de obra 

Obra em matadouro 

255-258 
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ele se oferecia a dar. 

Atas, 

30.10.1830 

Ofício do fiscal apresentando o 

plano da obra do matadouro 

feito pelo mestre carpinteiro. 

Por indicação do Sr. Xavier da 

Costa, decidiu-se nomear 

comissão de dois membros que, 

junto com o fiscal, faria o 

orçamento e examinaria as 

alterações dando parecer. 

Construção, conservação e 

reparo 

Plano de obra 

Obra em matadouro 

Orçamento e despesas com obra 

259 a 261 

Atas, 

30.10.1830 

Requerimento do capitão 

Francisco José da Silva, 

informado favoravelmente pelo 

fiscal, pedindo data de terra. 

Mandou-se proceder à vistoria e 

demais diligências na forma do 

artigo 5º 

Data de terras e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

259 a 261 

Atas, 

30.10.1830 

Requerimento de Claudina 

Grabriela, informada pelo fiscal, 

pedindo data de terra. 

Resolveu-se que o fiscal torne a 

informar declarando se a 

suplicante está nas 

circunstâncias de edificar. 

Data de terras e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

259 a 261 

Atas, 

30.10.1830 

Requerimento de Luiz Antonio 

da Silva Freire pedindo data de 

terra no tanque do Arouche. 

Informe o fiscal. Data de terras e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
259 a 261 

Atas, 

30.10.1830 

Aprovação dos pareceres da 

comissão permanente. 

Decidiu-se que as pessoas 

responsáveis por lampiões se 

entendessem a esse respeito com 

o fiscal ou procurador. 

Iluminação 
Ajuda dos moradores com 

lampiões 

259 a 261 
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Atas, 

30.10.1830 

Requerimento de cidadãos de 

Mboi acusando o juiz de paz e 

fiscal de tomar um espaço que 

eles solicitam que seja 

franqueado. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 
Queixa a respeito do fiscal 

Queixa dos moradores sobre 

servidão pública 

259 a 261 

Atas, 

06.12.1830 

Ofício do fiscal comunicando a 

conclusão de várias obras, o 

orçamento de outras e 

necessidade de consertos. 

Resolveu-se que o fiscal 

colocasse em praça uma obra e 

não havendo quem a arrematasse 

fosse feita por jornal. Que 

encomendasse pesos de  ferro 

para as casinhas. Que o fiscal 

não consentisse alugador 

perpétuo nas casinhas e que não 

fizesse orçamento sem ordem da 

câmara. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Mercado 

Obras concluídas 

Orçamento e despesas com obra 

Leilão de obras 

Pesos para casinhas 

Alugador nas casinhas 

262 a 267 

Atas, 

06.12.1830 

Ofício do fiscal da Conceição 

dos Guarulhos informando que o 

professor de 1ª letras cumpria 

suas funções, número de alunos 

e propondo nome para arruador. 

  

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Cumprimento de tarefas pelo 

professor 

Relação de alunos 

Proposta de arruador 
262 a 267 

Atas, 

06.12.1830 

Requerimento de José Joaquim 

Pereira queixando-se do fiscal de 

Juqueri ter se oposto à venda de 

um terreno do suplicante. 

Informe o fiscal. 
Queixa a respeito do fiscal 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre venda de terreno 

262 a 267 

Atas, 

17.12.1830 

Ofício do fiscal da cidade 

informando sobre a recusa de 

Joaquim José da Assunpção a 

tirar pedra do pasto do Bexiga. 

Enviado à comissão permanente. 
Construção, conservação e 

reparo 

Queixa do fiscal sobre recusa em 

remoção de pedra 

268 a 273 
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Atas, 

17.12.1830 

Ofício do fiscal de Juqueri 

informando do embargo pelo 

ouvidor interino da comarca da 

arrematação de umas rezes. 

Enviado à comissão permanente. Arrematação 
Embargo em arrematação de 

reses 

268 a 273 

Atas, 

17.12.1830 

Requerimento de Guilherme 

Krauter pedindo restituição de 

multa por não ter tirado licença 

para sua loja.  

Informe o fiscal. Mercado 
Pedido para isenção de multa 

Falta de licença para loja 

268 a 273 

Atas, 

17.12.1830 

Requerimento de Antonio de 

Miranda pedindo que fosse 

limpa a fonte dos pastos do 

recolhimento da Luz. 

Mandou-se que o fiscal 

examinasse e fizesse orçamento. 
Sanitário Solicitação de limpeza em fonte 

268 a 273 

Atas, 

17.12.1830 

Parecer da comissão sobre 

requerimento de José de Moraes 

em que pedia provivências para 

franqueza de caminho na estrada 

de Mboi. 

Julgou-se que nada tinha a 

câmara que deferir ou promover 

a esse respeito, atenta à 

confiança em seus empregados 

juiz de paz e fiscal que 

informaram sobre o mesmo 

objeto. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido para franqueza de 

caminho 

268 a 273 

Atas, 

20.12.1830 

Ofício do fiscal de Santo Amaro 

dando-se por suspeito no exame 

da escola de 1ª letras por ser seu 

cunhado o professor. Participa 

que a vacina não pegou em 

ninguém. 

Sobre a suspeita, decidiu-se que 

o juiz de paz fosse encarregado 

dessa inspeção. Sobre a segunda 

questão, ficou a câmara 

inteirada. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Vacina 

Inspeção em escola 

Ineficácia da vacinação 

274 a 277 
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Atas, 

20.12.1830 

Projeto de postura da comissão 

permanente que, em 

conformidade com o artigo 55º 

da lei, propunha a nomeação de 

oficiais municipais nas 

freguesias da Sé e Santa 

Efigênia. 

Decidiu-se que seriam obrigados 

a obedecer as ordens e chamadas 

dos fiscais, vigiando as infrações 

das posturas e dando parte aos 

fiscais, acompanhado da 

nomeação de duas testemunhas. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Proposta de nomeação de 

oficiais 

274 a 277 

Atas, 

20.12.1830 

Que os fiscais de todos os 

municípios colocassem em praça 

vários rendimentos. 

  Arrematação Leilão das rendas 

274 a 277 
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Ano de 1831 

 

DATA 
REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

17.01.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

representando incovenientes 

para conserto de caminho na 

Mooca requerido pelo padre 

Diogo Antonio Feijó. 

Apresentando orçamentos para 

limpeza da ponte do 

recolhimento na Luz e conserto 

de aterrado no Brás. Enviado à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Obra em estradas 

Limpeza em ponte 

Orçamento e despesas com 

limpeza 

Orçamento e despesas com obras 

06 a 10 

Atas, 

17.01.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando lances de 

arrematações para vários 

rendimentos. Apresentando 

orçamento para a arca forte 

conforme artigo 48º da lei. Enviado à comissão permanente. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão das rendas 

Orçamento e despesas com arca 

forte 

06 a 10 

Atas, 

17.01.1831 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com a informação trimestral de 

que os empregados cumpriam 

com suas obrigaões, inclusive o 

professor de 1ª letras. A câmara ficou inteirada. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Informação sobre cumprimento 

de tarefas pelos empregados 

06 a 10 

Atas, 

17.01.1831 

Requerimento de Thomaz 

Tinoco Lustosa, professor de 

São Bernardo, pedindo atestação 

para receber seu ordenado. 

Mandou-se atestar conforme 

informação do fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de  Ensino 

de Letras 

Pedido de atestação para 

recebimento de pagamento 

06 a 10 
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Atas, 

17.01.1831 
Requerimento de Domingos 

Francisco, fiscal da cidade, para 

pagamento de sua gratificação. 

Mandou-se pagar o vencido e 

que se continuasse a quarteis 

vencidos. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

06 a 10 

26.01.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

informando sobre estado de 

ruina de um rego. Sobre a 

necessidade de postura contra 

aqueles que danificavam os 

edifícios e obras públicas. 

Propondo que se pagasse 

jornaleiros para matarem os cães 

na conformidade do artigo 16º 

das posturas. 

Resolveu-se que ele mandasse 

orçar as despesas para obra no 

rego, colocando-a em praça. Os 

demais assuntos foram 

remetidos para a comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Posturas e deliberações 

Animais 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre estado de 

ruína 

Solicitação de postura sobre 

danos em edifícios e obras 

públicas 

Matança de cães 

11 a 15 

26.01.1831 

Ofício do fiscal de Itapecerica 

comunicando a inobservância de 

postura sobre terrenos devolutos 

por jugarem aqueles habitantes 

que a freguesia tem meia légua 

de terrenos doados à padroeira. Enviado à comissão permanente. 

Posturas e deliberações 

Datas de terra e/ou terreno 

Inobservância de postura sobre 

terrenos devolulutos 

11 a 15 

26.01.1831 Ofício do fiscal da Penha sobre a 

vacina não ter produzido efeito. A câmara ficou inteirada. 
Vacina Ineficácia da vacinação 

11 a 15 

26.01.1831 

Parecer da comissão 

permanente. 

Rejeitou-se vários lances e 

propostas para arrematações de 

várias rendas que foram 

oferecidos por diversas pessoas e 

que constavam no ofício do 

fiscal. 

Arrematação  Leilão das rendas  

11 a 15 
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26.01.1831 
Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento do fiscal 

acerca da necessidade de caseiro 

no matadouro. 

Enviado para aprovação do 

Conselho Geral a essa nomeação 

e seu salário. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para nomeação de 

caseiro no matadouro 

11 a 15 

26.01.1831 

Informações exigidas pelo 

presidente de província para o 

Conselho Geral sobre locais que 

precisavam de ranchos para 

tropeiros. 

Enviou-se o parecer do Sr. 

Godoy com cópia ao ofício do 

fiscal da freguesia da Penha, 

visto que os de Juqueri e Cutia 

nada responderam a esse 

respeito. 

Construção, conservação e 

reparo 
Criação de ranchos 

11 a 15 

Atas, 

12.02.1831 

Ofício do secretário do Conselho 

remetendo requerimento de 

Maria Borges em que pedia 

solução para o incômodo que 

sofria a respeito da limpeza da 

cadeia junto à casa. O Conselho 

havia decidido que a câmara 

fosse ouvida, recomendando que 

tomasse providências. 

Deliberou-se que fosse remetido 

ao fiscal para informar os meios 

para providências. 

Sanitário 

Cadeia 

Solicitação para resolução do 

incômodo com a limpeza da 

cadeia 

15 a 17 

Atas, 

12.02.1831 

Ofício da câmara de Parnaiba 

esclarecendo sobre o distrito a 

qual pertencia Antonio Paes 

Cardoso, morador na Várzea 

Grande, e outros com vendas no 

Itaqui. 

Ficou a câmara inteirada e 

ordenou que se transmitisse as 

informações ao fiscal. 

Mercado 

Recusa em pagamento de 

avenças 

Informação sobre local de 

moradia 

15 a 17 

Atas, 

12.02.1831 
Requerimento do cirurgião de 

partido pedindo pagamento de 

quartel vencido de seu ordenado. 

Decidiu-se esperar pela 

informação do fiscal em 

relatório. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

quartel vencido 

15 a 17 

Atas, 

12.02.1831 
Alerta do fiscal para 

insuficiência de assentos para os 

membros da câmara. 

Ordenou-se que se mandasse 

fazer assentos. 

Materiais Falta de assentos 

15 a 17 
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Atas, 

25.02.1831 

Ofício do presidente de 

província comunicando algumas 

pequenas despesas a serem feitas 

para conservação de pontes e 

aterrado. Ordenava que as 

despesas futuras ficassem a 

cargo da câmara na forma 

resolvida pelo Conselho Geral. 

Ficou a câmara inteirada e 

resolveu-se que o fiscal 

procedesse ao orçamento das 

despesas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Relação de despesas 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Orçamento e despesas com obras 

18 a 22 

Atas, 

25.02.1831 

Ofício do fiscal de Juqueri 

comunicando que em seu poder 

havia o produto de arrematação 

de rezes conforme artigo 20º das 

posturas, não tendo a quem 

remetê-lo. Sobre a falta de juiz 

de paz. Enviado à comissão permanente. 

Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Quantia cobrada pelas reses 

mortas 

Ausência de juiz de paz 

18 a 22 

Atas, 

25.02.1831 

Requerimento de Antonio 

Joaquim, administrador das 

obras da câmara, pedindo 

usufruto de umas das casas da 

câmara. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Solicitação para uso de casa 

18 a 22 

Atas, 

25.02.1831 

Requerimento de Anastacio José 

Nogueira e outros moradores da 

freguesia de Uma queixando-se 

de tapagem feita por José 

Joaquim Vieira e dando como 

suspeito o fiscal de Cutia. 

Deliberou-se que o fiscal 

suplente fosse informado tendo 

em vista o artigo 41º da lei. 

Ações indevidas de moradores 

Queixa a respeito do fiscal 

Queixa contra tapagem 

Fiscal suspeito 

18 a 22 

Atas, 

25.02.1831 

Ofício do fiscal de Juqueri com a 

quantia da arrematação das 

rezes. Remeteu-se ao procurador. 

Arrematação 
Quantia cobrada pelas reses 

mortas  
18 a 22 
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Atas, 

25.02.1831 

Requerimento de Francisco 

Antonio das Chagas, Francisco 

Mendes da Silva e Leonardo 

José de Borba pedindo datas de 

terra em Santo Amaro e já 

informados pelo fiscal. 

Mandou-se proceder a vistoria e 

demais deligências conforme o 

estilo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

18 a 22 

Atas, 

25.02.1831 

Requerimento de Claudina 

Grabriela, informada pelo fiscal, 

pedindo data de terra em Campo 

Redondo. Foi adiado. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

18 a 22 

Atas, 

25.02.1831 

Requerimento de Luiz Antonio 

da Silva Freire e Anna 

Francisca, informados pelo 

fiscal, pedindo datas de terra no 

tanque do Arouche e nos fundos 

da chácara do brigadeiro 

Brandão no Brás. 

Mandou-se proceder à vistoria e 

alinhamento. 

Datas de terra e/ou terreno 

Alinhamento e demarcação 

Pedido para posse de data de 

terra 

18 a 22 

Atas, 

25.02.1831 

Requerimento de Manuel José 

de Castro pedindo terreno na rua 

do Corrego Secco, Bento Alves 

de Siqueira junto à chácara da 

Pólvora, José da Silva Brandão 

nos fundos de sua chácara, 

Francisco de Paula Lages e 

Anna Maria no Campo 

Redondo. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

18 a 22 
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Atas, 

25.02.1831 

Requerimentos de Bento Gomes 

de Oliveira, Dr. Clemente Falcão 

de Souza, José de Castro e 

mello, Antonio Mariano dos 

Santos, Francisco Antonio de 

Oliveira e Tomé de Alvarenga 

pedindo datas de um terreno na 

praça da Alegria junto à chácara 

de José Dias de Quadros. 

Resolveu-se que uma comissão 

com o fiscal examinasse para 

informar.  

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

18 a 22 

Atas, 

25.02.1831 

Requerimentos de Joaquim José 

da Costa, José Ignacio Leão de 

França e Maria Magdalena 

pedindo terrenos no Campo 

Alegre, já informados pelo 

fiscal. 

Remetidos à mesma comissão 

para exame. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

18 a 22 

Atas, 

25.02.1831 
Indicação do Sr. Alvim para 

cumprimento do artigo 2º do 

decreto de 07 de setembro de 

1830. 

Foi ordenado que o fiscal se 

entendesse com o procurador 

para assistir com a despesa para 

mandar vir do Rio de Janeiro os 

padrões das medidas. 

Mercado Padrão de pesos e medidas 

18 a 22 

Atas, 

26.02.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

Decidiu-se que não tinha lugar a 

postura que propunha contra os 

que danificavam edifícios 

públicos. Que tinha lugar a 

proposta de se pagar a 

jornaleiros para matarem os 

cães. 

Construção, conservação e 

reparo 

Posturas e deliberações 

Animais 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre estado de 

ruína 

Solicitação de postura sobre 

danos em edifícios e obras 

públicas 

Matança de cães 
23 a 24 
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Atas, 

26.02.1831 

Indicação que fosse ordenado ao 

secretário para examinar todos 

os autos findos e pendentes do 

juízo da almotaçaria para serem 

remetidos ao juiz de paz 

conforme artigo 3º do decreto de 

26 de agosto de 1830, 

determinando-se ao fiscal que 

indagasse o ex-escrivão, Manuel 

Benedicto, e os ex-secretários, 

Goulart e Kelly, se existia mais 

algum auto em seu poder. Aprovado. 

Almotaçaria Autos findos e pendentes 

23 a 24 

Atas, 

26.02.1831 

Indicação para que o fiscal 

procedesse a novo orçamento 

para despesa de feitura de ponte, 

tamponamento de buraco e 

nivelamento de rua. Deveria 

remeter os antigos orçamentos 

para o vereador examinar. Aprovado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em pontes 

Nivelamento de ruas 

Orçamento e despesas com obras 

23 a 24 

Atas, 

26.02.1831 

Ofício do fiscal de Mboi com 

relação de pessoas vacinadas. 

Comunicava que a vacina foi 

bem sucedida. A câmara ficou inteirada. 

Vacina Relação de vacinados 

25 a 29 

Atas, 

28.02.1831 

Informação do fiscal da cidade a 

favor do requerimento do 

administrador das obras da 

câmara. Enviado à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Solicitação para uso de casa 

25 a 29 
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Atas, 

28.02.1831 

Requerimento de Felisberto 

Cardoso de Melo e outros 

denunciando a José Pedro como 

infrator das posturas por 

ultrapassar os limites de 

construção em São Miguel. Informe o fiscal respectivo. 

Posturas e deliberações  
Denúncia sobre infração de 

posturas 

25 a 29 

Atas, 

28.02.1831 

Leitura do parecer da comissão 

permancente sobre vários pontos 

do relatório do fiscal, este que 

participou da sessão. 

A câmara ficou inteirada das 

rendas, dívidas e obras. 

Aprovou-se o pagamento do 

cirugião e despesas camarárias. 

Que o fiscal procedesse a 

orçamento e desse providências 

para desvio conveniente de água. 

Que cumprisse o artigo 32º das 

posturas no caminho deteriorado 

dos Pinheiros. Que aproveitasse 

os galés para reedificação das 

calçadas. Que as balanças do 

açougue suprissem a falta de 

balanças nas casinhas, 

mandando fazer mais. Que 

consertasse o chafariz. Que 

cuidasse da segurança do 

paredão e tamponamento dos 

buracos pelos jornaleiros. Que 

indicasse local apropriado para 

cercado.Aprovação de lances e 

despesas de obras, etc. 

 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado 

Arrematação 

Autorização de pagamento 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Uso de galés 

Obra em cercado 

Aprovação de despesas 

 

25 a 29 
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Atas, 

02.03.1831 

Requerimento de Januario 

Antonio de Lima e outros 

foreiros do mosteiro de São 

Bento pedindo nivelamento de 

rua para poderem erguer casas. 

Remeteu-se ao fiscal para 

providenciar. 

Construção, conservação e 

reparo 
Pedido para nivelamento de rua 

29 a 32 

Atas, 

02.03.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

lembrando para se estabelecer 

curral de porcos. Enviado à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em curral 

29 a 32 

Atas, 

04.03.1831 
Requerimento de Francisco de 

Assis e Cruz pedindo terreno no 

Campo Redondo. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

32 a 35 

Atas, 

07.03.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

denunciando o juiz de paz de 

Santa Efigenia por ter infringido 

as leis de 15 de outubro de 1827 

e 1º de outubro de 1828 com o 

procedimento que teve na causa 

do julgamento por contravenção 

às posturas da parte do coronel 

Francisco de Paula Macedo. 

Enviou orçamentos para obras. 

Decidiu-se nomear comissão 

especial para exame da denúncia 

conforme artigo 16º do 

regimento interno. Orçamentos 

enviados à comissão 

permanente. Mandou-se colocar 

uma obra em praça. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Queixa contra juiz de paz 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

36 a 39 

Atas, 

10.03.1831 

Requerimento de Francisco 

Rodriges de Carvalho de data 

em Santo Amaro informado pelo 

fiscal. 

Mandou-se proceder à vistoria e 

outras diligências do estilo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

39 a 43 

Atas, 

10.03.1831 
Parecer da comissão permanente 

sobre obras. 

Mandou-se que o fiscal 

procedesse ao orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 
Orçamento e despesas com obras 

39 a 43 

Atas, 

10.03.1831 

Parecer da comissão sobre faltas. 

Ordenou-se que o fiscal 

apontasse as faltas do porteiro e 

seu ajudante visto a suspeição do 

secretário. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Falta de porteiro 

Falta de ajudante de porteiro 

Secretário suspeito 
39 a 43 
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Atas, 

17.03.1831 

Ofício do presidente de 

província enviando vacinas e 

encarregando o cirurgião de 

partido da vacinação. 

Ordenou-se que o fiscal 

fiscalizasse o cirurgião. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

 vacina 

Fiscalização da vacinação 

43 a 46 

Atas, 

17.03.1831 
Ofício do presidente sobre 

conserto de guarita. Que o fiscal mandasse consertar. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em guarita 

43 a 46 

Atas, 

17.03.1831 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

participando que em seu distrito 

não havia capela curada, nem 

precisão de exercerem os oficiais 

de quarteirão a jurisdição de juiz 

de paz. Ficou a câmara inteirada. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Ausência de capela curada 

Oficiais de quarteirão 

43 a 46 

Atas, 

17.03.1831 

Ofício do fiscal suplente da 

freguesia da Sé representando 

necessidade de várias obras e 

consertos. Enviado à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

43 a 46 

Atas, 

17.03.1831 

Requerimento de Anna 

Francisca Soares pedindo 

indenização pelos danos em sua 

propriedade quando serviu como 

açougue. 

Informe o fiscal ouvindo o 

procurador. 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado 

Pedido de indenização sobre 

danos em propriedade privada 

43 a 46 

Atas, 

17.03.1831 

Requerimento de Amaro 

Antonio da Silva opondo-se à 

concessão de data a Joaquim 

Alves Corrêa, em Santo Amaro, 

por causa da privação de 

serventia de um portal em seu 

quintal. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 

Ações indevidas de moradores 

Oposição à concessão de data de 

terra 

43 a 46 
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Atas, 

24.03.1831 

Ofício do fiscal da cidade  

representando a necessidade de 

vários consertos em calçadas e 

aterrados. Sobre preços orçados 

de uma obra. Sobre necessidade 

de pessoa que fizessem 

escrituração de vacina. Enviado à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Vacina 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Orçamento e despesas com obras 

Escrituração das vacinas 

46 a 51 

Atas, 

24.03.1831 

Ofício do fiscal suplente de 

Santa Efigênia informando que, 

em benefício da propriedade de 

José Manuel, mudou a corrente 

de um pequeno córrego. 

Enviado ao Sr. Alvim e Sr. 

Godoy. 

Datas de terra e/ou terreno Mudança em curso de córrego 

46 a 51 

Atas, 

24.03.1831 

Requerimento de José Damasco 

Candido da Silveira pedindo que 

se marcasse um leito suficiente 

para as águas do rego 

Moringuinho. Informe o fiscal. 

Alinhamento e demarcação 
Demarcação de leito para 

córrego 

46 a 51 

Atas, 

24.03.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal suplente da 

cidade. 

Aprovou-se vários artigos do 

ofício como obras e reparos, 

limites de depósito de lixo, 

nomeação de comissão para 

examinar, conjuntamente com o 

fiscal, a gratificação deste, etc. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Depósito de lixo 

Exame para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

46 a 51 

Atas, 

04.05.1831 

Ofício do presidente de 

província com a requisição do 

comandante das armas referente 

a necessidade de consertos no 

corpo da guarda da cadeia e 

quarto do oficial comandante da 

guarda. 

Mandou-se que o fiscal 

procedesse ao orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra em cadeia 

53 a 60 
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Atas, 

04.05.1831 

Ofício do fiscal do Brás 

propondo várias coisas sobre a 

maneira de feitura de uma obra. 

Pedindo declaração para que 

pudesse proibir a retirada de 

areia dos caminhos. 

Comunicando danificações em 

pontes. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre ruína 

Retirada de areia dos caminhos 

53 a 60 

Atas, 

04.05.1831 

Ofício do fiscal de Santa 

Efigênia comunicando a não 

arrematação de uma obra e a 

compra de carradas para feitura 

de outra cujo valor diferia do 

ordenado. A impossibilidade de 

encarregar-se da inspeção da 

estrada de Atibaia e Bragança 

pelos transtornos que em sua 

casa a sua ausência produziria e 

despesas de viagem. Enviado à comissão permanente. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Não houve arrematação 

Solicitação para compra de 

carradas 

Impossibilidade de inspeção em 

estrada 

53 a 60 

Atas, 

04.05.1831 

Ofício do fiscal suplente de 

Santo Amaro respondendo que 

não havia capela curada no 

distrito. Que havendo bairros 

com necessidade de acumularem 

seus oficiais de quarteirão a 

jurisdição de paz, ele julgava, 

contudo, que isso não tinha lugar 

porque muitos eram sem 

instrução, por isso pedia que 

fossem anexados à freguesia de 

Itapecerica. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Ausência de capela curada 

Oficiais de quarteirão 

53 a 60 
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Atas, 

04.05.1831 

Ofício do fiscal de Juqueri 

comunicando não haver capela 

curada e precisão dos oficiais de 

quarteirão exercerem a 

jurisdição de paz. Ficou a câmara inteirada. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Ausência de capela curada 

Oficiais de quarteirão 

53 a 60 

Atas, 

04.05.1831 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com a parte trimestral sobre os 

empregados públicos, 

tratamentos de escravos e aulas 

de 1ª letras se acharam em bom 

estado. Ficou a câmara inteirada. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Maus-tratos a escravos 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Informação sobre cumprimento 

de tarefas pelos empregados 

Ausência de mau tratamento aos 

escravos 

Bom andamento das aulas 

53 a 60 

Atas, 

04.05.1831 

Ofício do fiscal da Conceição 

dos Guarulhos sobre matrículas 

e professor cumprir bem suas 

funções. Ficou a câmara inteirada. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Cumprimento de tarefas pelo 

professor 

Matrículas 

53 a 60 

Atas, 

04.05.1831 

Ofício do fiscal suplente de 

Cutia perguntando se devia 

multar o fabriqueiro por ter 

mandado carpir a frente do 

cemitério. Deliberou-se que sim. 

Sanitário  
Dúvida sobre multa 

Carpição 

53 a 60 
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Atas, 

04.05.1831 

Ofício do fiscal de Mboi 

participando não haver capela 

curada. Sobre a necessidade de 

marcar os limites da jurisdição 

de paz para evitar dúvidas dos 

moradores que se recusavam a 

obedecer com fundamento de 

não serem índios. Propondo ser 

conveniente que o oficial de 

quarteirão da aldeia de 

Carapucuiba exercesse a função 

de juiz de paz. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Ausência de capela curada 

Oficiais de quarteirão 

53 a 60 

Atas, 

04.05.1831 
Requerimento do cirurgião de 

partido pedindo pagamento de 

quartel vencido de seu ordenado. 

Resolveu-se esperar pelo 

relatório do fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

quartel vencido 

53 a 60 

Atas, 

04.05.1831 

Requerimento de Francisco 

Jacintho Pereira Jorge e outros 

moradores queixando-se do 

capitão João Rodrigues de 

Camargo Pires por privá-los de 

córrego e representando a 

abertura de uma rua. Informe o fiscal. 

Ações indevidas de moradores  

Queixa dos moradores sobre 

servidão pública 

Pedido dos moradores para 

abertura de rua 

53 a 60 

Atas, 

04.05.1831 

Requerimento de Francisco 

Antonio da Silva pedindo a 

feitura de caminho de 

particulares. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

promovesse a execução do artigo 

45º das posturas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido para feitura de caminho 

de particulares 

53 a 60 

Atas, 

04.05.1831 

Requerimento de Pedro 

Koestorf, João Koestorf, Fimino 

José Mariano Xavier e Antonio 

Manuel da Guerra pedindo datas 

em Santo Amaro, já informados 

pelo fiscal. 

Ordenou-se que se processe à 

vistoria e demais diligências 

conforme o estilo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

53 a 60 
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Atas, 

04.05.1831 

Requerimento de Bonifacio de 

Siqueira Bueno, professor de 1ª 

letras da Conceição, pedindo 

atestação pelo cumprimento de 

seu dever. 

Mandou-se passar pelo que 

consta pela informação do fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de  Ensino 

de Letras 

Cumprimento de tarefas pelo 

professor 

53 a 60 

Atas, 

04.05.1831 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Francisco de 

Assis e Cruz no Campo 

Redondo. Esperado. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

53 a 60 

Atas, 

06.05.1831 

Ofício do fiscal de Juqueri 

informando sobre os lugares que 

precisavam de ranchos para 

tropeiros. 

Deliberou-se enviar ao vice-

presidente de província. 

Construção, conservação e 

reparo 
Criação de ranchos 

60 a 62 

Atas, 

06.05.1831 

Requerimento de Anastacio José 

Nogueira e outros pedindo a 

execução dos artigos 15º e 32º 

das posturas contra aqueles que 

impediam o caminho em Vicente 

Pedroso na freguesia de Cutia. 

Remeteu-se ao fiscal para 

promover a execução das 

posturas por meio de juiz de paz 

conforme a lei. 

Posturas e deliberações 
Pedido para cumprimento de 

postura sobre caminho 

60 a 62 

Atas, 

06.05.1831 

Indicação do Sr. Nogueira. 

Resolveu-se que, 

independentemente do parecer 

da comissão sobre os ofícios do 

fiscal do Brás, se ordenasse ao 

fiscal para mandar fazer já os 

consertos devido ao dano. 

Construção, conservação e 

reparo 
Autorização para reparos 

60 a 62 
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Atas, 

09.05.1831 

Requerimento de Marciano Pires 

de Oliveira e outros pedindo 

permissão para fecharem um 

lugar onde se acoutavam 

escravos fugidos e ladrões. Informe o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Solicitação para tapagem 

Queixa contra escravos 

Queixa contra ladrões 

62 a 64 

Atas, 

09.05.1831 

Requerimento do procurador 

consultando se deveria requerer 

a execução das posturas contra o 

coronel Francisco de Paula 

Macedo por fechar terrenos sem 

alinhamento, como exigido pelo 

fiscal de Santa Efigência, visto 

que o coronel já tinha sido 

absolvido pelo juiz de paz 

mesmo com a confissão do réu. 

Encaminhado à comissão 

permanente. Resolveu-se que se 

mandasse ofício ao juiz de paz 

solicitando sua resposta sobre a 

participação feita pelo fiscal e 

remessa de documentos. 

Alinhamento e demarcação 

Posturas e deliberações 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Dúvida sobre execução de 

posturas sobre fechos 

Falta de alinhamento 

Juiz de paz suspeito 

62 a 64 

Atas, 

11.05.1831 

Ofício do fiscal de Santa 

Efigência participando a 

necessidade de reparos, 

orçamento e oferecimento do 

capitão Francisco de Castro para 

feitura de uma obra. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, reparo e 

conservação; Fiscalização de 

empregados municipais e outros 

agentes 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Orçamento e despesas com obras 

Ajuda de moradores em obra 

64 a 71 

Atas, 

11.05.1831 

Requerimento de João Homem 

Guedes Portilho, informado 

favoravelmente pelo fiscal, 

pedindo um terreno em Santo 

Amaro. 

Mandou-se proceder a vistoria e 

demais deligências conforme o 

estilo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

64 a 71 
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Atas, 

11.05.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre vários artigos do ofício do 

fiscal da Sé de 23.03. 

Autorizou-se ao fiscal a fazer 

consertos não excedendo 

determinada quantia, caso 

contrário, que fizesse orçamento. 

Julgando conveniente a 

reedificação de calçadas pelos 

galés. Para se fazer obra a jornal, 

reformando-se o orçamento já 

feito. Que se autorizasse o fiscal 

a pagar a quem fizesse 

escrituração da vacina 

unicamente nas ocasiões em que 

o secretário estivesse impedido. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Vacina 

Autorização para reparos 

Obra em calçadas 

Uso de galés 

Obra à jornal 

Orçamento e despesas com obras 

Escrituração das vacinas 

Autorização de pagamento 

64 a 71 

Atas, 

11.05.1831 

Parecer da comissão permanente 

examinando artigos do ofício do 

fiscal da Sé. 

Ordenou-se que a câmara 

aprovasse a feitura de novos 

telhões. Que o fiscal pagasse os 

telhões que se encomendou. Que 

o chafariz estivesse debaixo da 

administração do fiscal, podendo 

proceder a exame e orçamento 

caso excedesse certa quantia. 

Devido à requisição do fiscal, o 

cirgião deveria dar relação dos 

pobres que tratou, especificando 

seus nomes e endereços. Que o 

fiscal cuidasse para não haver 

falta de luzes nas prisões. Que 

na falta de lance em uma obra, 

que ele fosse autorizado a fazer 

por jornal.  

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Iluminação 

Cadeia 

Feitura de telhões 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Orçamento e despesas com obras 

Relação dos pobres tratados pelo 

cirurgião 

Providências para iluminação da 

cadeia 

64 a 71 
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Atas, 

13.05.1831 

Ofício do fiscal da freguesia da 

Sé participando que o 

procurador não quis satisfazer 

uma despesa para matança de 

cães porque a quantia não era 

módica conforme determinação. 

Resolveu-se que o procurador 

satisfizesse a quantia. 

Animais Matança de cães 

71 ao 75 

Atas, 

13.05.1831 

Requerimento de Modesto 

Antonio Leite pedindo terreno 

na várzea do Carmo para fazer 

potreiro para suas tropas, visto 

que outros fecharam terrenos 

sem consentimento camarário.  Informe o fiscal da Sé. 

Datas de terra e/ou terreno 
Solicitação de terreno para 

tropas 

71 ao 75 

Atas, 

13.05.1831 

Parecer sobre indicação do Sr. 

Gomide para mudança de nomes 

de várias ruas e praças como 

maneira de perpetuação da 

memória do dia 7 de abril. 

Ordenou-se ao fiscal que 

mandasse fixar os competentes 

rótulos. 

Alinhamento e demarcação 
Mudança em nomes de servidões 

públicas 

71 ao 75 
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Atas, 

13.05.1831 

Parecer da comissão permanente 

a respeito do ofício do fiscal 

suplente de Santo Amaro que 

dizia não haver naquele distrito 

capela curada. Que havendo 

lugares remotos em que 

deveriam existir oficiais de 

quarteirão que exercessem as 

atribuições de juiz de paz, 

conforme o artigo 5º da lei de 11 

de setembro de 1830, ele julgava 

tal medida inaplicável por falta 

de homens com instrução nesses 

lugares. Lembrava à câmara de 

marcar como distrito a freguesia 

de Itapecerica que poderia 

abranger regiões porque havia 

ali juiz de paz. 

A comissão permanente não 

acreditou que não houvesse 

alguns homens que pudessem 

exercer a função de juiz de paz, 

ficando seus atos sujeitos ao juiz 

de paz competente. Julgou-se 

que a câmara remediasse a esse 

respeito, recomendando ao fiscal 

que procedesse a mais 

escrupulosa eleição dos oficiais 

de quarteirão para esses lugares, 

que exercessem a função de juiz 

de paz, visto que a mencionada 

lei não autorizava a câmara a 

marcar distrito no caso em 

questão. Que representasse ao 

Conselho Geral para que 

proposse uma divisa de 

paróquias para Itapecerica. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Eleição 

Ausência de capela curada 

Oficiais de quarteirão 

71 ao 75 

Atas, 

13.05.1831 
Parecer da comissão após 

exames do ofício do fiscal 

suplente da freguesia de Santa 

Efigênia de 07.04 e 11.04 sobre 

conserto de estradas. 

A comissão permanente ordenou 

que se respondesse ao fiscal que 

ao seu cuidado estava o conserto 

das estradas até onde se 

encontrava o distrito das outras 

freguesias e não mais que isso. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em estradas  

71 ao 75 



320 
 

Atas, 

14.05.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da 

freguesia do Brás em que 

oferecia um plano de obras para 

melhoramento dos aterrados e 

pontes de duas estradas. 

A comissão permanente 

reconheceu a conveniência do 

plano, porém não se podia adotá-

lo porque havia outras obras 

importantes e mais precisões que 

eram supridas pelos rendimentos 

da câmara. Sendo assim,  

ordenou-se ao fiscal que 

mandasse fazer por ora apenas 

os consertos na conformidade do 

que se deliberou em 10.03. Que 

o secretário enviasse cópia ao 

fiscal do termo passado pelo 

padre Nazareth e o que mais 

fosse relativo ao desvio das 

águas que prejudicavam a 

estrada. Que era aplicável o 

artigo 32º das posturas a respeito 

do estreitamento das estradas e 

na conformidade do mesmo que 

o fiscal mandasse roçar o mato 

das estradas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Plano de obra 

Desvio de águas em estradas 

Obra em estradas 

Carpição 

75 a 79 

Atas, 

14.05.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal sobre 

encanamentos de chafariz. 

Entre os vários pontos 

ordenados, recomendou-se que o 

fiscal e o procurador 

examinassem o número de 

telhões empregados e os tijolos, 

apresentando à câmara para que 

ela resolvesse o que convier. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

75 a 79 
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Atas, 

14.05.1831 

Parecer da comissão permanente 

a respeito do ofício do fiscal de 

Santa Efigênia em que 

comunicava que ninguém 

arrematou a obra de conservação 

da ponte de Santa Anna. 

Mandou-se fazer a obra por 

jornal. 

Arrematação 
Não houve arrematação 

Obra à jornal 

75 a 79 

Atas, 

14.05.1831 

Leu-se ofício do juiz de paz de 

Santa Efigênia respondendo a 

consulta da câmara a respeito da 

denúncia que contra ele fez o 

fiscal por causa da absolvição 

que ele deu ao coronel Francisco 

de Paula Macedo chamado à sua 

presença por infração das 

posturas. 

Remeteu-se à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Alinhamento e demarcação 

Posturas e deliberações 

Juiz de paz suspeito 

Falta de execução de posturas 

sobre fecho 

Falta de alinhamento 

75 a 79 

Atas, 

17.05.1831 

Ofício do fiscal da freguesia da 

Sé representando a utilidade de 

fazer um chafariz como bica na 

Liberdade e que os moradores 

do lado da casa da pólvora se 

ofereciam para o adjutório da 

despesa necessária. Que 2 

alavancas e 6 enxadas eram 

necessárias para o serviços dos 

galés. 

Remeteu-se à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Ajuda de morardores em obra 

Necessidade de ferramentas em 

obra 

79 a 82 

Atas, 

17.05.1831 

Requerimento de dona Joaquina 

Engracia Alvim pedindo 

pagamento do resto dos telhões 

que o fiscal passado 

encomendou dela para fazer 

certas obras. 

Decidiu-se esperar pela 

informação do fiscal e do 

procurador. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Materiais 

Solicitação de pagamento de 

telhões 

79 a 82 
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Atas, 

18.05.1831 

Ofício do fiscal do Brás 

representando o estado de ruina 

de pontes do aterrado do Carmo 

e pedindo nomeação de um 

membro camarário para proceder 

a exames com ele para as 

necessárias reformas. Nomeou-se Xavier da Costa. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre estado de 

ruína 

Pedido para nomeação de 

comissão 

82 a 84 

Atas, 

18.05.1831 
Requerimento de Manuel 

Ferreira da Cunha pedindo 

terreno na Água Branca. 

Decidiu-se informar ao fiscal 

respectivo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

82 a 84 

Atas, 

18.05.1831 
Orçamento apresentado pelo 

fiscal da Sé para consertos no 

corpo da guarda e quarto. 

Adiou-se até o resultado da 

comissão da cadeia encarregada 

de examinar as obras 

necessárias. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra em cadeia 

82 a 84 

Atas, 

18.05.1831 

Parecer da comissão permanente 

que observou o lugar requerido 

por Marciano Pires de Oliveira e 

outros para se fechar. 

Decidiu-se que não se deveria 

conceder tal permissão, visto 

que o público seria privado do 

trânsito para o pasto do Bexiga, 

principalmente por ser margem 

de rio. Ordenou-se ao fiscal que 

fizesse com que os proprietários 

mandassem roçar suas testadas, 

ficando vedado ser couto de 

escravos fugidos e ladrões. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Solicitação para tapagem 

Queixa contra escravos 

Queixa contra ladrões 

Carpição 

82 a 84 
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Atas, 

18.05.1831 

Projeto de postura apresentado 

pelo Sr. França para que todo 

aquele que tivesse armazém, 

taverna e botequim sem ter 

avença na forma estabelecida, 

pagasse multa de oito mil réis e 

o dobro nas reincidências. Ao 

avençado seria dado bilhete 

assinado pelo fiscal, procurador 

e secretário que serviria ao 

conhecimento nas revistas. Aprovado. 

Mercado 

Posturas e deliberações 

Proposta de postura sobre 

avenças 

82 a 84 

Atas, 

18.05.1831 
Representação do secretário 

sobre livros das atas que 

estavam quase acabando. 

Decidiu-se que o procurador 

enviasse os que tem 

prontificados com no mínimo 

200 folhas e que, não havendo 

desse tamanho, o fiscal 

mandasse aprontar um de 300. 

Materiais Livro de atas 

82 a 84 

Atas, 

20.05.1831 

Ofício do fiscal da freguesia da 

Sé apresentando orçamento para 

obra. Perguntando sobre 

continuidade do conserto de 

calçada. Comunicando o 

conserto de calçada. 

Decidiu-se que o fiscal 

mandasse fazer a obra colocando 

em praça. Comunicou-se a ele 

quais as primeiras obras que 

deveria se preocupar. Aprovou-

se o que ele praticou sobre uma 

calçada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Leilão de obras 

85 a 90 
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Atas, 

20.05.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento de Modesto 

Antonio Leite em que pedia 

terreno na margem do rio 

Tamanduatei, tendo como 

argumento os exemplos do 

brigadeiro Joaquim Mariano 

Galvão e dona Maria Fausta que 

estenderam seus quintais até a 

beira do rio. 

Decidiu-se que não tinha lugar o 

requerido, visto que o próprio 

suplicante mencionou a 

necessidade de deixar pelo 

menos 70 palmos de terreno para 

servidão pública em um rio 

navegável. Pelo que disse o 

fiscal em sua informação, um 

abuso não poderia servir de 

fundamento para outro. Foi 

passado à câmara como modo de 

se evitar futuras acusações do 

suplicante contra ela, que 

mandasse o brigadeiro Galvão e 

dona Maria Fausta que 

deixassem livre à servidão 

pública todo o terreno no fundo 

de suas casas. Sobre outros 

terrenos ocupados por cidadãos, 

conforme denúncia do 

suplicante, que a câmara 

ordenasse ao fiscal que tomasse 

a devida consideração. 

Datas de terra e/ou terreno 

Demarcação de servidão pública 

Pedido para posse de data de 

terra 

85 a 90 
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Atas, 

20.05.1831 
Parecer da comissão permanente 

sobre representação do fiscal em 

que propunha a feitura de 

chafariz na rua da casa da 

Pólvora em benefício dos 

moradores. Sobre insumos para 

os serviços dos galés. 

A comissão permanente via 

inconvenientes futuros que 

poderiam resultar dos 

desmanchos que sempre 

apareciam nos chafarizes da 

cidade. Afirmou-se que já estava 

preparando a fonte do 

Moringuinho que remediaria os 

moradores. Autorizou ao 

procurador à compra de 2 

alavancas e 6 enxadas requeridas 

pelo fiscal para as obras 

públicas. 

Construção, conservação e 

reparo 

 Materiais 

Proposta de chafariz em 

benefício dos moradores 

Necessidade de ferramentas em 

obras 

85 a 90 

Atas, 

27.06.1831 
Ofício do fiscal da Sé 

representando vários pontos que 

não são mencionados, pois 

apenas se fala sobre os artigos 

aprovados. 

Aprovação de pagamento de 

quarteis mediante ofício do 

fiscal em que dizia que os 

empregados em questão 

cumpriam com seus deveres. 

Autorizou-se o fiscal a consertar 

a grade das janelas da cadeia. 

Outros pontos foram remetidos à 

comissão permanente. 

 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Autorização de pagamento 

Informação sobre cumprimento 

de tarefas pelos empregados 

Obra em cadeia 

93 a 100 

Atas, 

27.06.1831 

Ofício do fiscal e procurador 

participando a quantia de telhões 

usados no encanamento do 

chafariz da Liberdade. 

Encaminhado à comissão 

permanente com o requerimento 

de dona Joaquina Engracia 

Alvim. 

Construção, conservação e 

reparo 

Feitura de telhões 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento  

93 a 100 

Atas, 

27.06.1831 

Ofício do fiscal suplente de 

Santa Efigência participando que 

entregou sua administração ao 

efetivo e dando conta do que fez. Ficou a câmara inteirada. 

Fiscalato  Entrega do fiscalato 

93 a 100 
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Atas, 

27.06.1831 

Ofício do fiscal de Santa 

Efigênia requesitando os livros 

de registros dos títulos da cidade 

nova para cumprir o 

determinado sobre ruas, etc. 

Remeteu-se à comissão 

Permanente. 

Posturas e deliberações 

Solicitação de livros 

Cumprimento de deliberação 

sobre ruas 

93 a 100 

Atas, 

27.06.1831 

Ofício do fiscal de Santa 

Efigênia participando sobre 

conserto de pontes e aterrado de 

Santa Anna ter excedido o valor 

orçado. Sobre necessidade de 

traves e consertos em outras 

pontes. 

Resolveu-se mandar fazer esses 

reparos, evitando-se maiores 

despesas. Ordenou-se nomear 

uma comissão especial para 

exame. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Orçamento e despesas com obras 

93 a 100 

Atas, 

27.06.1831 

Ofício do fiscal de Santa 

Efigência com infomações sobre 

servidão de côrregos e trânsito 

para o Bexiga em consequência 

do resolvido em 18. 05. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Solicitação para tapagem 

Queixa contra escravos 

Queixa contra ladrões 

Carpição 

93 a 100 

Atas, 

27.06.1831 

Ofício do cirurgião de partido 

acusando a ordem para dar ao 

fiscal relação dos pobres que 

curasse, especificando as ruas e 

números das casas deles. Ficou a câmara inteirada. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Relação de pobres tratados pelo 

cirurgião 

93 a 100 
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Atas, 

27.06.1831 

Proposta do Sr. Almeida em que 

recomendava ao fiscal que não 

consentisse que carros ficassem 

parados nas ruas, embaraçando o 

trânsito e que os que 

desobedessem fossem multados 

com as penas do artigo 12º das 

posturas. Que ao fiscal fosse 

recomendada a deprecar aos 

juizes de paz que por rondas e 

oficiais de justiça conduzissem à 

cadeia os infratores em flagrante 

dos artigos 17, 23, 25, 30 e 46 

das posturas, etc. 

Remeteu-se à comissão 

permanente. 

Posturas e deliberações Proibição de carros parados 

93 a 100 

Atas, 

27.06.1831 
Parecer da comissão sobre a 

queixa do fiscal passado contra o 

juiz de paz de Santa Efigênia. 

Ordenou-se que o procurador 

respondesse em vista da resposta 

do juiz de paz. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Queixa contra juiz de paz 

93 a 100 

Atas, 

27.06.1831 

Requerimento de Joaquim 

Toledo pedindo pagamento de 

quartel a vencer do seu 

ordenado. 

Decidiu-se, em vista da 

informação do fiscal de que o 

suplicante cumpria com seus 

deveres, que o pagamento fosse 

satisfeito. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes  

Informação sobre cumprimento 

de tarefas pelos empregados 

Autorização de pagamento 

93 a 100 

Atas, 

11.07.1831 

Indicação do Sr. Almeida 

ordenando os urgentes consertos 

do quarto do oficial da guarda da 

cadeia. 

Deliberou-se que o fiscal 

madasse por ora rebocá-lo 

enquanto não se resolvia sobre 

as novas obras da cadeia em 

geral. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra em cadeia 

101 a 111 
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Atas, 

11.07.1831 

Ofício do fiscal da Sé com 

informações sobre valos abertos 

pelo tenente coronel Nogueira na 

várzea de Santo Amaro; na 

estrada dessa freguesia pelo 

coronel Prado e tenente 

Hermenegildo José dos Santos. 

Consultando se o artigo 8º das 

posturas compreendia as bombas 

presas que eram acesas nas 

festas das igrejas. 

Decidiu-se que essas bombas 

não eram enquadradas em 

espetáculos públicos. Sobre os 

demais pontos, foram remetidos 

à comissão permanente. 

Ações indevidas de moradores 

Posturas e deliberações 

Dúvida sobre postura sobre 

bombas em festas 

101 a 111 

Atas, 

11.07.1831 

Ofício do fiscal da Sé enviando 

para ser considerada a cópia da 

sentença proferida pelo juiz de 

paz  suplente de Santa Efigênia 

ao fiscal nas custas por ocasião 

da infração de posturas praticada 

por Joaquim Estevam. Enviado à comissão permanente. 

Posturas e deliberações 
Condenação do fiscal nas custas 

por infração 

101 a 111 

Atas, 

11.07.1831 

Ofício do fiscal de Santa 

Efigênia comunicando a 

necessidade de tirarem-se os 

formigueiros. 

Decidiu-se que ele declarasse 

quais eram os formigueiros 

existentes nas ruas e praças mais 

povoadas de seu distrito. 

Animais Formigueiros 

101 a 111 

Atas, 

11.07.1831 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com a participação trimestral 

sobre os empregados de seu 

distrito que cumpriam com seus 

deveres e bom tratamento dos 

escravos. Ficou a câmara inteirada. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Maus-tratos a escravos  

Informação sobre cumprimento 

de tarefas pelos empregados 

Ausência de mau tratamento aos 

escravos 

101 a 111 
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Atas, 

11.07.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre indicação do Sr. Almeida 

sobre se recomendar ao fiscal 

que não permitisse carros e 

tropas paradas nas ruas. Aprovado. 

Posturas e deliberações Proibição de carros parados 

101 a 111 

Atas, 

11.07.1831 

Parecer da comissão permanente 

a  partir do exame da comissão 

especial sobre os nivelamentos 

feitos nas ruas para desvio das 

águas, em que foi apontado que 

estavam prejudicando o livre 

trânsito dos habitantes e levavam 

grande quantidade de água para 

determinadas ruas, causando 

prejuizo. 

Decidiu-se que fosse ordenado 

ao fiscal o desmancho dos 

nivelamentos, mandando-o fazer 

de maneira mais conveniente, 

consultando pessoa de 

reconhecida inteligência, se 

possível um engenheiro. Não 

podendo conhecer a culpa por 

tais defeitos e o gasto de soma 

que prejudicou o cofre 

municipal, resolveu-se deixar a 

cargo da câmara decidir a partir 

de informações se deveria ou 

não multar o fiscal desse tempo 

quando claramente se conheça 

que por sua negligência houve 

tal prejuízo na forma do artigo 

86 da lei de 1º de outubro de 

1828. 

Construção, conservação e 

reparo 

Nivelamento das ruas 

Prejuízo causado pelas águas 

Dúvida sobre negligência do 

fiscal 

101 a 111 
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Atas, 

11.07.1831 

A comissão permanente 

respondendo à representação do 

fiscal da Conceição dos 

Guarulhos relativa ao aterrado 

do Tietê. 

Decidiu-se que o ofício ou cópia 

dele e outro do fiscal da Penha 

sobre o mesmo objeto, em que 

dizia que o povo da Penha não 

podia com tantos trabalhos 

exigidos pela estrada do Rio de 

Janeiro, fossem remetidos ao 

presidente de província, rogando 

que ele combinasse com os 

povos da Penha, da Conceição e 

de Nazareth para repartir os 

trabalhos como outrora era feito. 

Construção, conservação e 

reparo 
Ajuda de moradores em obra 

101 a 111 

Atas, 

11.07.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal da 

cidade. 

Ordenou-se ao fiscal que 

mandasse orçar várias obras. 

Que coletasse dos vizinhos uma 

quantia para obra de chafariz ou 

mandasse orçar. Sobre 

orçamento das casinhas, que o 

fiscal avaliasse se aumentaria ou 

diminuiria alguma coisa na obra, 

resolvendo como achasse 

conveniente. Que colocasse um 

obra em praça. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Ajuda de moradores em obras 

Obra em casinhas 

Leilão de obras 

101 a 111 
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Atas, 

11.07.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre queixa de Manuela 

Andreza de Cutia e os 

documentos que instruem seu 

pedido. 

Foi decidido que se ordenasse ao 

fiscal suplente José Marcellino 

de Oliveira a suspensão de toda 

a conduta ilegal que tem 

praticado com a suplicante, 

devendo ser multado em dez mil 

réis por não ter cumprido o que 

se determinou. Contudo, a 

comissão decidiu que, sendo a 

primeira vez, apenas lhe 

estranhasse tal conduta. 

Queixa a respeito do fiscal Conduta ilegal do fiscal 

101 a 111 

Atas, 

11.07.1831 

Parecer da comissão permanente 

acerca do requerimento de dona 

Joaquina Engracia Alvim. 

Ordenou-se que o mesmo 

requerimento e informação dos 

atuais fiscal e procurador fossem 

remetidos ao fiscal passado para 

responder aclarando toda a 

questão e referindo o que se 

passou a esse respeito. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento de 

telhões 

101 a 111 

Atas, 

11.07.1831 

Indicação do Sr. Almeida para 

que se ordenasse ao fiscal e 

procurador que mandasse vir do 

Rio de Janeiro pús vacínico.   

Vacina Pus vacínico 

101 a 111 

Atas, 

11.07.1831 

Indicação do Sr. Almeida para se 

oficiar ao presidente de 

província que mandasse pôr à 

disposição do fiscal a casa da 

pólvora que é propriedade 

camarária e que está sem pólvora 

nacional para se abrir beco. Foi aprovado. 

Pólvora Casa da Pólvora 

101 a 111 
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Atas, 

11.07.1831 

Indicação do Sr. Alvim 

perguntando ao fiscal e 

procurador o motivo para a 

demora dos novos padrões, 

cobrando a vinda deles. Que se 

colocasse em praça o rendimento 

das aferições deste ano pelos 

padrões velhos, mandando 

administrar caso não aparecesse 

arrematante em um mês. Que os 

novos padrões começassem a 

valer já para o 1º de janeiro de 

1832. Enviado à comissão permanente. 

Mercado 

Arrematação 

Padrão de pesos e medidas 

Leilão das rendas 

101 a 111 

Atas, 

13.08.1831 

Ofício do presidente de 

província comunicando que tem 

expedido as ordens para serem 

entregues ao fiscal a pia de pedra 

de cantaria, que existia na 

cozinha de São Francisco, para 

ser colocada no beco da rua das 

casinhas. 

Ficou a câmara inteirada. 

Determinou-se que se 

participasse o referido ao fiscal. 

Materiais Pia de pedra 

111 a 117 

Atas, 

13.08.1831 

Ofícios de vários fiscais: da Sé 

representando diversos objetos; 

do Brás remetendo planta de 

arruamento para concessão de 

datas de terra; de Santa Efigênia 

representando necessidade de 

conserto de ponte e informando 

os formigueiros mais notáveis 

das ruas e praças de seus distrito. 

Remetidos à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Animais 

Arruamento 

Concessão de data de terra 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Formigueiros 

111 a 117 
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Atas, 

13.08.1831 

Ofício do fiscal da Conceição 

dos Guarulhos participando a 

falta de juiz de paz nessa 

freguesia, que ainda não havia 

retornado da licença, mesmo 

estando curado, e remetendo 

outro ofício do suplente que 

dizia que estava doente. 

Decidiu-se que o atual retornasse 

ao cargo e que o suplente não era 

considerado dispensado 

enquanto não requeresse sua 

escusa dentro dos conformes. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Ausência de juiz de paz 

111 a 117 

Atas, 

13.08.1831 

Ofício do fiscal Domingos 

Francisco de Andrade com a 

informação exigida sobre telhões 

empregados no encanamento da 

Liberdade e requerimento de 

dona Joaquina Engracia Alvim 

sobre o mesmo assunto. 

Remeteu-se à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento de 

telhões 

111 a 117 

Atas, 

13.08.1831 

Requerimento do padre José 

Damasio Candido da Silveira 

pedindo acréscimo de seu 

terreno. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido para aumento de terreno 

111 a 117 

Atas, 

13.08.1831 
Requerimento de Manuel do 

Sacramento pedindo licença para 

bilhar. 

Mandou-se informar ao fiscal 

sobre idoneidade do suplicante. 

Licença Solicitação de bilhar 

111 a 117 

Atas, 

13.08.1831 

Requerimento de Manuel José 

Correia Braga pedindo para se 

encanar água de chafariz para 

um terreno seu. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Solicitação de encanamento 

111 a 117 
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Atas, 

23.08.1831 

Ofício do fiscal de Santo Amaro 

participando que o eleitor 

Melchior Domingues Paes 

estava enfermo e impossibilitado 

de assistir à próxima eleição, e 

que seus suplentes, José 

Francisco de Mattos e Ignacio 

José da Silva, faleceram. 

Decidiu-se convocar o imediato 

em votos, Manuel Joaquim do 

Rosário, reservando-se o ofício 

do fiscal para ser enviado à mesa 

eleitoral. 

Eleição Indisponibilidade de eleitor 

118 a 121 

Atas, 

23.08.1831 

Ofício de Manuel Sacramento da 

Assumpção com informação do 

fiscal a favor da licença para o 

bilhar. 

Remetido à comissão 

permanente. 

Licença Solicitação de bilhar 

118 a 121 

Atas, 

23.08.1831 
Requerimento de Raymundo 

José Rodrigues pedindo licença 

para bilhar. 

Decidiu-se que o fiscal 

informasse sobre sua idoneidade. 

Licença Solicitação de bilhar 

118 a 121 

Atas, 

23.08.1831 

Requerimento de Manuel José 

Correia Braga informado pelo 

fiscal sobre a dispensa que pede 

para deixar seis palmos de seu 

terreno junto ao chafariz na 

forma de um termo que assinou. 

Decidiu-se que não tinha lugar o 

requerimento por prejudicar a 

servidão pública e que o fiscal 

fizesse cumprir rigorosamente o 

termo. 

Datas de terra e/ou terreno Solicitação de encanamento 

118 a 121 

Atas, 

25.08.1831 

Parecer da comissão especial 

para exame da obra no 

encanamento do chafariz da 

Liberdade e tanque do da 

Misericórdia. 

Ordenou-se ao fiscal que em 

continuação de um valo que 

cerca o terreno que cedeu, do 

padre João José Vieira Ramalho, 

mandasse fazer outro.  

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

121 a 128 
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Atas, 

25.08.1831 

Pareceres da comissão 

permanente a partir do exame do 

ofício do fiscal da cidade de 

12.08 

O procurador foi autorizado a 

pagar uma obra e o fiscal 

solicitar a compra da arca forte. 

Que o fiscal da cidade 

informasse os empregados da 

que acumulavam três funções 

sem dar cumprimento. Antes de 

se decidir sobre ordenado do 

caseiro do matadouro, verificar 

se o cobrador das cabeças queria 

se encarregar das suas tarefas. 

Que o fiscal declarasse o que 

faltava para a conclussão do 

determinado sobre o corpo da 

guarda da cadeia. Que os artigos 

das posturas sobre canos e 

atravessadores tivessem os 

artigos 7º e 39º emendados 

conforme proposta do fiscal. 

Que o fiscal concorrece com os 

proprietários para as obras de 

limpeza do Tamanduatei, etc. 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Posturas e deliberações 

Autorização para pagamento de 

obra 

Compra de arca forte 

Informação sobre cumprimento 

de tarefas pelos empregados 

Pagamento de ordenado ao 

caseiro do matadouro 

Obra em cadeia 

Posturas sobre canos e 

atravessadores 

Ajuda de moradores em obra 

121 a 128 

Atas, 

25.08.1831 

Parecer da comissão permanente 

em solução a ofício de 11.07 

Considerou-se duvidosa a 

acusação do fiscal da cidade 

contra o juiz de paz suplente de 

Santa Efigênia em vista do 

documento anexo. Aprovou-se 

que o fiscal fosse ouvido pela 

comissão para que ela desse 

parecer definitivo. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Queixa contra juiz de paz 

121 a 128 
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Atas, 

25.08.1831 

Parecer da comissão permanente 

examinando ofícios do fiscal de 

Santa Efigênia datados de 04.07, 

25.07 e 29.07. 

Decidiu-se que os livros 

requeridos pelos fiscal não lhe 

fossem entregues, mas que o 

secretário fornecesse a eles todos 

os esclarecimenos sobre 

demarcação de ruas e cartas de 

terra que suspeite lesar o 

público. Que um título sobre as 

terras de Rosa Maria da 

Annunciação fossem reenviados. 

Alinhamento e demarcação 

Datas de terra e/ou terreno 

Esclarecimentos sobre 

demarcação de ruas e datas de 

terra 

121 a 128 

Atas, 

25.08.1831 
Parecer da comissão permanente 

examiando ofícios do fiscal de 

Santa Efigênia datados de 14.07 

e 29.07. 

Ordenou-se que o fiscal orçasse 

novamente e colocasse uma obra 

em praça. Que o procurador 

satisfizesse com materiais e 

jornais para a extinção de 

formigueiros. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Animais 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

Formigueiros 

121 a 128 

Atas, 

27.08.1831 

Informação do fiscal a favor da 

pretensão de Raymundo José 

Rodrigues sobre licença para 

bilhar. 

Remetido à comissão 

permanente. 

Licença Solicitação de bilhar 

128 a 137 

Atas, 

27.08.1831 

Requerimento de José Joaquim 

de Andrade pedindo decisão de 

um requerimento seu de data de 

terra na proximidade da chácara 

de Gabriel Antunes, pois estão 

fechando com valos o mesmo 

terreno. Informe o fiscal da Sé 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

128 a 137 

Atas, 

27.08.1831 Decisão que tinha sido adiada 

sobre desvio das águas. 

Decidiu-se que o fiscal atual não 

deveria ser multado. 

Queixa a respeito do fiscal 

Negligência do fiscal 

Isenção de multa 

Desvio de água 
128 a 137 
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Atas, 

27.08.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal da Sé. 

Que se colocasse em praça, na 

forma do costume,  a obra da 

calçada. Antes que o fiscal 

colocasse em arrecadação as 

soleiras de pedra que haviam no 

aterrado que segue para a Penha, 

fazendo-as seguir para um lugar 

seguro da cidade, que 

informasse a conveniência em 

empregá-las no chafariz. Que 

mandasse aterrar o desconserto 

da ponte do Carmo e das outras 

mais que estivessem nas mesmas 

condições. Que ele declarasse 

sua opinião sobre exigência por 

mais azeite do carcereiro. Sobre 

a falta de água, um galé é 

suficiente para encher a cadeia 

de água, participando a decisão 

ao fiscal. Que o fiscal 

procedesse conforme posturas de 

alinhamento, informando se é 

preciso roçar para abertura de 

rua. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Cadeia 

Posturas e deliberações 

Sanitário 

Leilão de obras 

Obra em calçadas 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em ponte 

Falta de azeite 

Falta de água 

Execução de posturas sobre 

alinhamento 

Carpição 

128 a 137 



338 
 

Atas, 

27.08.1831 

Parecer da comissão permanente 

refletindo sobre relatório do 

fiscal do Brás de 20.08 

Em vista da experiência ter 

mostrado a pouca conveniência 

do desmembramento do 

oficialato da freguesia do Brás e 

Santa Efigênia que eram unidos 

ao da Sé, foi proposto que se 

tornasse a uni-los num só, 

aumentando a quantia da 

gratificação que ora percebe o da 

Sé. 

Fiscalato 

Junção de fiscalatos 

Aumento de gratificação do 

fiscal 

128 a 137 

Atas, 

27.08.1831 

Parecer da comissão permanente 

ao examinar o requerimento de 

dona Joaquina Engracia Alvim 

em que pedia o pagamento de 

850 telhões. Em vista do exame 

feito pelo fiscal atual e 

procurador, bem como pela 

resposta do ex-fiscal, Domingos 

Francisco de Andrade, de 16.07 

informando sobre não haver 

mais de 1300 telhões recebidos, 

entrando na conta os quebrados 

e que, estando a suplicando paga 

de 1000, restava-lhe a quantia de 

300. No entanto, esses estavam 

no armazém da câmara sem 

utilidade devido à má qualidade. 

A comissão decidiu que houve 

negligência da parte do fiscal 

que os recebeu e por isso seria 

obrigado a paga-los à requerente, 

delegando a entrega deles ao ex-

fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa a respeito do fiscal 

Solicitação de pagamento de 

telhões 

Negligência do fiscal 

128 a 137 
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Atas, 

27.08.1831 

Parecer da comissão especial em 

solução à primeira parte do 

ofício do fiscal de Santa 

Efigênia de 20.07 lido em 27.07 

expondo que o reparo, ainda não 

concluído, do aterrado de Santa 

Anna excedeu o orçamento por 

negligência e inaptidão do fiscal. 

Decidiu-se que há precisão em 

se concluir a obra e que fosse 

feita sob inspeção do fiscal da 

Sé. 

Construção, conservação e 

reparo 

Queixa a respeito do fiscal 

Obra em aterrado 

Negligência do fiscal 

128 a 137 

Atas, 

27.08.1831 

Indicação para que o fiscal 

medisse um terreno devoluto na 

freguesia do Brás, fronteiro à 

chácara de Manuel da Cunha de 

Azeredo Coutinho. Que 

remetesse à câmara o resultado 

da medição. Aprovado. 

Datas de terra e/ou terreno Medição de terreno  

128 a 137 

Atas, 

29.08.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

pedindo o aumento da sua 

gratificação devido à anexação 

da administração das freguesias 

de Santa Efigênia e Brás. 

Solicita que o procurador fosse 

autorizado à satisfazer a despesa 

para a matança de cães. Enviado à comissão permanente. 

 

Fiscalato 

Animais 

Solicitação para aumento de 

gratificação do fiscal 

Junção de fiscalatos 

Matança de cães 

137 a 139 

Atas, 

29.08.1831 

Requerimento de Jesuino José 

Rodrigues pedindo terreno 

contiguo à sua chácara na Mooca 

ou que o terreno concedido a 

José Fernandes Moreira ficasse 

reservado para servidão pública. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

137 a 139 

Atas, 

29.08.1831 

Requerimento de Antonio 

Galvão de França pedindo 

licença para bilhar. 

Informe o fiscal sobre sua 

idoneidade. 

Licença Solicitação de bilhar 

137 a 139 
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Atas, 

29.08.1831 

Pela segunda vez, o abade do 

mosteiro de São Bento envia 

requerimento à comissão 

permanente. 

Novamente, a comissão 

permanente indeferiu por se 

tratar de terreno de servidão 

pública. Ordenou-se ao fiscal 

que fizesse com que se 

cumprisse a ordem para que 

fosse feita uma ponte que o ex-

abade frei Manuel derrubou e 

que o mosteiro estaria obrigado 

a fazer. 

Datas de terra e/ou terreno 

Construção, conservação e 

reparo 

Motivos para indeferimento de 

posse de data de terra 

Obra em pontes 

137 a 139 

Atas, 

29.08.1831 

Exame pela comissão 

permanente do ofício do 

presidente de província de 23.07 

em que ele denegava intervir 

para combinar com o povo de 

Nazareth, Conceição e Penha a 

feitura de uma estrada. 

Reconhecendo o peso que seria 

para as freguesias da Penha e 

Conceição arcarem com os 

custos dos reparos, sobretudo 

porque eles já estavam 

sobrecarregadas com a Estrada 

Geral do Rio de Janeiro,  a 

comissão permanente decidiu 

que fosse ordenado ao fiscal da 

Conceição que mandasse fazer 

os reparos, participando a 

deliberação à câmara da vila de 

Atibaia e ao fiscal da Penha. 

Construção, conservação e 

reparo 
Ajuda de moradores em obra 

137 a 139 

Atas, 

29.08.1831 

Indicação para que, em 

conformidade com o decreto de 

09.07, fosse ordenado ao fiscal 

que mandasse fazer as tabuletas 

para as portas de três juízes de 

paz da cidade. 

Ficou adiada para reunião 

seguinte. 

Materiais Tabuletas 

137 a 139 
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Atas, 

31.08.1831 

Ofício do fiscal da Penha 

dizendo que avisou os eleitores 

do seu distrito para a próxima 

eleição. Ficou a câmara inteirada. 

Eleição Aviso aos eleitores 

140 a 144 

Atas, 

31.08.1831 

Informação do fiscal a favor da 

licença pedida por Antonio 

Galvão de França a respeito de 

bilhar. 

Encaminhada à comissão 

permanente. 

Licença Solicitação de bilhar 

140 a 144 

Atas, 

31.08.1831 

Requerimento de José Moraes, 

da freguesia da Penha, pedindo a 

nomeação de arruador para 

alinhamento de um terreno. 

Resolveu-se que o fiscal 

juramentasse uma pessoa para 

servir interinamento no 

alinhamento do suplicante. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido para nomeação de 

arruador 

140 a 144 

Atas, 

31.08.1831 

Requerimento de Calixto 

Ribeiro, da freguesia de 

Itapecerica, pedindo para 

edificar em um terreno sem 

dependência de carta de data 

porque as terras pertenciam à 

padroeira da igreja. Informe o respectivo fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido para edificação  

140 a 144 

Atas, 

31.08.1831 
Requerimento de Marciano 

Gomes de Andrade pedindo 

atestado do fiscal. Ateste. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Não especificado 

140 a 144 
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Atas, 

31.08.1831 

Parecer da comissão permanente 

em vista do ofício do fiscal, 

acompanhando sentença do juiz 

de paz de Santa Efigênia, em que 

julgou improcedente a multa 

imposta a Joaquim Estevão por 

falta de provas, condenando o 

fiscal nas custas. A comissão 

permanente fez observação sobre 

o fiscal ser condenado nas custas 

e não o procurador ter que 

satisfazê-las.  

Ouvindo ambos e sabendo que o 

fiscal não quis mais do que 

cumprir com as posturas, a 

comissão ordenou que se 

mandasse o procurador fazer o 

pagamento pelos rendimentos 

camarários dos custos. 

Recomendou ao fiscal que, 

quando impusesse pena a 

alguém por infração, o fizesse 

por testemunhas suficientes. 

Queixa a respeito do fiscal 
Condenação do fiscal nas custas 

por infração 

140 a 144 

Atas, 

31.08.1831 
Foi presente à comissão o 

requerimento do fiscal da cidade 

aceitando a junção dos fiscalatos 

e pedindo aumento do ordenado. 

A comissão permanente reportou 

um parecer já dado sobre 

aumento do ordenado. Autorizou 

o procurador a satisfazer as 

despesas com matança de cães. 

 

Fiscalato 

Junção de fiscalatos 

Solicitação para aumento de 

gratificação do fiscal 

140 a 144 

Atas, 

03.09.1831 
Ofício do porteiro da câmara 

respondendo às acusações do 

fiscal contra ele. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Resposta do carcereiro a 

acusações 

144 a 151 

Atas, 

03.09.1831 

Requerimento de Isabel 

Umbetina de Oliveira pedindo a 

nomeação de arruador para 

alinhamento de terreno. Informe o fiscal. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido para nomeação de 

arruador 

144 a 151 
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Atas, 

03.09.1831 

Parecer da comissão permanente 

em vista do ofício do fiscal de 

31.08. 

Ordenou-se que o fiscal madasse 

fazer, a jornal, o conserto do 

aterrado do Carmo porque 

ninguém o arrematou. Foi 

recomendada a ele a segurança 

da obra para que a câmara não 

precisasse fazer novas despesas 

com ela. Avisou que o 

orçamento para ser completo 

deve informar os gêneros e 

materiais a serem gastos. 

Alertou-se o fiscal que uma das 

pontes do aterrado do Fonseca 

foi deliberada para ser aterrada, 

que deveria-se fazer cintas de 

pedra, não madeira. Ficou 

inteirada da declaração o 

empregado que acumulava três 

empregos. Que o fiscal, junto 

com perito, apresentasse plano 

para melhoramento de fonte. 

Julgou incompetente a 

requisição do fiscal sobre a 

prisão de 1 criminoso evadido da 

cadeia, etc. 

Constução, conservação e reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Obra à jornal 

Obra em aterrado 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Informação sobre cumprimento 

de tarefas pelos empregados 

Plano de obra 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Solicitação para prisão de 

criminoso 

144 a 151 
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Atas, 

03.09.1831 

Tendo a câmara procedido, por 

indicação do Sr. Alvim, à 

medição de um terreno no Brás 

que constava ser particular, 

conforme os títulos, ela havia 

paralisado a medição. No 

entanto, por indicação do Sr. 

Silva, remeteu-se à comissão 

permamente o exame de títulos 

que se ofereceu a apresentar o 

Sr. Xavier da Costa como 

procurador do terreno. 

Resolveu-se que o fiscal 

sobreesteja na medição até 

segunda ordem. 

Alinhamento e demarcação Medição de terreno  

144 a 151 

Atas, 

05.09.1831 
Foi introduzido o fiscal da 

cidade para esclarecimento sobre 

a diminuição do rendimento das 

avenças. Discutiu-se o artigo 3º 

do parecer das contas que foi 

adiado. 

Ficou a câmara inteirada. 

Decidiu-se que as férias e guias 

das obras e demais despesas 

fossem assinadas pelo feitor ou 

administrador e rubricadas pelo 

fiscal. Sendo os recibos 

assinados por ele, que 

distribuisse as quantias pelos 

trabalhadores e vendedores, 

porque era ele quem justava e 

comprava os gêneros. 

Rendimento  

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Esclarecimentos sobre 

diminuição das avenças 

Guias e férias 

151 a 154 

Atas, 

13.09.1831 

Ofício do fiscal de Juqueri em 

que participou as avenças que 

fez de botequins abertos na festa 

da capela da Terra Preta no valor 

de 5$460 réis. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Rendimento Avenças 

155 a 159 
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Atas, 

13.09.1831 
Informação do fiscal sobre 

requerimento de Isabel 

Umbrelina de Oliveira. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

procedesse, conforme as 

posturas, logo que o novo 

arruador, José Francisco de 

Moraes, tomasse posse. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido para nomeação de 

arruador 

155 a 159 

Atas, 

13.09.1831 
Requerimento de Candido 

Borges Barreto pedindo 

emprego de ajudante de porteiro. 

Informe o fiscal. Ele foi 

favorável e o suplicante foi 

nomeado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de emprego de 

ajudante de porteiro 

155 a 159 

Atas, 

13.09.1831 
Requerimento de Antonio Bento 

de Andrade pedindo permissão 

para ampliar a frente da sua casa. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido para aumento de terreno 

159 a 165 

Atas, 

13.09.1831 

Requerimento do fiscal da 

cidade, Bernardo Justino, 

pedindo ordens para pagamento 

de sua gratificação a quartéis 

vencidos. 

Decidiu-se que o procurador 

satisfizesse como requerido. 

Fiscalato 
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

159 a 165 



346 
 

Atas, 

13.09.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal de 11.09 

Que o fiscal declarasse a quantia 

exata que despendeu em 

consertos. Que procedesse ao 

orçamento de obra, fazendo-o 

presente à câmara para que ela 

resolvesse como conviesse. Que 

ele verificasse o número de 

escravos, cujos senhores não 

sustentavam na cadeia, e quem 

eram seus senhores para 

apresentar à câmara para que 

fossem obrigados a dar 

alimentos. Que uma obra não 

arrematada fosse feita a jornal, 

sendo confiado ao fiscal José 

Branco de Barros propor pessoa 

para aferição e administração. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Despesa com comida para os 

presos 

159 a 165 

Atas, 

13.09.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal de Juqueri 

de 07.09 em que entendendo que 

se ele não estava autorizado a 

fazer avença, mas que se não o 

fizesse, os donos dos botequins 

retirar-se-iam para seus 

municípios, ficando a câmara 

prejudicada. 

Aprovou-se o procedimento do 

fiscal, avisando o procurador 

para arrecadar a quantia 

depositada e enviando o ofício 

para execução das posturas sobre 

o objeto. 

Mercado 

Rendimento 
Avenças 

159 a 165 
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Atas, 

13.09.1831 

Parecer da comissão  

permanente sobre obra do 

aterrado de Santa Anna. 

Decidiu-se que se ordenasse ao 

fiscal da cidade que, chamando 

dois peritos e com assistência ou 

não do ex-fiscal de Santa 

Efigênia, procedesse a exame e 

cálculo da obra, apresentando à 

câmara. Que fosse exigido o 

excedente da avaliação do ex-

fiscal pelos meios conciliatórios 

antes dos ordinários. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em aterrado 

Orçamento e despesas com obras 

Mediação 

Despesa excessiva com obra 

159 a 165 

Atas, 

30.09.1831 Ofício do fiscal da cidade 

participando que duas obras 

excediam o orçamento. 

Decidiu-se que continuassem 

sendo feitas e que o fiscal, aos 

poucos, fosse diminuindo os 

jornaleiros que julgasse 

dispensáveis. 

Construção, conservação e 

reparo 
Despesa excessiva com obra 

165 a 169 

Atas, 

30.09.1831 
Ofício do fiscal da cidade 

apresentando orçamentos para 

diferentes obras e as condições 

com que Bento José de Moraes 

cedeu terreno. 

Decidiu-se que o procurador 

satisfizesse vários custos. Que o 

fiscal fizesse reparos. Que os ex-

fiscais de Santa Efigênia e Brás 

entregassem ao da cidade todos 

os papéis que estivessem em seu 

poder. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Autorização para pagamento de 

despesas 

Condições para concessão de 

terreno 

165 a 169 

Atas, 

30.09.1831 Ofício do cirurgião de partido 

participando não ter encontrado 

pús vacínico na cidade. 

Decidiu-se enviar ofício pedindo 

pús vacínico à Sociedade de 

Medicina da Corte e que o fiscal 

diligisse com brevidade a 

segurança da remessa. 

Vacina Pus vacínico 

165 a 169 

Atas, 

30.09.1831 
Ofício do juiz de paz de Santa 

Efigênia e de três delegados 

requisitando taboletas. 

Deliberou-se que o fiscal 

mandasse aprontar fazendo-se 

possível economia. 

Materiais Tabuletas 

165 a 169 
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Atas, 

14.10.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

representando a necessidade de 

providenciar sobre desvios das 

águas na freguesia do Brás. Enviado ao vereador Nogueira. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Desvio de água 

169 a 172 

Atas, 

14.10.1831 

Ofício do fiscal suplente de São 

Bernardo com parte trimensal 

sobre empregados públicos e 

professor de 1ª letras. Ficou inteirada. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Informação sobre cumprimento 

de tarefas pelos empregados 

Cumprimento de tarefas pelo 

professor 
169 a 172 

Atas, 

14.10.1831 

Ofício de vários cidadãos dos 

subúrbios da aldeira de Mboi 

representando contra o 

procedimento do fiscal de 

mandar abrir uma rua no fundo 

de suas moradas. Informe o fiscal respectivo. 

Queixa a respeito do fiscal Abertura de rua 

169 a 172 

Atas, 

24.10.1831 

Requerimento de Antonio de 

Camargo e Oliveira pedindo 

suspensão da abertura de 

caminho a que estava 

procedendo o fiscal de Mboi até 

que a câmara tomasse 

conhecimento. Assim procedeu. 

Queixa a respeito do fiscal Abertura de rua 

173 a 176 

Atas, 

24.10.1831 

Requerimento de Isabel Maria, 

da mesma aldeia de Mboi, 

queixando-se do fiscal pela 

abertura do mesmo caminho. Informe o fiscal com urgência. 

Queixa a respeito do fiscal Abertura de rua 

173 a 176 
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Atas, 

24.10.1831 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal e o procurador 

informassem se havia precisão 

dos padrões de pesos vindos da 

capital em razão do estado dos 

antigos. Que se vendesse pelo 

mesmo preço a particulares caso 

não fossem necessários. 

Mercado Padrão de pesos e medidas 

173 a 176 

Atas, 

28.10.1831 

Ofício da Mesa da Assembleia 

Paroquial da Conceição dos 

Guarulhos comunicando eleição 

de juiz de paz. 

Que o fiscal suplente tomasse 

conta da administração na falta 

do efetivo juiz de paz. 

Eleição 

Fiscalato 
Entrega do fiscalato 

176 a 178 

Atas, 

04.11.1831 
Ofício do presidente de 

província enviando lâminas de 

pús vacínico para ser propagado 

no município. 

Deliberou-se enviá-lo ao 

cirurgião, recomendando ao 

fiscal a inspeção a este respeito, 

dando conta de qualquer menos 

exatidão do cirurgião e do que 

mais ocorresse. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Vacina 

Fiscalização da vacinação 

180 a 183 

Atas, 

04.11.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

perguntando se deveria orçar 

despesas para conserto das 

casinhas. Pedindo para que um 

ofício fosse mandando ao juiz de 

paz da cidade para que desse 

providências contra jogos de 

negros. 

Sobre a pergunta, remeteu-se à 

comissão permanente. Se passou 

ofício ao juiz de paz. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes  

Dúvida sobre orçamento 

Solicitação de providências 

contra jogos de negros 

180 a 183 



350 
 

Atas, 

04.11.1831 

Ofício do fiscal da Conceição, 

padre Ramos, participando que, 

pela falta de juiz de paz, não 

podia dar providência sobre 

aterrado e ponte do rio Tietê. 

Comunicava que o professor de 

1ª letras cumpria com suas 

funções. 

Se passou ofício ao fiscal 

suplente para dar providências a 

respeito dos consertos 

indispensáveis ao trânsito 

público. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Ausência de juiz de paz 

Cumprimento de tarefas pelo 

professor 

180 a 183 

Atas, 

04.11.1831 
Informação do fiscal de Mboi 

contra requerimentos de Antonio 

de Camargo e Oliveira e outros. 

Resolveu-se nomear comissão 

composta do fiscal e suplente de 

Santo Amaro e do fiscal de 

Itapecerica para examinar o 

assunto e informar à câmara. 

Queixa a respeito do fiscal Abertura de rua 

180 a 183 

Atas, 

04.11.1831 

Requerimento de João Dias da 

Silva da freguesia de Santo 

Amaro queixando-se de 

tamponamento de um caminho 

particular feita por José 

Francisco Mendes. 

Informe o fiscal de Santo 

Amaro. 

Ações indevidas de moradores 
Queixa sobre fecho em terras 

particulares 

180 a 183 

Atas, 

14.11.1831 
Ofício do fiscal de Santo Amaro 

a favor do requerimento de João 

Dias da Silva. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Ações indevidas de moradores 
Queixa sobre fecho em terras 

particulares 

184 a 187 

Atas, 

14.11.1831 

Requerimento de Mariano Luiz 

Goes e outros, da aldeia de 

Mboi, pedindo a conservação da 

rua aberta pelo fiscal. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Queixa a respeito do fiscal Abertura de rua 

184 a 187 

Atas, 

14.11.1831 
Requerimento de Thomaz das 

Dores para ser nomeado como 

ajudante de porteiro. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de emprego de 

ajudante de porteiro 

184 a 187 
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Atas, 

14.11.1831 
Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade 

de 30.09 

Autorizou-se o fiscal a pôr em 

praça obras, informar os lances à 

câmara e mandar fazer 

consertos, etc. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obras  

184 a 187 

Atas, 

17.11.1831 

Ofício do juiz de paz pedindo 

taboletas para casas de 

delegados. 

Mandou-se o fiscal aprontar as 

taboletas. 

Materiais Tabuletas 

187 a 190 

Atas, 

23.11.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

representando o mísero estado 

da cadeia pela falta de segurança 

e limpeza, e informando as 

providências tomadas e 

requisitando outras. 

Entre as várias ordens, há 

providências tomadas para que o 

fiscal aprontasse bica de madeira 

para fornecimento de água e 

comprasse azeite para a 

iluminação. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Sanitário 

Iluminação 

Informação sobre estado de 

ruína 

Limpeza da cadeia 

Compra de azeite para 

iluminação 

190 a 194 

Atas, 

23.11.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

participando que no dia 12.11, 

Antonio José de Figueiredo, 

preso na cadeia, foi conduzido à 

casa do juiz de paz de Santa 

Efigênia com cordas a um pau 

por dois negros, conforme 

denúncia de Tristão Antonio de 

Alvarenga e Candido Gonçalves 

Gomide. 

Deliberou-se formar uma 

comissão especial para ouvir as 

testemunhas e interpor o parecer 

sobre a denúncia. 

Infração à Constituição Preso conduzido por cordas 

190 a 194 

Atas, 

23.11.1831 

Parecer do Sr. Nogueira sobre 

ofício do fiscal de 14.11 sobre 

desvio d'água da freguesia do 

Brás. 

Conforme requerido pelo Sr. 

Almeida foi adiado. 

Construção, conservação e 

reparo 
Desvio de água 

190 a 194 
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Atas, 

05.12.1831 

Ofício do presidente de 

província participando as 

providências para aliviar a 

cadeia do grande número de 

presos e exigindo informação 

sobre quem estava encarregado 

do tratamento do paisano 

demente que nela estava. 

Decidiu-se que o fiscal 

informasse sobre a segunda 

questão. 

Cadeia  Excesso de presos 

195 a 201 

Atas, 

05.12.1831 
Ofício do fiscal da cidade 

representando necessidade de 

conserto de chafariz. 

Adiado até apresentação do 

relatório. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

195 a 201 

Atas, 

05.12.1831 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

participando que achou em sua 

última revista Lourenço Joaquim 

sem aferição de pesos e medidas. 

Resolveu-se que o procurador 

executasse o artigo 24º das 

posturas. Que se ordenasse a 

todos os fiscais que enviassem à 

câmara trimestralmente uma 

relação das pesssoas que 

infrigiram as posturas e contra as 

quais tenha feito o procurador 

proceder. 

Mercado 

Rendimento 

Relação de infratores das 

posturas 

Falta de aferições 

195 a 201 

Atas, 

05.12.1831 

Ofício do fiscal de Juqueri 

informando sobre o estado de 

ruina da estrada que seguia para 

Minas porque não se executava 

o artigo respectivo das posturas 

por falta de procurador. Ficou adiado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

195 a 201 
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Atas, 

05.12.1831 

Requerimento de Manuel José 

Rodrigues pedindo que o fiscal 

de Santo Amaro fizesse trabalhar 

em um aterrado seu e de outros 

vizinhos todos os que entrassem 

por aquela estrada. Informe o fiscal respectivo.  

Construção, conservação e 

reparo 
Pedido de ajuda em aterrado 

195 a 201 

Atas, 

05.12.1831 

Requerimento de Agueda Maria 

da Silva, moradora do Tatuapé, 

pedindo que subsista o 

alinhamento de um terreno seu 

feito pelo ex-fiscal Andrade e 

que o atual exigia que fosse 

reformado. Informe o fiscal. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido de alinhamento de 

terreno 

195 a 201 

Atas, 

05.12.1831 

Requerimento de José Manuel 

de Oliveira pedindo para tornar a 

construir um cercado de porcos 

que o fiscal mandou demolir. Informe o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido para construção de 

cercado 

195 a 201 

Atas, 

05.12.1831 
Parecer da comissão especial 

encarregada de propor os meios 

para abertura de rua. 

Entre os pontos expostos, 

decidiu-se que fosse ordenado ao 

fiscal para fixar o contrato 

proposto por Bento José de 

Moraes em representação de 

20.09 

Construção, conservação e 

reparo 
Abertura de rua 

195 a 201 

Atas, 

05.12.1831 
Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento de Antonio 

de Carmargo e Oliveira e outros 

de Mboi e apoiando-se em 

informação da comissão externa. 

Decidiu-se que o fiscal exorbitou 

ofendendo o direito de 

propriedade dos requerentes, 

sem que se manifestasse 

utilidade ao público. A câmara 

não aprovou a abertura da rua. 

Queixa a respeito do fiscal Abertura de rua 

195 a 201 
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Atas, 

06.12.1831 

Relatório do fiscal da cidade. 

Remetido à comissão 

permanente junto com ofício do 

presidente de província sobre 

pús vacínico. 

Vacina Pus vacínico 

201 a 207 

Atas, 

06.12.1831 Informação do fiscal sobre 

requerimento de Thomaz das 

Dores Ribeiro lido em 14.11 

Decidiu-se que não tem lugar em 

vista da informação que declara 

não haver, por ora, necessidade 

de ajudante de porteiro. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de emprego de 

ajudante de porteiro 

201 a 207 

Atas, 

06.12.1831 

Requerimento de moradores do 

bairro da Casa da Pólvora 

pedindo, por meio de bica, um 

dedal de água. 

Resolveu-se que, com a 

informação do fiscal, fosse 

remetido à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Solicitação de encanamento 

201 a 207 

Atas, 

06.12.1831 

Requerimento do padre Thomaz 

Innocencio Lustosa pedindo 

atestação para poder receber 

ordenado como professor de 1ª 

letras de São Bernardo. 

Decidiu-se que requeira do fiscal 

respectivo, a quem se enviaria 

nova informação constante da 

ordem regencial de 02.09 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de  Ensino 

de Letras 

Pedido de atestação para 

recebimento de pagamento 

201 a 207 

Atas, 

06.12.1831 

Parecer da comissão especial 

encarregada de examinar a 

conduta do juiz de paz de Santa 

Efigênia denunciado pelo fiscal. 

Tendo o juiz de paz da Sé feito 

corpo de delito, a comissão não 

precisou ouvir testemunhas. 

Portanto, sugere que o ex-

procurador requeira por certidão 

o dito processo, remetendo à 

secretaria da câmara. Assim, 

poderia a câmara conhecer a 

verdade e importância do fato 

denunciado pelo fiscal e ajuizar 

se houve ou não infração do 

artigo 4º do decreto de 

23.05.1821 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Queixa contra juiz de paz 

201 a 207 
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Atas, 

06.12.1831 

Parecer da comissão sobre ofício 

do juiz de paz da freguesia do Ó 

dizendo que conquanto a 

verdade daquele empregado não 

fosse desconfiada, contudo não 

deviam convir em sua proposta. 

Decidiu-se por novas 

informações de pessoas que 

melhor conheciam aquela 

freguesia, devendo o fiscal ser 

encarregado de descobrir se 

havia alguém que poderia servir 

de empregado do fiscal, fazendo 

ciente a câmara. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Fiscalato 

Nomeação de fiscal 

201 a 207 

Atas, 

10.12.1831 
Informação do fiscal contra 

requerimento de Agueda Maria 

da Silva. Enviado à comissão permanente. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido de alinhamento de 

terreno 

207 a 211 

Atas, 

15.12.1831 

Ofício do presidente de 

província participando que 

mandou remeter ao juiz de fora o 

soldado setenciado a trabalhos 

públicos, Antonio Mendes, e que 

deveria ser empregado nos 

serviços. 

Ficou a câmara inteirada e 

decidiu informar ao fiscal e 

procurador para procederem na 

forma estabelecida. 

Construção, conservação e 

reparo 

Soldado setenciado a trabalhos 

públicos 

211 a 215 

Atas, 

15.12.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

representando que José 

Fernandes da Silva não queria 

pagar a revista da aferição. 

Informando quem era a mãe do 

preso demente paisano. 

Sobre o primeiro ponto, 

remeteu-se à comissão 

permanente. Sobre o segundo, 

respondeu-se ao presidente de 

província. 

Mercado 

Rendimento 

Recusa em pagamento de 

aferições 

211 a 215 

Atas, 

15.12.1831 

Requerimento de Antonio José 

de Freitas pedindo para que seus 

vizinhos fossem obrigados a 

fecharem junto com ele terreno 

em Juqueri. Informe o fiscal respectivo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido de ajuda de moradores 

em fechamento de terreno 

211 a 215 
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Atas, 

15.12.1831 

Requerimento de Lourenço 

Joaquim da Trindade pedindo 

absolvição da multa por não ter 

medidas aferidas e denunciando 

outros infratores pelo mesmo 

motivo. 

Decidiu-se informar ao fiscal de 

São Bernardo. 

Mercado 

Rendimento 

Pedido para isenção de multa 

Falta de aferições 

211 a 215 

Atas, 

19.12.1831 

Ofício do presidente de 

província recomendando feitura 

de chave para gaveta da mesa da 

guarda da cadeia e fornecimento 

de água ao destacamento do 

Palácio. 

Deliberou-se que o fiscal fosse 

ordenado para dar providências 

o quanto antes. 

Materiais chave 

217 a 227 

Atas, 

19.12.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

representando a necessidade de 

convencionar com o 

administrador da chácara do 

falecido brigadeiro Pinto para se 

desviar água. Comunicando os 

lanços de várias obras que 

estavam em praça desde 14.11 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Desvio de água 

Mediação 

217 a 227 

Atas, 

19.12.1831 

Requerimento de Jayme da Silva 

Telles pedindo terreno junto à 

propriedade que possuía na 

ponte do Carmo. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

217 a 227 

Atas, 

19.12.1831 

Ofício do fiscal da Conceição 

informando que não havia 

necessidade de reparos na 

estrada de seu distrito, mas na da 

Penha. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em estradas 

217 a 227 
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Atas, 

19.12.1831 

Parecer da comissão permanente 

a partir do relatório do fiscal. 

Que antes de deliberar sobre as 

acusações do fiscal ao cobrador 

das patacas das rezes, que este 

fosse ouvido. Ficou inteirada do 

cumprimento dos deveres dos 

empregados e da falta de pús 

vacínico. Ordenou-se ao fiscal 

os reparos, mesmo que 

excedessem a quantia. Ficou 

inteirada do pedido de 

indenização do fiscal pelas 

despesas com papel. Aprovou-se 

as despesas com obras e pesos e 

medidas. Indicação do Sr. 

Mattos para que o fiscal 

apresentasse um plano de 

limpeza das casinhas. Que  

promovesse amigavelmente a 

saída dos telhões, ficando 

desembaraçado o armazém da 

câmara.  

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Rendimento 

Vacina 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Mercado 

Sanitário 

Queixa contra cobrador das reses 

Pus vacínico 

Pedido de indenização de 

despesa com papel 

Orçamento e despesas com obras 

Pesos e medidas 

Limpeza das casinhas 

Mediação 

217 a 227 
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Atas, 

19.12.1831 

Parecer da comissão permanente 

a partir do relatório do fiscal. 

Cabendo aos proprietários 

limpar e carpir (exceto o centro 

das praças), que o fiscal os 

fizessem cumprir tal postura. 

Que o fiscal procedesse ao 

orçamento para conserto do 

chafariz. Que contesse os 

moradores para não fazerem 

fogo enquanto não se removesse 

a pólvora. Que procedesse a 

orçamentos para reparos de 

obras. Que o fiscal aceitasse do 

alferes Marciano o pequeno e 

gratuíto conserto na ponte dos 

Pinheiros. Que o fiscal 

providenciasse o que estivesse a 

seu alcance para limpeza da 

cadeia. 

Sanitário 

Construção, conservação e 

reparo 

Pólvora 

Cadeia 

Carpição 

Limpeza da cadeia 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em ponte 

Proibição de fogo 

Ajuda de moradores em obra 

Orçamento e despesas com obras 

  

Atas, 

19.12.1831 

Parecer da comissão permanente 

em vista do ofício do presidente 

de província lido em 05.12 sobre 

vacinação. 

Que o fiscal, o cirurgião e mais 

pessoas incumbidas da 

vacinação remetessem à câmara 

relação anual dos vacinados. 

Que o fiscal cuidasse da 

propagação da vacina, 

subministrada pelas pessoas que 

ele considerasse capazes em seus 

distritos. Foi aprovada indicação 

do Sr. Mattos para que os fiscais 

prestassem conta trimestral. E do 

Sr. Bueno para que se adiantasse 

ao presidente de província a falta 

de pús vacínico. 

Vacina 

Relação de vacinados 

Fiscalização da vacinação 

Pus vacínico 

217 a 227 



359 
 

Atas, 

19.12.1831 Parecer da comissão permanente 

a respeito de requerimento de 

alguns moradores do bairro da 

Casa da Pólvora e informação do 

fiscal. 

Permitiu-se no lugar apontado 

pelos moradores pequena porção 

d'água que antes os religiosos de 

São Francisco permitiam aos 

proprietários da chácara Casa 

Santa, sendo os moradores 

obrigados à sua feitura e 

conservação. 

Construção, conservação e 

reparo 
Solicitação de encanamento 

217 a 227 

Atas, 

19.12.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento de Manuel 

José Chaves, cirurgião de 

partido. 

A partir da informação do fiscal 

sobre bom desempenho de suas 

tarefas, decidiu-se conceder o 

pagamento requerido. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Verificação do cumprimento de 

tarefas pelo cirurgião 

Autorização de pagamento 

217 a 227 

Atas, 

20.12.1831 

Aprovação de parecer. 

Foi aprovado o requerimento do 

Sr. Almeida sobre a pretensão 

dos moradores da Casa da 

Pólvora em terem anel d´água 

que vinha do chafariz da cidade 

e ordem para o fiscal fazer um 

chafariz no lugar da Casa da 

Pólvora. 

Construção, conservação e 

reparo 

Solicitação de encanamento 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

227 a 233 

Atas, 

20.12.1831 

Parecer da comissão permanente 

sobre abertura de rua pelo fiscal 

de Mboi. 

Aprovou-se a abertura de rua até 

que os proprietários dos terrenos 

apresentassem seus títulos. O 

fiscal foi advertido para 

participar à câmara a utilidade 

pública e conveniência para 

abertura de rua antes de fazer tal 

empreendimento. Que ele 

declarasse com urgência qual a 

utilidade que o público pode ter 

com semelhante arruamento. 

 

Queixa a respeito do fiscal 
Abertura de rua 

227 a 233 
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Atas, 

20.12.1831 
Indicação do Sr. Almeida. 

Que o fiscal promovesse a 

execução das posturas sobre 

servidão pública. 

Posturas e deliberações 
Execução de postura sobre 

servidão pública 
227 a 233 

Atas, 

23.12.1831 

Ofício do fiscal da cidade 

avisando que ninguém 

arrematou o conserto das 

casinhas da cidade. 

Representando sobre vários 

objetos tendentes ao 

beneficiamento da água dos 

chafarizes da cidade. Encaminhado à comissão. 

Arrematação 

Não houve arrematação 

Obra em casinhas 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

233 a 239 

Atas, 

23.12.1831 

Ofício do secretário 

esclarecendo sobre pedidos de 

bica d'água e informando não 

haver ordem para o fiscal fazer 

chafariz no bairro da Casa da 

Pólvora. 

Foi indicado pelo Sr. Almeida 

que o fiscal fosse multado, mas 

o Sr. Bueno indicou que antes 

ele fosse ouvido do porquê não 

ter participado à câmara que 

estava fazendo chafariz. 

Construção, conservação e 

reparo 

Queixa a respeito do fiscal 

Solicitação de encanamento 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Negligência do fiscal 

233 a 239 

Atas, 

23.12.1831 

Requerimento do fiscal 

Bernardo Justino da Silva 

pedindo aumento de gratificação 

com que possa socorrer às 

despesas dos gêneros para a 

escrituração de seu expediente. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Fiscalato 
Solicitação para aumento de 

gratificação do fiscal  

233 a 239 

Atas, 

23.12.1831 

Requerimento de Antonio de 

Camargo e Oliveira e outros de 

Mboi reclamando providências 

para verificação de resolução 

camarária que não aprovou a 

abertura de rua feita pelo fiscal 

sem a competente ordem, visto 

que um grupo tornou a abrir nos 

terrenos dos suplicantes. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Ações indevidas de moradores 

Queixa a respeito do fiscal 
Abertura de rua 

233 a 239 
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Atas, 

23.12.1831 
Requerimento de Antonio M. de 

Moura pedindo terreno. Informe o fiscal. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 233 a 239 

Atas, 

23.12.1831 

Indicação do Sr. Bueno para que 

o fiscal mandasse administrar o 

rendimento e ofício de aferidor 

do próximo ano, propondo à 

câmara as medidas necessárias 

para sua arrecadação. Foi aprovado. 

Rendimento 

Mercado 
Arrecadação das aferições 

233 a 239 

Atas, 

29.12.1831 
Ofício do fiscal da cidade, 

acompanhado de outro do 

carcereiro, comunicando a 

necessidade de consertos para 

segurança da cadeia. 

Decidiu-se que o fiscal 

procedesse, com urgência, aos 

reparos e ouvisse o carcereiro 

sobre como foram feitos os 

estragos afim de se tomarem 

providências para evitá-los 

futuramente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra na cadeia 

240 a 243 

Atas, 

29.12.1831 
Indicação para se remediar o 

desleixo dos fiscais ou 

obstáculos à conservação e 

melhoramento de estradas, quase 

sempre abandonadas. 

Que se exigisse dos fiscais exata 

e individual informação 

trimestral para a câmara tomar 

ciência da nomeação de homem 

hábil e apto para inspeção dos 

reparos e melhoramentos em 

cada bairro. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação para nomeação de 

inspetor de reparos e 

melhoramentos 

240 a 243 
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Ano de 1832 

 

DATA 
REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

02.01.1832 

Requerimento do porteiro José 

Joaquim de Toledo pedindo 

pagamento de gratificação que 

não tinha recebido porque o 

fiscal não quis lhe passar 

atestação. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação 

247 a 254 

Atas, 

02.01.1832 

Parecer da comissão permanente 

em vista do ofício do fiscal e da 

carta de Joaquim José da 

Assumpção, suposto proprietário 

do cercado do Bexiga que se 

opunha ao uso público das 

pedreiras. 

Que ao procurador fosse 

ordenado, em vista dos autos que 

a respeito das servidões públicas 

do cercado penderam no extinto 

juízo da almotaçaria e de outras 

informações convenientes, a 

obter conselho de letrado para o 

seguimento dos meios ordinários 

que competissem à câmara em 

benefício público. 

Construção, conservação e 

reparo 

Queixa do fiscal sobre recusa em 

remoção de pedra 

247 a 254 

Atas, 

02.01.1832 

Parecer da comissão sobre 

pedido do fiscal Bernardo 

Justino da Silva em que exigia 

aumento da sua gratificação. 

Em vista da atenção em seus 

trabalhos que, progressivamente, 

lhe acrescem, bem como da 

despesa que fazia com objetos 

indispensáveis ao seu 

expediente, decidiu-se aumentar 

sua gratificação. 

Fiscalato 
Solicitação de aumento de 

gratificação pelo fiscal 

247 a 254 
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Atas, 

02.01.1832 

Parecer da comissão sobre ofício 

do fiscal da freguesia de 

Itapecerica sobre arbítrio dos 

moradores que edificavam e 

tomavam para si vários terrenos. 

Remeteu-se à comissão ad hoc 

encarregada de tratar da colisão 

na freguesia de Mboi. 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa contra moradores sobre 

usurpação de terrenos e 

construção de edifícios 

247 a 254 

Atas, 

03.01.1832 

Informação do fiscal sobre 

requerimento do porteiro 

dizendo que não estava apto à 

passar atestação, sendo o 

secretário mais indicado.  

Ordenou-se que o secretário 

desse informação sobre o 

comportamento do porteiro. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Fiscal não estava apto 

254 a 256 

Atas, 

04.01.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre a resposta do porteiro 

acerca da acusação do fiscal 

contra ele feita em relatório de 

26.08.1831. 

Decidiu-se que o fiscal fosse 

ouvido, pois a resposta continha 

arguição contra ele. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Queixa contra porteiro 

256 a 259 

Atas, 

07.01.1832 

Ofício do fiscal comunicando 

arrombamento feito da Enxovia 

Grande para a prisão das 

mulheres e que, por causa da 

urgência do negócio, já tinha 

mandado fazer reparos. 

Aprovou-se o procedimento do 

fiscal, participando tudo ao 

presidente de província. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra na cadeia 

Arrombamento na prisão 

259 a 267 

Atas, 

07.01.1832 

Ofício do fiscal respondendo à 

arguição do porteiro contra ele e 

participando desleixos do dito 

empregado. 

Remeteu-se à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Queixa contra porteiro 

259 a 267 
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Atas, 

07.01.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

respondendo o porquê ele tinha 

feito chafariz sem ordem 

camarária. Representa a 

necessidade de consertos na 

Ponte de 7 de Abril. 

O Sr. Almeida instou que o 

fiscal fosse multado, mas o Sr. 

Silva requereu que fossem 

remetidos mais papeis sobre o 

assunto. A comissão decidiu 

pela aprovação do requerimento 

do Sr. Silva. Por indicação do 

Sr. Almeida, ela ordenou que o 

fiscal procedesse ao orçamento 

para os consertos na ponte. 

Construção, conservação e 

reparo 

Queixa a respeito do fiscal 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Indicação para que o fiscal fosse 

multado  

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

259 a 267 

Atas, 

07.01.1832 

Requerimento de José Joaquim 

de Toledo, cobrador das cabeças 

de rezes da cidade, para que 

pudesse responder em sessão 

contra acusação do fiscal. 

Remeteu-se à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Resposta do cobrador das reses a 

acusações 

259 a 267 

Atas, 

07.01.1832 

Parecer da comissão diante da 

indicação do Sr. Silva. 

Que os fiscais de várias 

freguesias indicassem pessoas 

idôneas para ajudante de 

porteiro, que seriam 

encarregadas da vigilância das 

posturas e cobrança das multas. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

259 a 267 
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Atas, 

07.01.1832 

Parecer da comissão sobre 

ofícios do fiscal e procurador 

acerca do conserto das casinhas 

e danos nos encanamentos dos 

chafarizes da cidade. 

Quanto ao conserto das casinhas, 

ordenou-se que fosse feito a 

jornal por falta de lançador. 

Sobre os encanamentos, que 

fossem limpas suas antigas valas 

no terreno de Antonio Xavier, 

cabendo ao fiscal convencionar 

amigavelmente com ele e outros 

quanto à necessidade da 

franqueza, conservação e 

utilidade pública do 

encanamento. Quando não 

conseguisse proceder dessa 

forma, ficava o procurador 

autorizado a defender o direito 

da câmra pelo meios ordinários. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Obra nas casinhas 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra à jornal 

Limpeza do encanamento 

Mediação para limpeza e 

franqueza de encanamento 

259 a 267 

Atas, 

07.01.1832 

Parecer da comissão acerca do 

requerimento de Agueda Maria 

da Silva e informação do fiscal 

sobre fecho de terreno no 

ribeirão de Tatuapé. 

O requerimento foi deferido, 

cabendo ao fiscal a vigilância e 

promoção da conciliação sem 

prejuízo das servidões públicas. 

Alinhamento e demarcação 

Pedido de alinhamento de 

terreno 

Fechos em terreno 

Mediação 

259 a 267 
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Atas, 

07.01.1832 

Parecer da comissão sobre ofício 

do fiscal participando a 

convenção proposta pelo coronel 

Gavião sobre encanamento na 

chácara do falecido brigadeiro 

Pinto. No ofício, o fiscal 

propunha a limpeza e 

destroncamento do côrrego 

Anhangabaú. Comunicava a 

feitura de obras postas em praça, 

dizendo que só um lançador, 

Marciano Gomes de Andrade, 

havia oferecido quantia. 

A proposta do coronel foi aceita, 

com exceção do arbítrio que ele 

exigia. Sobre a limpeza, que o 

fiscal convocasse os testeiros em 

comum com a câmara para fazê-

la. Quanto às obras a que se 

propunha o dito lançador, que as 

fizesse participando ao fiscal 

com atencipação sobre os prazos 

e quantias para que a câmara 

decidisse a esse respeito. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Arrematação 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Limpeza de córrego 

Informação sobre quantia 

oferecida pelo arrematador 

259 a 267 

Atas, 

07.01.1832 

Requerimento de Joaquim 

Ponciano pedindo pagamento de 

ordenado como carcereiro. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

259 a 267 

Atas, 

13.01.1832 

Ofício do presidente de 

província enviando lâmina de 

pús vacínico para ser remetido 

às vilas. 

Deliberou-se que fosse remetido 

ao cirurgião de partido, 

comunicando-se ao fiscal para 

proceder na forma estabelecida. 

Vacina Pus vacínico 

267 a 275 

Atas, 

13.01.1832 

Ofício do secretário do Conselho 

Geral aprovando aumento da 

gratificação do fiscal. Ficou a câmara inteirada. 

Fiscalato 
Aumento de gratificação do 

fiscal 

267 a 275 
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Atas, 

13.01.1832 

Ofício do fiscal com várias 

informações. 

Sobre a proposta de Marciano 

Gomes de Andrade, decidiu-se 

que as obras fossem arrematadas 

a ele com as condições e prazos 

declarados. Sobre orçamento 

para ponte de Tatuapé, mandou-

se que fosse reformado, com 

declarações circunstanciadas. A 

respeito da participação do fiscal 

sobre fechos que fazia Ignacio 

Lopes em terrenos em Santa 

Anna que eram de servidão 

pública, remeteu-se à comissão 

permanente. No que toca à sua 

participação sobre os consertos 

na Enxovia Grande cujos 

carpinteiros não queriam fazer 

por medo do grande número de 

presos, resolveu-se encaminhar 

ao presidente de província 

pedindo providências. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Cadeia 

Aprovação de arrematador 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

Obra na cadeia 

267 a 275 

Atas, 

13.01.1832 

Ofício do fiscal e procurador 

informando sobre padrões de 

pesos da câmara. 

Resolveu-se que o procurador 

não considerasse as despesas 

com pesos desnecessários. Que o 

fiscal comprasse as quantias que 

faltavam para inteirar o terno da 

câmara. 

Mercado Despesa com pesos e medidas 

267 a 275 

Atas, 

13.01.1832 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com relatório trimestral. Ficou a câmara inteirada. 
Relatório do fiscal Não especificado 

267 a 275 
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Atas, 

13.01.1832 

Ofício do fiscal da Penha 

remetendo relação de vendas. 

Deliberou que fosse remetida ao 

procurador para requerer 

execução das posturas contra os 

infratores. 

Mercado 

Relação de estabelecimentos 

comerciais 

Execução de posturas contra 

infratores 
267 a 275 

Atas, 

13.01.1832 

Informação do fiscal da cidade 

favorável ao requerimento de 

Joaquim Ponciano da Silva. Mandou-se pagar seu ordenado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Autorização de pagamento 

267 a 275 

Atas, 

13.01.1832 

Requerimento de João Dias da 

Silva, da freguesia de Santo 

Amaro, queixando-se do fiscal 

não ter respeitado o 

cumprimento do despacho. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 

Ações indevidas de moradores 

Falta de cumprimento de 

despacho 

267 a 275 

Atas, 

13.01.1832 

Requerimento de Francisco 

Alvares de Azevedo e Maria 

Joaquina da Annunciação 

pedindo para que um barranco 

que segurava suas propriedades 

na rua da Constituição fosse 

deixado ou que lhe fossem pagas 

suas propriedades que viriam 

abaixo, pois o barranco seria 

tirado para nivelamento da rua. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para conservação de 

barranco ou pagamento de 

propriedades 

267 a 275 

Atas, 

13.01.1832 

Requerimento do preso Lucas 

pedindo gratificação por seu zelo 

dos candieiros. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação 

267 a 275 

Atas, 

13.01.1832 

Requerimento do cirurgião de 

partido, Manuel José Chaves, 

pedindo pagamento de ordenado. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

ordenado 

267 a 275 
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Atas, 

13.01.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do presidente de 

província datado de 22.12.1831 

em que exigia os reparos na 

estrada da Serra da Cantareira, 

informando à câmara os meios 

para o empreendimento da obra. 

Se determinou aos fiscais que 

remetecem os orçamentos para 

as obras para que a câmara 

pudesse levar ao conhecimento 

do governo e participar ao 

presidente de província os meios 

a serem empregados e que 

estavam ao alcance camarário. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em estradas 

Orçamento e despesas com obras 

267 a 275 

Atas, 

13.01.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre resposta do fiscal acerca 

da celeridade da obra disposta a 

franquear no bairro da Casa da 

Pólvora um anel d´água em 

benefício público. Sobre a 

requisição do Sr. Almeida para 

que o fiscal fosse multado por 

consentir a construção sem 

deliberação camarária. 

Em vista da franqueza do anel 

daria-se remédio à necessária 

comodidade pública, sendo a 

obra feita à custa dos cidadãos. 

Decidiu-se pela isenção do fiscal 

da multa proposta, porque não 

havia cometido infração contra o 

artigo 86º da lei. Foi, contudo, 

advertido para não consentir 

construção sem aprovação 

camarária. 

Construção, conservação e 

reparo 

Queixa a respeito do fiscal 

Indicação para que o fiscal fosse 

multado 

Ajuda de moradores em obra 

267 a 275 
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Atas, 

13.01.1832 

Indicação para que ficasse sem 

efeito a deliberação camarária, 

em que supostamente estava mal 

informada, para que os 

moradores do bairro da Pólvora 

criassem chafariz tirando anel 

d'água. Que fosse nomeada 

comissão para que, juntamente 

com o fiscal, examinasse se era 

conveniente a feitura de chafariz, 

informando à câmara sobre essa 

necessidade e sobre o lugar mais 

conveniente para comodidade 

dos moradores.   

Construção, conservação e 

reparo 
Exame para feitura de chafariz 

267 a 275 

Atas, 

13.01.1832 

Indicação para que o fiscal 

apresentasse relatório 

circunstanciado sobre as obras 

de reparo e conservação mais 

necessárias.   

Construção, conservação e 

reparo 

Apresentação de relatório sobre 

obras mais necessárias 

267 a 275 

Atas, 

13.01.1832 

Indicação a partir da constatação 

de que eram jogados entrudos 

nas ruas com desprezo das 

posturas, propondo que o fiscal 

fizesse toda vigilância sobre isso 

sob pena de pagar a multa 

máxima caso fosse constatado 

desleixo da sua parte.   

Ações indevidas de moradores Queixa sobre entrudo nas ruas 

267 a 275 
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Atas, 

14.01.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre representação do secretário 

da câmara em que comunicava 

os obstáculos para a obtenção 

das marcas das rezes mortas. 

Ordenou-se que os 

administradores tirassem as 

marcas sob licença e fiscalização 

dos fiscais e procurador, dando 

informações sobre a forma, 

marcas e emolumentos. 

Rendimento  Marcação das reses 

275 a 282 

Atas, 

14.01.1832 

Parecer do Sr. Mattos, enquanto 

membro da comissão especial 

responsável por tratar da questão 

do caminho de Mboi, 

observando os requerimentos de 

Mariano Luiz Goes, José Ramos 

e outros interessados na 

conservação da rua, novamente 

aberta pelo fiscal de Mboi em 

acordo com o juiz de paz 

respectivo. 

Ele argumentou que a abertura 

ou conservação não cabia nas 

atribuições do fiscal, menos 

ainda do juiz de paz, pois não 

estavam legalmente autorizados 

para demolir propripedades 

alheias, mormente em 

contravenção do bem público. 

Queixa a respeito do fiscal Abertura de rua 

275 a 282 

Atas, 

14.01.1832 

Parecer do Sr. Mattos sobre 

requerimento de Antonio de 

Camargo e Oliveira que, 

juntamente com outros, ao tentar 

reedificar os antigos fechos 

supostamente tirados 

arbitralmente pelo fiscal 

combinado com o juiz de paz, 

foi ameaçado por índios armados 

e preso pelo juiz de paz. 

Decidiu-se, em vista da falta de 

informação sobre culpa de 

Antonio Camargo e Oliveira e 

de jurisdição do juiz de paz, que 

a postura do juiz de paz foi 

tumultosa, ilegal e mal 

caracterizada, supostamente 

influenciada pelo vigário de 

Mboi devido a paixões 

particulares e menosprezo da lei. 

Foi remetido ao presidente de 

província. 

Queixa a respeito do fiscal 
Queixa contra juiz de paz 

Abertura de rua 

275 a 282 
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Atas, 

14.01.1832 

Informação do fiscal da cidade 

contra os requerimentos de 

Francisco Alvares de Araujo e 

Maria Joaquina da Annunciação. 

Encaminado à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para conservação de 

barranco ou pagamento de 

propriedades 

275 a 282 

Atas, 

14.01.1832 

Indicação do Sr. Mattos para que 

aos fiscais fosse recomendado o 

cuidado das estradas dos termos 

conforme um projeto de ofício 

circular apresentado por ele. 

Encaminado à comissão 

permanente. 

Posturas e deliberações Cuidado com estradas do termo 

275 a 282 

Atas, 

14.01.1832 Aprovação de parecer. 

Que o fiscal de Itapecerica 

punisse, através de juiz de paz, 

todos aqueles que edificassem 

ou cercassem dentro do rócio 

sem demarcação de alinhamento, 

não devendo a isto proceder sem 

que a ele constasse o título 

legítimo do domínio que tem ou 

não o requerente do 

alinhamento. 

Alinhamento e demarcação Punição de infratores 

275 a 282 

Atas, 

24.01.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

participando o desmancho da 

ponte do aterrado do Carmo e a 

despesa necessária para seu 

conserto. Declara as dimensões 

da ponte do Tatuapé. 

Resolveu-se que colocasse em 

praça o conserto do desmancho, 

fazendo-o a jornal caso não fosse 

arrematado. Sobre a ponte de 

Tatuapé, foi remetido à 

comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Informação sobre estado de 

ruína 

Orçamento e despesas com obras 

Dimensão de ponte 

282 a 290 

Atas, 

24.01.1832 

Ofício do cirurgião de partido 

comunicando a pronta vacina 

para vacinação. 

Mandou-se que o fiscal 

procedesse na forma 

estabelecida. 

Vacina Prontidão das vacinas 

282 a 290 
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Atas, 

24.01.1832 

Ofício do fiscal da Penha 

participando que o da Conceição 

não mandou consertar um 

caminho. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 

Construção, conservação e 

reparo 

Falta de reparo em caminho 

282 a 290 

Atas, 

24.01.1832 

Ofício do fiscal da Penha 

participando que um escravo, 

aconselhado pelo capitão 

Vicente Ferrer da Silva Lisboa, 

fechou nessa freguesia um beco 

de servidão pública. Ele enviou 

documento para provar. 

Resolveu-se encaminhar ao 

procurador para que promovesse 

a execução das posturas e 

defendesse o direito da câmara. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em beco de 

servidão pública 

282 a 290 

Atas, 

24.01.1832 

Informação do fiscal favorável 

ao requerimento do preso Lucas. 

Mandou-se à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Autorização de pagamento 

282 a 290 

Atas, 

24.01.1832 

Informação do fiscal favorável 

ao requerimento de Antonio 

Maria de Moura. 

Resolveu-se que o fiscal, depois 

de demarcada a rua, procedesse 

à vistoria, arrumamento e 

alinhamento do terreno. 

Alinhamento e demarcação Alinhamento de terreno 

282 a 290 

Atas, 

24.01.1832 

Requerimento de Floriano 

Jacinto da Conceição pedindo 

data de terra na estrada que 

seguia dos avalados de Belém 

para a Penha. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

282 a 290 

Atas, 

24.01.1832 

Requerimento do ajudante de 

porteiro, Candido Borges 

Barreto, pedindo pagamento da 

sua gratificação vencida. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação 

282 a 290 

Atas, 

31.01.1832 

Ofício do presidente de 

província ordenando a 

propagação de pús vacínico. 

Ordenou-se informar ao fiscal 

para fazer a propagação por 

meio do cirurgião de partido na 

forma estabelecida. 

Vacina Propagação das vacinas 

291 a 306 
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Atas, 

31.01.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

participando que encarregou 

Vicente Cavalheiro em lugar de 

José Branco de Barros da 

administração das aferições, mas 

que ele exigia uma outra quantia 

de comissão livre. Comunica a 

despesa feita em aterro da ponte 

grande do Fonseca. 

Sobre o primeiro ponto, decidiu-

se que fosse paga a quantia de 

comissão. Sobre o segundo, 

exigiu-se que o fiscal declarasse 

se a despesa foi feita com 

autorização do presidente da 

câmara. 

Rendimento 

Mercado 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Nomeação de aferidor 

Solicitação de comissão 

Orçamento e despesas em obras 

291 a 306 

Atas, 

31.01.1832 

Ofício do fiscal de Juqueri sobre 

requerimento de Antonio José de 

Freitas confirmando o alegado. 

Resolveu-se que se recorresse ao 

juiz de paz quando houvesse 

infração da postura. 

Construção, conservação e 

reparo 

Infração de postura 

Não especificado 

291 a 306 

Atas, 

31.01.1832 

Requerimento de Ignacio José 

Lopes, morador de Santa Anna, 

pedindo que fosse declarado sem 

efeito o embargo do fiscal em 

valos que o suplicante estava 

abrindo para fechar terreno 

supostamente de servidão 

pública. Informe o fiscal.  

Datas de terra e/ou terreno 

Solicitação para que o embargo 

do fiscal fosse desconsiderado 

Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

291 a 306 

Atas, 

31.01.1832 

Requerimento de Antonio de 

Camargo e Oliveira e outros 

pedindo que o fiscal de Mboi 

fosse multado pela ilegal e 

prejucidicial abertura de 

caminho. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 

Solicitação para que o fiscal 

fosse multado 

Abertura de rua 

291 a 306 
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Atas, 

31.01.1832 

Parecer da comissão sobre 

limpeza das casinhas e 

acréscimo dos alugueis pelos 

gêneros ali recolhidos e 

expostos. 

Decidiu-se que o fiscal 

mandasse fazer tudo o que fosse 

necessário semanalmente quanto 

à limpeza. O administrador 

deveria participar ao fiscal a cota 

razoável sobre os gêneros nãos 

especificados, cabendo ao fiscal 

comunicar à câmara sob pena de 

abuso ou omissão. 

Rendimento 

Mercado 

Sanitário 

Limpeza das casinhas 

Acréscimo de aluguel 

291 a 306 

Atas, 

31.01.1832 

Parecer da comissão especial 

acerca do requerimento do padre 

José Damaso Candido da 

Silveira sobre encanamento do 

côrrego Moringuinho, 

arruamento e nivelamento de 

beco. Sobre abaixo assinado de 

alguns proprietários do bairro da 

Casa da Pólvora queixando-se 

dos vexames pela alteração da 

direção do encanamento e 

apontando necessidade de uma 

rua. 

Ordenou-se que o fiscal 

procedesse às diligências para a 

restituição do côrrego e melhoria 

de seu antigo encanamento, 

ficando em franqueza pública. 

Que o beco fosse reduzido a uma 

rua com largura suficiente. Se 

encontrasse em tais diligências 

dificuldade para resolvê-las 

conciliatoriamente, ao fiscal e 

procurador era autorizado a 

promoção em benefício público 

dos meios ordinários permitidos 

pela lei. 

Construção, conservação e 

reparo 

Restituição de córrego 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em beco 

Mediação 

Abaixo-assinado dos moradores 

sobre incovenientes da alteração 

de encanamento e necessidade 

de rua 

291 a 306 
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Atas, 

09.02.1832 

Requerimento do fiscal da 

cidade com precisão para se 

pedir ao sargento-mor Francisco 

Mariano da Cunha e ao alferes 

Francisco Antonio Baruel a 

formalização dos orçamentos 

das obras na estrada da 

Cantareira. Para se dispensarem 

os comerciantes de aferirem a 

medida de alqueire. Sobre 

urgência de balanças e pesos nas 

casinhas e cepos para açougue. 

Decidiu-se mardar ofício ao 

sargento-mor e ao alferes pedido 

o requerido. Dispensou-se os 

comerciantes da dita aferição. O 

restante foi remetido à comissão 

especial. 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado 

Rendimento 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em estradas 

Pedido para dispensa de aferição 

Pesos e medidas 

307 a 311 

Atas, 

09.02.1832 

Requerimento de João Antonio 

Rosa pedindo que se procedesse 

à vistoria e avaliação de um 

pedaço de quintal das casinhas 

na forma dos artigos 42º e 43º da 

lei, porque ele pretendia lançar. 

Resolveu-se com informação do 

fiscal fosse remetido à comissão. 

Arrematação 

Rendimento 

Pedido de vistoria para 

arrematação de quintal nas 

casinhas 

307 a 311 

Atas, 

09.02.1832 

Requerimento dos herdeiros do 

falecido brigadeiro Luiz Antonio 

de Souza pedindo anel d'água 

que outrora corria em sua 

propriedade. 

Mandou-se remeter à comissão 

permanente com informação do 

fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Solicitação de anel de água 

307 a 311 

Atas, 

09.02.1832 

Requerimento de Nazario 

Antonio de Miranda pedindo 

licença para continuar com sua 

casa de jogo de bilhar.  Informe o fiscal. 

Licença Solicitação de bilhar 

307 a 311 

Atas, 

09.02.1832 

Requerimento de Joaquim José 

do Porto pedindo pagamento de 

ordenado como carcereiro. Informe o fiscal. 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

307 a 311 
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Atas, 

09.02.1832 

Requerimento de Alexandre da 

Silva Collares cobrando a 

execução de medição de um 

terreno já despachada. 

Mandou-se que o fiscal 

cumprisse o despacho de 

28,02.1831 

Alinhamento e demarcação Pedido de medição 

307 a 311 

Atas, 

09.02.1832 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Floriana 

Jacintha da Conceição lido 

24.01.1832 

Resolveu-se que não tinha lugar 

porque o terreno estava fora do 

rócio. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação indeferida 
307 a 311 

Atas, 

09.02.1832 

Ofício do fiscal da Penha 

queixando-se do juiz de paz não 

querer disponibilizar gente para 

trabalho em caminho. 

Mandou-se à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Queixa contra juiz de paz  

307 a 311 

Atas, 

09.02.1832 

Foi rejeitado o parecer da 

comissão permanente sobre 

requerimento do preso Lucas, 

indeferindo-o. 

Resolveu-se autorizar o fiscal a 

pagar diária para pessoa que 

cuidasse da iluminação da 

cadeia. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação 

Solicitação indeferida 
307 a 311 

Atas, 

09.02.1832 

Parecer da comissão sobre 

requerimento para que o fiscal 

de Mboi fosse multado. 

Decidiu-se que o fiscal fosse 

ouvido sobre a acusação. 

Queixa a respeito do fiscal 

Solicitação para que o fiscal 

fosse multado 

Abertura de rua 
307 a 311 

Atas, 

14.02.1832 

Ofício do fiscal de Juqueri 

enviando relação de multados 

em sua última revista. Entre eles, 

havia os infratores das posturas 

sobre armas proibidas. 

Deliberou-se enviar a relação ao 

procurador para cuidar da 

cobrança e mandar ofício ao 

fiscal para propor ajudante de 

porteiro para a cobrança das 

multas. 

Posturas e deliberações 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Relação de multados 

Infratores de posturas sobre 

armas 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 
312 a 317 

Atas, 

14.02.1832 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Nazario 

Antonio de Miranda. 

Concedeu-lhe licença para 

bilhar, conforme código criminal 

e posturas municipais. 

Licença 
Solicitação de bilhar 

Solicitação deferida 

312 a 317 
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Atas, 

14.02.1832 

Requerimento de José Bernardes 

Rangel, da freguesia de 

Araraquara, pedindo 

providências para corte de rezes. 

Resolveu-se que o fiscal desse 

providências com preferência a 

outro que não fosse criador de 

fora.  

Rendimento 
Pedido de providências para 

corte das reses 

312 a 317 

Atas, 

14.02.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimentos de João 

Dias da Silva e José Francisco 

Mendes relativo a caminho em 

Santo Amaro. 

Decidiu-se, quanto ao primeiro 

suplicante, que o fiscal 

cumprisse o 1º despacho 

camarário, requerendo a 

execução do artigo 15º das 

posturas perante juiz de paz 

conforme a lei. Sobre o segundo, 

que alegasse suas razões perante 

juiz de paz. 

Queixa a respeito do fiscal 

Ações indevidas de moradores 

Falta de cumprimento de 

despacho 

Queixa sobre fecho em terras 

particulares 

312 a 317 

Atas, 

20.02.1832 

Ofício do presidente de 

província remetendo edital para 

concurso de escolas de 1º letras 

em Cutia. 

Mandou-se o fiscal de Cutia 

fixar os editais. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Editais para concurso para 

Cadeira de 1ª Letras 

317 a 322 

Atas, 

20.02.1832 

Informação do fiscal da cidade 

sobre requerimentos de Ignacio 

José Lopes, João Antonio Rosa e 

Joaquim José do Porto.  

Encaminhados à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Arrematação 

Rendimento 

Solicitação para que o embargo 

do fiscal fosse desconsiderado 

Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Pedido de vistoria para 

arrematação de quintal nas 

casinhas 
317 a 322 

Atas, 

20.02.1832 

Requerimento de dona Anna 

Josepha do Sacramento 

queixando-se do fiscal por não 

ter lhe dado alinhamento em sua 

chácara. Informe o fiscal em separado. 

Queixa a respeito do fiscal Falta de alinhamento 

317 a 322 
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Atas, 

20.02.1832 

Requerimento de José Mariano 

de Godoy pedindo carta de terra 

de um terreno na Penha onde já 

havia começado a edificar por 

ignorar as posturas. 

Resolveu-se que o fiscal 

respectivo informasse se o 

terreno era devoluto e de 

servidão pública, sem suspensão 

de qualquer procedimento para 

boa execução das posturas que o 

suplicante tenha infringido.  

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

317 a 322 

Atas, 

20.02.1832 

Parecer da comissão 

permantente sobre ofício do 

presidente de província de 

21.01.1832 em que recomendou 

não conceder licença para 

máscaras, proibindo seu uso por 

postura. 

Foi dado parecer que, não 

mencionado no artigo 9º das 

posturas esse tipo de 

divertimento, já proibido por leis 

antigas, o fiscal não desse 

licença, mesmo com queixa dos 

autores remetendo ao pagamento 

dos espetáculos públicos até que 

o Conselho Geral se reunisse. 

Posturas e deliberações 

Licença 
Máscaras 

317 a 322 

Atas, 

20.02.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade 

lido em 24.01.1832 

Mandou-se que ele executasse o 

artigo 15º das posturas visto que 

a abertura do rego impede a 

servidão pública. Que ele 

procedesse ao orçamento de 

calçada. Autorizou-se obra do 

encanamento do brigadeiro Pinto 

para o côrrego do Anhangabaú à 

custa da câmara porque foi ela 

que propôs sua mudança de 

lugar. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Obra em Chafariz e/ou 

encanamento 

317 a 322 

Atas, 

22.02.1832 

Requerimento de José Mariano 

de Godoy dando por suspeito o 

fiscal da Penha para informação 

por ele requerida. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Fiscal suspeito 

323 a 324 
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Atas, 

22.02.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento de Manuela 

Andreza e último despacho do 

presidente da província. 

É de parecer que a razão estava 

com a suplicante em vista dos 

documentos apresentados e 

informação do fiscal e juiz de 

paz de Cutia. Mandou-se 

informar ao presidente de 

província. 

Queixa a respeito do fiscal Conduta ilegal do fiscal 

323 a 324 

Atas, 

22.02.1832 

Parecer da comissão em vista do 

pedido de Candido Borges por 

aumento de gratificação. 

Mandou-se que o secretário e o 

fiscal mencionassem as 

aplicações de trabalho feitas pelo 

requerente e sua conduta. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para aumento de 

gratificação 

323 a 324 

Atas, 

23.02.1832 

Ofício do fiscal de Juqueri 

comunicando a nomeação de 

Joaquim Pereira da Silva para 

ajudante de porteiro dessa 

freguesia. Foi aprovado e juramentado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

324 a 327 

Atas, 

23.02.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre representação do fiscal da 

Penha em que comunicava a 

ruina de várias pontes. Nele, 

foram feitas várias emendas dos 

membros camarários. 

Mandou-se que o fiscal 

observasse e fizesse observar os 

artigos 32º e 45º das posturas, 

requisitando ao juiz de paz. Em 

caso de abuso dos que deveriam 

concorrer, o fiscal deveria 

requerer do juiz de paz na 

conformidade do artigo 88º da 

lei. Foi aprovada a emenda do 

Sr. Almeida para que o fiscal 

fizesse as participações por 

editais, sendo infundado o que 

diz respeito ao juiz de paz 

porque o fiscal deve ter ajudante 

de porteiro às suas ordens, 

nomeando-o antes. 

Construção, conservação e 

reparo 

Posturas e deliberações 

Publicação 

Informação sobre estado de 

ruína 

Execução de posturas 

Participações por editais 

324 a 327 
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Atas, 

23.02.1832 

Parecer da comissão sobre ofício 

do fiscal que tratava da precisão 

de balanças, pesos e cepos nas 

casinhas e açougues. 

Que o fiscal e o procurador 

fornecessem estes utensílios, 

participando à câmara. 

Mercado 
Fornecimento de balanças, pesos 

e utensílios 

324 a 327 

Atas, 

24.02.1832 

Parecer com base em informação 

do fiscal da cidade e secretário 

acerca do requerimento de 

Candido Borges Barreto pedindo 

aumento de gratificação. 

Decidiu-se que não tinha lugar o 

pedido. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para aumento de 

gratificação 

328 a 330 

Atas, 

24.02.1832 

Parecer da comissão sobre 

representação do fiscal acerca da 

ponte de Tatuapé. 

Ordenou-se que colocasse em 

praça a mão de obra, fazendo-a 

por jornal quando não houvesse 

arrematante. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obras 

Obra em ponte 

328 a 330 

Atas, 

24.02.1832 

Parecer da comissão sobre 

representação do fiscal da Penha 

em que comunicou inexatidão do 

fiscal da Conceição na feitura de 

caminhos. 

Mandou-se que a mesma 

representação fosse enviada ao 

fiscal da Conceição para que 

respondesse sobre o assunto. 

Queixa a respeito do fiscal Falta de reparo em caminho 

328 a 330 

Atas, 

24.02.1832 

Ofício do presidente de 

província comunicando que 

ordenou escolta para a segurança 

dos trabalhadores empregados 

no conserto da enxovia da 

cadeia. Ficou a câmara inteirada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Escolta para segurança dos 

trabalhadores 

328 a 330 

Atas, 

27.02.1832 

Requerimento de Anna Maria do 

Carmo queixando-se do fiscal ter 

exigido avença exorbitante por 

seu armazém na rua das 

casinhas. Que o fiscal informasse. 

Queixa a respeito do fiscal 

Rendimento 
Cobrança exorbitante de avença 

330 a 333 
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Atas, 

27.02.1832 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Anna Maria do 

Carmo. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Queixa a respeito do fiscal Cobrança exorbitante de avença 

330 a 333 

Atas, 

27.02.1832 

Indicação do Sr. Cantinho para 

feitura de arca forte de que trata 

o artigo 48º da lei. 

Recomendou-se ao fiscal seu 

cumprimento. 

Materiais Feitura de arca forte 

330 a 333 

Atas, 

29.02.1832 

Ofício do procurador 

defendendo-se da arguição que o 

fiscal fez contra ele sobre a 

cobrança dos alugueis das 

casinhas pelos porcos que nela 

entravam. O procurador 

denunciou vários abusos do 

mesmo fiscal.  Resolveu-se que respondesse. 

Queixa a respeito do fiscal 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Rendimento 

Queixa sobre cobrança do 

aluguel das casinhas 

Abusos do fiscal 

333 a 338 

Atas, 

29.02.1832 

Requerimento de Francisco 

Xavier de Brito pedindo que o 

fiscal assistisse com fecho um 

terreno seu no Tanque. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

333 a 338 

Atas, 

29.02.1832 

Requerimento de Manuel 

Joaquim da Paixão Teco para ser 

dispensado de aferir medidas de 

seco cujos gêneros não vendia. 

Foi remetido ao fiscal para 

dispensá-lo caso fosse verdade. 

Rendimento 

Mercado 
Pedido para dispensa de aferição 

333 a 338 

Atas, 

29.02.1832 

Parecer da comissão permanente 

em vista das arguições do fiscal 

contra José Joaquim de Toledo 

na qualidade de porteiro e 

encarregado de outros serviços.  

Que a câmara aprovasse a 

medida do fiscal, encarregando 

Demetrio de tais obrigações de 

chaveiro e porteiro do 

matadouro, autorizando o 

procurador a indenizá-lo. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Queixa contra porteiro 

333 a 338 
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Atas, 

29.02.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. Foi aceita 

emenda. 

Mandou-se que ele promovesse 

a execução do artigo 15º das 

posturas contra aqueles que 

fechavam vários locais da várzea 

de Santo Amaro, embaraçando 

estrada e pastagens de gados que 

iam para corte. 

Posturas e deliberações 
Execução de posturas sobre 

fechos em pastagens e estradas 

333 a 338 

Atas, 

29.02.1832 

Parecer da comissão sobre um 

dos objetos do relatório do 

fiscal. 

Mandou-se que fosse deprecado 

do presidente de província a 

mencionada escolta que faria a 

manutenção das posturas sobre 

entrudo, ponderando-se as 

razões do fiscal. E sobre a 

suspeita apontada pelo fiscal 

sobre repulsa do secretário em o 

acompanhar nos três dias de 

entrudo, decidiu-se ociosa essa 

suspeita. 

 

Posturas e deliberações 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de postura sobre 

entrudo 

Queixa contra secretário 

333 a 338 

Atas, 

29.02.1832 

Requerimento do secretário 

pedindo isenção de acompanhar 

o fiscal nos dias de entrudo, pois 

a obrigação não estava 

compreendida no artigo 85º da 

lei, nem na deliberação de 06 de 

junho de 1829 sobre revistas. Rejeição do parecer anterior. 

Posturas e deliberações 

Pedido do secretário para ser 

dispensando da revista nos dias 

de entrudo 

333 a 338 
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Atas, 

29.02.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre representação do fiscal em 

que denunciava o fecho feito por 

Ignacio Lopes impedindo uso de 

servidão pública em Santa Anna. 

No entanto, estava fora da légua 

do rócio da cidade. Além disso, 

o denunciado apresentou 

documentos que negavam a 

dependência pública do local. 

Decidiu-se que o fiscal 

observasse pontualmente o 

artigo 15º das posturas no caso 

de infração. Que o suplicante 

apresentasse seu requerimento 

ao juiz de paz caso fosse 

chamado em juízo. 

Ações indevidas de moradores 

Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

Apresentação de documentos 

pelo denunciado 

Execução de posturas sobre 

infração 

333 a 338 

Atas, 

01.03.1832 

Ofício do fiscal da Penha 

comunicando que um corredor 

que o governo tinha mandado 

abrir encontrava-se fechado. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em corredor 

339 a 343 

Atas, 

01.03.1832 

Ofício do fiscal da Penha 

propondo José de Moraes para 

arruador e José Jesuino de 

Siqueira para ajudante. Foi aprovado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Nomeação de arruador 

339 a 343 

Atas, 

01.03.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício da câmara de 

Atibaia que entendeu que os 

serviços relativos à estrada de 

Nazareth à Conceição deveriam 

ser feitos de "mão-comum" 

pelos povos dessas freguesias, 

sendo que a exigência da câmara 

foi também de cooperação de 

Atibaia. 

A comissão condenou a postura 

da câmara de Atibaia como 

incoerente em vista da explicita 

disposição do artigo 32º das 

posturas. Decidiu-se que o fiscal 

da Conceição esclarecesse o 

assunto.  

Construção, conservação e 

reparo 

Condenação de postura da 

câmara municipal de Atibaia 

Ajuda de moradores em obra 

Esclarecimento do assunto pelo 

fiscal 

339 a 343 
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Atas, 

01.03.1832 

Parecer da comissão em vista do 

requerimento de José Mariano 

de Godoy. 

Julgou-se que a suspeita era sem 

fundamento, atentando-se à 

confiança que o fiscal merecia. 

Queixa a respeito do fiscal 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Fiscal suspeito 
339 a 343 

Atas, 

01.03.1832 

Parecer da comissão sobre 

requerimento de Anna Maria do 

Carmo contra o arbítrio do fiscal 

que exigia quantia exorbitante 

por avença de sua venda na rua 

das casinhas. 

Ordenou-se que o fiscal 

declarasse se naquela vizinhança 

havia armazéns que fossem 

avençados pela quantia que ele 

exigiu da suplicante. Conforme a 

emenda aprovada do Sr. 

Almeida, exigiu-se que o fiscal 

declarasse o motivo para o 

aumento da avença quando 

consta que ele abaixava o valor 

para alguns, ficando desde já 

responsabilizado. 

Queixa a respeito do fiscal 

Rendimento 

Cobrança exorbitante de avença 

Esclarecimento do assunto pelo 

fiscal 

339 a 343 

Atas, 

01.03.1832 Indicação do Sr. Cantinho. 

Que fosse ordenado ao fiscal que 

desse solução à determinação 

sobre terrenos usurpados na 

várzea do Carmo por ocasião do 

requerimento de Modesto 

Antonio Leite. 

Datas de terra e/ou terreno 
Execução de deliberação sobre 

terrenos usurpados 

339 a 343 

Atas, 

01.03.1832 

Parecer da comissão 

permanente. 

Ordenou-se que o fiscal 

mandasse limpar chafariz. 
Sanitário Limpeza em chafariz 

339 a 343 

Atas, 

01.03.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento de Ignacio 

de Almeida em que reclamava a 

injustiça da multa por não ter 

concorrido à votação de juiz de 

paz da Penha, alegando não 

pertencer a esta freguesia.  

Mandou-se que o fiscal da Penha 

respondesse em vista do 

requerimento e documento 

apresentado. 

Eleição Queixa contra multa 

339 a 343 
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Atas, 

02.03.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

respondendo à acusação do 

procurador contra ele. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal Abusos do fiscal 

343 a 346 

Atas, 

02.03.1832 

Ofício do fiscal da cidade sobre 

requerimento de Anna Maria do 

Carmo. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 

Rendimento 

Cobrança exorbitante de avença 

Esclarecimento do assunto pelo 

fiscal 
343 a 346 

Atas, 

02.03.1832 

Requerimento do vigário da 

Penha pedindo nomeação de 

arruador para um alinhamento. 

Resolveu-se que o fiscal fizesse 

o nomeado prestar juramento. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Nomeação de arruador 

343 a 346 

Atas, 

02.03.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre o que participava o juiz de 

paz de Santa Efigênia para ser 

demitido em consequência dos 

aspectos mencionados em seu 

ofício de 27.02.1832 

Concluíu-se que as razões 

apresentadas eram estranhas ao 

artigo 4º da lei de 15 de outubro 

de 1827, por isso inatendíveis. 

Quanto aos fatos, declarou-se 

que a comissão não podia 

conjenturar ou reconhecer para 

dizer se competia ou não à 

câmara. Sendo assim, mandou-

se que o fiscal procedesse às 

indagações necessárias, 

comunicando à câmara os 

resultados para que pudesse 

deliberar. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Demissão de juiz de paz 

343 a 346 

Atas, 

08.03.1832 

Ofício do fiscal da cidade com 

inventário dos utensílios das 

casinhas e participando que seu 

administrador não queria 

continuar com os 20% de 

comissão. Foi à comissão permanente. 

Inventário 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Utensílios das casinhas 

Comissão do administrador das 

casinhas 

347 a 351 
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Atas, 

08.03.1832 

Ofício do fiscal de Mboi 

informando que por estar 

modesto passou o fiscalato ao 

suplente. Ficou a câmara inteirada. 

Fiscalato Entrega do fiscalato 

347 a 351 

Atas, 

08.03.1832 

Ofício do fiscal de Mboi 

respondendo à acusação de 

Antonio de Camargo e Oliveira. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 

Solicitação para que o fiscal 

fosse multado 

Abertura de rua 
347 a 351 

Atas, 

08.03.1832 

Requerimento de Alexandre 

Teixeira de Almeida pedindo 

terreno na Conceição dos 

Guarulhos, informado 

favoravelmente pelo fiscal. 

Mandou-se proceder à vistoria e 

demais diligências, uma vez que 

não fosse lugar de servidão 

pública. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

347 a 351 

Atas, 

08.03.1832 

Requerimento de José Coelho 

para ser isento do pagamento de 

aluguel da casinha que ocupou 

sem balanças, pesos e cepos. Que informasse o fiscal. 

Rendimento 

Mercado 

Solicitação para isenção de 

aluguel das casinhas 

Falta de balanças e pesos nas 

casinhas 
347 a 351 

Atas, 

08.03.1832 Indicação do Sr. Cantinho. 

Que fosse perguntado ao fiscal o 

que havia tratado com o 

proprietário que devia pagar 

meação do muro das casinhas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Esclarecimentos do fiscal sobre 

muro das casinhas 

347 a 351 

Atas, 

08.03.1832 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de José Coelho de 

Mesquita. Foi indeferido. 

Não especificado Não especificado 

347 a 351 

Atas, 

10.03.1832 

Parecer da comissão sobre 

requerimento de Anna Maria do 

Carmo tendo em conta a 

informação do fiscal e do 

secretário. 

Ordenou-se que somente a parte 

relativa ao preço ou ajuste da 

avença fosse ultimada pelo 

fiscal, de modo que ela 

combinasse com alguma outra. 

Queixa a respeito do fiscal 

Rendimento 

Cobrança exorbitante de avença 

Cobrança em acordo com outras 

352 a 354 
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Atas, 

14.03.1832 

Ofício do fiscal com a 

convenção feita com a 

propriedade vizinha das 

casinhas. Ficou a câmara inteirada. 

Mercado 
Mediação com propriedade 

vizinha às casinhas 

354 a 362 

Atas, 

14.03.1832 

Ofício do secretário 

comunicando a necessidade de 

encardenação dos exemplares 

das leis e decretos de 1828. 

Mandou-se que o fiscal 

deligenciasse a tarefa. 

Materiais 
Encadernação dos exemplares 

das leis 

354 a 362 

Atas, 

14.03.1832 

Ofício do fiscal da Penha 

propondo a Bonifacio Antonio 

de Castro como ajudante de 

porteiro nesta freguesia. 

Foi aprovado, nomeado e 

juramentado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

354 a 362 

Atas, 

14.03.1832 

Parecer da comissão permanente 

acerca de vários pontos 

apresentados pelo fiscal da 

cidade Bernardo Justino da Silva 

em seu relatório dirigido à 

câmara em 22.02.1832. 

Foram aprovados vários pontos 

quanto à execução das posturas 

pelo fiscal, abertura de ruas, 

propagação de vacina, reparos, 

arrematação, execução e 

conclusão de obras, plano para 

desvio de água, aterrados, 

calçamento, etc. 

Construção, conservação e 

reparo 

Vacina 

 Arrematação 

Obra em ruas 

Propagação das vacinas 

Obra em calçadas 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em aterrado 

Leilão de obras 

354 a 362 

Atas, 

17.03.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

representando a negativa dos 

vendedores pobres em terem 

todas as medidas de secos. 

Apresentando orçamentos para a 

rua do cemitério e ponte de 7 de 

Abril. 

Aprovou-se a indicação do Sr. 

Cantinho para que os vendedores 

aferissem todas as medidas de 

meio alqueire para baixo na 

forma deliberada. O outro ponto 

foi à comissão permanente. 

Mercado 
Negativa dos comerciantes a 

respeito de aferição 

362 a 372 

Atas, 

17.03.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

representando consertos 

comunicados pelo administrador 

da casinhas como necessários 

nas ladeiras do Carmo. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em ladeira 

362 a 372 
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Atas, 

17.03.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

perguntando sobre pagamento a 

ser feito ao escriturário da 

vacina. Foi à comissão permanente. 

Vacina 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento ao escriturário 

362 a 372 

Atas, 

17.03.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

informando contra requerimento 

de Jayme da Silva Telles. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

362 a 372 

Atas, 

17.03.1832 

Requerimento de Antonio Pires, 

da freguesia de São Bernardo, 

pendindo o fechamento de um 

terreno. Que informasse o fiscal. 

Data de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 
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Atas, 

17.03.1832 

Aprovação de alguns pontos que 

foram adiados do relatório do 

fiscal. 

Aprovou-se a execução de obras 

por jornal e arrematação. 

Recusou-se demarcação 

proposta pelo fiscal. Mandou-se 

que ele procedesse a orçamento 

para reforma de chafariz. 

Aprovou-se a nomeação de 

comissão indicada pelo fiscal 

para exame de obra. Ordenou-se 

a conclusão de obra. Aprovou-se 

a despesa com matança de cães. 

Autorizou-se que mandasse fazer 

portão no curral. A câmara ficou 

inteirada do cumprimento dos 

deveres pelos professores de 1ª 

letras. Julgou-se estranha a 

requisição do fiscal pedindo que 

o procurador satisfizesse os 

quarteis que fossem vencendo. 

Advertiu-se o fiscal para 

classificar com correta 

individualidade os objetos que 

compete participar ou esclarecer. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Animais 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Leilão de obras 

Recusa de demarcação proposta 

pelo fiscal 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Inspeção em obra 

Matança de cães 

Obra em curral 

Cumprimento de tarefas pelo 

professor 

Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

362 a 372 
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Atas, 

17.03.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

A câmara ficou inteirada da 

conclusão de encanamento e 

inventário dos utensílios das 

casinhas, cabendo ao fiscal 

propor à ela o número de cepos e 

sua importância, como também a 

da balança. Autorizou-se o 

procurador a satisfazer mais 5% 

à gratificação do aferidor. 

Mandou-se ao fiscal aferir os 

pesos e balanças das casinhas e 

açougues para que o público não 

sofresse com as faltas apontadas 

no inventário. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Mercado 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em encanamento 

Utensílios das casinhas 

Pagamento da gratificação ao 

aferidor 

362 a 372 

Atas, 

17.03.1832 

Parecer da comissão permanente 

em vista do requerimento de 

dona Anna Josepha do 

Sacramento, dirigido ao 

presidente de província e 

remetido para deferimento da 

câmara, e informação do fiscal. 

Ordenou-se que o fiscal 

procedesse à conclusão do 

alinhamento. 

Alinhamento e demarcação 

Queixa a respeito do fiscal 
Falta de alinhamento 

362 a 372 

Atas, 

17.03.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre a exposição que o 

procurador fez à arguição do 

fiscal contra ele acerca da 

cobrança de 40 réis de entrada 

por cabeça dos capados, mesmo 

quando não acomodados em 

chiqueiros e casinhas.  

Sendo a cobrança até agora sido 

feita com boa fé de ambos, 

deveria-se proseguir na 

conformidade do que a esse 

respeito foi aprovado. Que o 

fiscal procedesse à cobrança de 

multa a que se referiu a arguição 

que o procurador fez contra ele. 

Queixa a respeito do fiscal 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Rendimento 

Cobrança das rendas 

362 a 372 
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Atas, 

17.03.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da Penha 

comunicando que o falecido 

capitão Bento Dias Bueno 

fechou um corredor de servidão 

pública. 

Ordenou-se que o fiscal 

executasse as posturas a respeito 

do fecho, se foi feito no tempo 

das mesmas posturas. Se feito 

antes delas, deveria participar ao 

procurador para que ele 

promovesse os termos de 

reinvidicação. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública  

362 a 372 

Atas, 

17.03.1832 

Parecer da comissão sobre 

requerimento de João Antonio 

Rosa. 

Que o vereador Cantinho, 

encarregado das circunstâncias 

relativas às casinhas, juntamente 

com o fiscal realizasse exame no 

terreno pretendido, informando à 

câmara para que ela deferisse o 

requerido. 

Arrematação 

Rendimento 

Pedido de vistoria para 

arrematação de quintal nas 

casinhas 

362 a 372 

Atas, 

17.03.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento do alferes 

Antonio de Camargo e Oliveira 

e resposta do fiscal de Mboi. 

Que antes do deferimento do 

requerimento, o secretário 

esclarecesse a matéria que se 

trata. 

Queixa a respeito do fiscal 

Solicitação para que o fiscal 

fosse multado 

Abertura de rua 

362 a 372 

Atas, 

21.03.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

participando o urgente conserto 

que fez na grade da cadeia por 

onde fugiam os presos. 

Apresentou orçamento dos 

consertos na estrada da 

Cantareira. 

Aprovou-se o procedimento do 

fiscal no conserto da grade. 

Mandou-se concluí-lo 

independentemente de 

orçamento. Que o orçamento 

fosse remetido à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra na cadeia 

Arrombamento na prisão 

Orçamento e despesas com obras 

372 a 380 

Atas, 

21.03.1832 

Esclarecimentos do secretário 

sobre o caso de Mboi. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 

Solicitação para que o fiscal 

fosse multado 

Abertura de rua 
372 a 380 
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Atas, 

21.03.1832 

Requerimento do fiscal suplente, 

Bernardo Justino da Silva, 

pedindo ao procurador o 

pagamento de sua gratificação a 

quarteis vencidos até o fim do 

ano. Aprovou-se o requerimento. 

Fiscalato 
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

372 a 380 

Atas, 

21.03.1832 

Requerimento de Manuel José 

Domingues e outros do bairro do 

Pilar para que fossem 

dispensados da feitura de 

caminho que atravessava este 

bairro para a São Bernardo. Que informe o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido dos moradores para 

serem dispensados da ajuda com 

obra em caminho 

372 a 380 

Atas, 

21.03.1832 

Requerimento de José Maria de 

Mello pedindo alinhamento de 

um terreno, afirmando que esse 

era seu segundo requerimento 

sobre o assunto. 

Mandou-se que fosse requerido 

ao fiscal, declarando que esse 

era o primeiro requerimento que 

chegou ao conhecimento 

camarário. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido de alinhamento de 

terreno  

372 a 380 

Atas, 

21.03.1832 

Parecer da comissão sobre 

gratificação do escriturário das 

vacinas. 

Decidiu-se que o procurador 

satisfizesse a gratificação. 

Vacina 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento ao escriturário 

372 a 380 

Atas, 

21.03.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal 

comunicando os necessários 

consertos das casinhas da ladeira 

do Carmo. Autorizou-se os reparos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra nas casinhas 

Obra em ladeira 

372 a 380 

Atas, 

21.03.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre orçamento do fiscal para 

os reparos da ponte de Lorena e 

aterro na rua do cemitério.  

Ordenou-se que, na falta de 

arrematante, os consertos fossem 

executados por jornais. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Obra em ruas 

Leilão de obras 
372 a 380 
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Atas, 

21.03.1832 

Requerimento do Sr. Silva sobre 

urgência no conserto da Ponte. 

Resolveu-se que fossem umas 

das primeiras obras tratadas pelo 

fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em pontes 

372 a 380 

Atas, 

21.03.1832 

Indicação do Sr. Silva sobre 

vacinação. 

Que o cirurgião de partido ou 

outro qualquer fosse encarregado 

da vacinação nas freguesias, 

cabendo ao fiscal da cidade a 

comunicação antecipada aos 

fiscais das freguesias para que 

estes publicassem e 

promovessem a presença das 

pessoas. 

Publicação 

Vacina 
Editais sobre vacinação 

372 a 380 

Atas, 

21.03.1832 

Indicação do Sr. Mattos, em 

vista do que foi vencido e 

aprovado na informação do 

fiscal a respeito das obras 

públicas da cidade, para que se 

deliberasse a conveniente 

preferência e sucessão delas, 

tendo em conta a proporção do 

dinheiro disponível em caixa, 

prevenindo-se a reserva do que 

julgasse necessário para outras 

despesas, encarregando-se o 

secretário do resumo do cálculo 

respectivo. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Indicação de preferência e 

sucessão de obras 

372 a 380 

Atas, 

21.03.1832 

Requerimento do Sr. Mattos 

para que o fiscal declarasse o 

porquê de não ter observado o 

artigo 6º das posturas relativo ao 

monturo. Foi aprovado. 

Posturas e deliberações 
Falta de execução de postura 

sobre monturo 

372 a 380 
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Atas, 24. 

03.1832 

Ofício do fiscal da cidade com 

representação do carcereiro 

comunicando a necessidade de 1 

corda para sino da cadeia. Foi à comissão permanente. 

Materiais 

Cadeia 
Corda 

380 a 386 

Atas, 24. 

03.1832 

Ofício do fiscal de Mboi 

comunicando que entregou a 

administração ao efetivo. Ficou a câmara inteirada. 

Fiscalato Entrega do fiscalato 

380 a 386 

Atas, 24. 

03.1832 

Ofício do fiscal da Penha 

comunicando que uns negros 

estavam fechados nessa 

freguesia: Anastacio Roiz, 

Manuel de Siqueira e outros. Foi à comissão permanente. 

Cadeia Nome de presos 

380 a 386 

Atas, 24. 

03.1832 

Ofício do fiscal da Penha 

participando fecho feito por 

Benedicto em servidão pública. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

380 a 386 

Atas, 24. 

03.1832 

Requerimento de Mariano Luiz 

de Goes e outros da freguesia de 

Mboi queixando-se ao 

presidente de província do 

procedimento camarário sobre 

abertura de rua ou caminho 

praticado pelo fiscal. O 

despacho do presidente foi para 

informar à câmara 

circunstancialmente. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal Abertura de rua 

380 a 386 
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Atas, 

05.04.1832 

Ofício do presidente de 

província recomendando 

providências para conserto das 

grades da cadeia cerradas pelos 

presos. 

Resolveu-se que o fiscal 

procedesse ao orçamento, 

apresentando à câmara. Por 

indicação dos senhores Cantinho 

e Almeida se representou ao 

presidente da província que uma 

das causas dos transtornos da 

cadeia é o grande número de 

presos, sendo necessária a 

construção de mais cadeias, 

cabendo a indispensável entrega 

da quantia decretada na lei do 

orçamento para reparos da 

cadeia em vista dos poucos 

reditos atuais que são 

empregados em várias obras. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra em cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Excesso de presos 

386 a 400 

Atas, 

05.04.1832 

Ofício da Santa Casa de 

Misericórdia comunicando a 

suspensão da sustentação dos 

presos porque a câmara havia 

recebido a quantia para isso 

decretada na lei do orçamento.  

Mandou-se que o fical 

procurasse esclarecimentos do 

carcereiro, apresentando à 

comissão uma relação dos presos 

pobres. Que ele ministrasse 

comida suficiente aos presos da 

maneira mais conveniente. 

Cadeia 

Despesa com comida para os 

presos 

Relação de presos pobres 

386 a 400 
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Atas, 

05.04.1832 

Ofício do fiscal comunicando 

várias coisas. 

Ordenou-se que ele fizesse com 

que o artigo 6º das posturas 

fosse cumprido, utilizando-se 

dos seus ajudantes de porteiro 

para a vigilância das infrações. 

Que ele deliberasse a aferição de 

pesos e medidas nas casinhas, 

autorizando as despesas com 

acréscimos. Que mandasse fazer 

padrões de medidas secas. 

Aprovou-se a despesa com 

carpições. Que o fiscal 

informasse sobre a obrigação 

que se diz ter um particular que 

fazer e consertar a ponte do 

Arouche. Que ele desse 

melhores esclarecimentos sobre 

a cobrança dos porcos. 

Mercado 

Sanitário 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Pesos e medidas 

Carpição 

Obra em pontes 

Ajuda de moradores em obras 

Cobrança dos porcos 

386 a 400 

Atas, 

05.04.1832 

Ofício do procurador 

comunicando que foram 

absolvidas no juízo de paz as 

pessoas denunciadas pelo fiscal 

como infratores das posturas que 

proibem o entrudo.   

 

Posturas e deliberações  

Absolvição de infratores 

Posturas sobre entrudo 

386 a 400 

Atas, 

05.04.1832 

Informação do fiscal de São 

Bernardo a favor do 

requerimento de Antonio Pires. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

386 a 400 
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Atas, 

05.04.1832 

Requerimento de Joaquim 

Floriano de Siqueira, Francisco 

Antonio da Silva Rangel e José 

Daniel Arnóbio pedindo braças 

de terra de um terreno, antes 

concedido a José Pedroso 

Garcez, na Penha, até então não 

cultivado. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de braças de terra 

386 a 400 

Atas, 

05.04.1832 

Requerimento dos ajudantes de 

porteiro Thomaz Francisco de 

Toledo e Candido Borges 

Barreto pedindo pagamento de 

ordenado. 

Resolveu-se que, com atestação 

do fiscal, o procurador 

satisfizesse o pagamento. 

Atestação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

ordenado 

386 a 400 

Atas, 

05.04.1832 

Requerimento de José Domingos 

do Espírito Santo pedindo 

terreno em Itapecerica. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

386 a 400 

Atas, 

05.04.1832 

Requerimento de Quiteria Maria 

do Espírito Santo pedindo 

terreno em São Bernardo. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

386 a 400 

Atas, 

10.04.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

respondendo, com informação 

do administrador das casinhas, 

sobre a cobrança das cabeças de 

porcos. Foi à comissão permanente. 

Rendimento Cobrança dos porcos 

400 a 406 

Atas, 

10.04.1832 

Ofício do fiscal da Penha sobre 

requerimento de José Mariano 

Godoy. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

400 a 406 
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Atas, 

10.04.1832 

Parecer da comissão permanente 

em vista do requerimento do 

alferes Antonio de Camargo e 

Oliveira e outros sobre o fiscal 

de Mboi. 

Decidiu-se que, suposto que o 

suplente de fiscal não tenha 

ocasionado prejuízo à câmara, 

seu procedimento e o do juiz de 

paz fosse levado ao 

conhecimento do presidente de 

província para que deliberasse o 

que fosse de justiça. Que o 

procurador constrangesse o 

fiscal pelos meios legais à prova 

com julgamento sobre o 

patronato. 

Queixa a respeito de fiscal 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para que o fiscal 

fosse multado 

Abertura de rua 

Queixa contra juiz de paz 

400 a 406 

Atas, 

10.04.1832 

Resposta à indicação com a 

relação de obras e sua sucessão 

conforme urgência e valor 

disponível para cada uma. 

Decidiu-se que, após a execução 

das obras mencionadas, outras 

mais seguiriam conforme 

parecesse ao fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Indicação de preferência e 

sucessão de obras 

400 a 406 

Atas, 

10.04.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do procurador 

participando prejuízo sofrido 

pela câmara com a solução de 

custas, a qual o fiscal, 

supostamente, deu causa por 

falta de prova necessária que 

devia precaver para os objetos 

propostos. 

Decidiu-se que o fiscal sofresse 

a indenização daquelas custas no 

lugar da câmara. Que ele fosse 

ouvido pelo objeto. Que fiscal e 

procurador motivassem a falta 

de cobrança dos alugueis dos 

124 porcos que deixaram de 

pagar. 

Queixa a respeito do fiscal 

Rendimento 

Condenação do fiscal nas custas 

por infração 

Cobrança dos porcos 

400 a 406 

Atas, 

10.04.1832 

Parecer da comissão permanente 

em vista do orçamento feito para 

conserto da estrada da 

Cantareira. 

Que se obtivesse o orçamento do 

fiscalato de Juqueri, levando 

tudo ao conhecimento do 

presidente de província para 

deliberar. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em estradas  

400 a 406 



400 
 

Atas, 

13.04.1832 

Requerimento de José Ignacio 

pedindo data de terra em Santo 

Amaro e já informado pelo 

fiscal. 

Mandou-se proceder à vistoria e 

demais diligências caso o 

suplicante esteja em termos de 

edificar. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

407 a 413 

Atas, 

13.04.1832 

Requerimento de Antonio de 

Moraes, João de Jesus Moreira e 

Israel Alves Pereira pedindo 

datas de terra em Santo Amaro e 

informados pelo fiscal. 

Resolveu-se que o fiscal 

informasse mais 

especificamente, segundo o que 

deve, daqui em diante, praticar 

em casos idênticos, declarando 

se o lugar está nos limites de 

légua, se está arruado, se poderia 

tolher praça, se o suplicante 

necessita e está em 

circunstâncias de edificar, e o 

que mais julgasse conveniente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

407 a 413 

Atas, 

13.04.1832 

Requerimento de Luiz Antonio 

da Silva pedindo pagamento do 

que lhe era devido do tempo que 

foi carcereiro. 

Resolveu-se como pedido, 

precedendo a atestação do fiscal 

sobre os dias que serviu e a 

conta do secretário. 

Atestação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

407 a 413 
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Atas, 

13.04.1832 

Aprovação de parecer da 

comissão permanente. 

Que o fiscal desse relação dos 

presos pobres e pessoas que 

conheciam eles, onde estavam 

seus processos. Dos presos 

sustentados às custas de seus 

senhores, informando os nomes 

e residências destes. Dos presos 

que tinham ofícios ou indústria. 

Que o fiscal propusesse porteiro 

ou qualquer pessoa para 

comprador dos mantimentos 

necessários. Que a conta da 

despesa do Sr. Cantinho fosse 

apresentada ao fiscal para lhe 

servir como norma para regular a 

comida aos presos. Que o fiscal 

esclarecesse se o preso 

Domingos recebia comedorias 

ou alguma pensão, e porque o 

carcereiro dava comedorias a 

alguns escravos em detrimento 

de outros. Que o fiscal fizesse 

relação dos escravos nacionais 

sustentados e curadas na cadeia. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Relação de presos pobres 

Nomeação de porteiro 

Despesa com comida para os 

presos 

Relação de escravos presos 

407 a 413 



402 
 

Atas, 

28.04.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

perguntando se deveria assistir 

aos presos pobres doentes com 

remédios. Propondo o salário 

que deveria vencer o agente 

distribuidor de comida e a 

pessoa que a preparava. 

Autorizou-se ao fiscal a 

assistência com remédios. 

Aprovou-se o pagamento do 

salário. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Assistência aos presos pobres e 

doentes 

Indicação de salário ao 

distribuidor de comida 

Despesa com comida para os 

presos 

414 a 422 

Atas, 

28.04.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que José Antonio 

Fernandes principiava uma 

propriedade em local de servidão 

pública na divisa do Brás com a 

Penha. 

Que o fiscal executasse as 

respectivas posturas. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre edificação em 

servidão pública 

414 a 422 

Atas, 

28.04.1832 

Indicação do Sr. Mattos para que 

se declarasse ao fiscal e 

procurador que, de agora em 

diante, os assuntos que 

envolvesse questões e decisões 

relativas a posturas ficariam 

direramente encarregados aos 

ditos funcionários, ficando eles 

na persuasão de serem 

responsáveis por qualquer abuso 

em prejuízo da câmara ou contra 

os particulares, participando à 

câmara os obstáculos advindos 

da prática. 

Foi adiada por empate na 

votação. 

Posturas e deliberações Execução de posturas   

414 a 422 

Atas, 

28.04.1832 

Ofício do juiz de paz de São 

Bernardo requisitando taboletas 

em sua porta e dos delegados.  

Que o fiscal as faça prontificar e 

remeter. 

Materiais Tabuletas 

414 a 422 
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Atas, 

28.04.1832 

Ofício do fiscal da Conceição 

respondendo à arguição feita 

pelo da Penha contra ele acerca 

da inexatidão na feitura de 

caminhos. 

Deliberou-se exigir do fiscal da 

Conceição a remessa do ofício 

do fiscal da Penha. E que tudo 

fosse à comissão permanente. 

Queixa a respeito de fiscal  

Construção, conservação e 

reparo 

Falta de reparo em caminho 

414 a 422 

Atas, 

28.04.1832 

Informação do fiscal de 

Itapecerica favorável ao 

requerimento de José 

Domingues do Espírito Santo. 

Resolveu-se que se procedesse à 

vistoria e demais diligências na 

forma do artigo 5º das posturas e 

resolução de 20.04.1830 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

414 a 422 

Atas, 

28.04.1832 

Informação do fiscal de São 

Bernardo comunicando que o 

terreno solicitado por Quiteria 

Maria do Espírito Santo 

distanciava-se mais de um 

quarto de légua da freguesia. 

Resolveu-se que não tinha lugar 

o requerimento e que o fiscal 

conservasse a servidão pública 

do terreno. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

414 a 422 
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Atas, 

28.04.1832 

Parecer da comissão em vista 

dos artigos do ofício do 

presidente de província de 

19.01.1832 comunicando que o 

Conselho de Governo não havia 

considerado de grande custo o 

conserto do aterrado e pontes da 

estrada de Santa Anna, por isso 

não compreendido no auxílio 

que a resolução do dito conselho 

permitia pela contribuição do 

Caminho de Santos. Que lhe 

fosse declarada qual a obra 

pública de maior urgência para 

que fosse aplicada a quantia 

destinada pela lei do orçamento. 

Decidiu-se que o conserto da 

estrada da Cantareira era 

urgentíssimo, como também o 

do aterrado de Santa Anna que 

fazia parte dessa estrada. Que a 

despesa necessária não seria 

possível pelos pequenos 

rendimentos camarários, 

deixando a câmara de 

providenciar o conserto, 

convencida de que deveria ser 

feito pela contribuição do 

Caminho de Santos, logo que 

fosse o Conselho Geral mais 

bem informado das 

circunstâncias. Sobre o segundo 

ponto, além da urgência de 

algumas obras já incumbidas ao 

fiscal, lembrava a necessidade de 

extração dos aguapés e reparos 

no encanamento da várzea do 

Carmo.  

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em estradas 

Obra em aterrado 

Queixa sobre falta de recursos 

414 a 422 

Atas, 

28.04.1832 

Parecer da comissão a partir do 

exame do mau estado do 

matadouro quanto aos 

desmanchos e limpeza. 

Mandou-se reedificá-lo e calçar 

o curral. Que o fiscal cuidasse 

do asseio e arranjo interno, 

tomando todas as providências 

ao seu alcance, impondo aos que 

lhe desobedecessem as penas 

marcadas pelas posturas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra em matadouro 

Obra em curral 

414 a 422 
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Atas, 

28.04.1832 

Parecer da comissão 

permanente, a partir do ofício do 

procurador de 09.03.1832, 

comunicando o desaparecimento 

do ferro do lampião colocado na 

casa de Joaquim Alves, 

indiciando o seu filho pelo feito. 

Que o procurador, fiscal e 

demais empregados subalternos 

procedessem às necessárias 

indagações para saber quem foi 

o autor do atentado, participando 

à câmara. 

Iluminação 

Materiais 

Desaparecimento de ferro de 

lampião 

414 a 422 

Atas, 

09.05.1832 

Ofício do presidente de 

província exigindo lâminas de 

pús vacínico para ser remetido 

às câmaras de São Carlos e 

Lorena. 

Decidiu-se que o fiscal as fizesse 

prontificar. 

Vacina Pus vacínico 

422 a 430 

Atas, 

09.05.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas. 

Foram autorizados reparos, 

extinção de formigueiros e 

feitura de obra por jornal caso 

não houvesse arrematante. 

Construção, conservação e 

reparo 

Animais 

Leilão de obras 

Formigueiros 

422 a 430 

Atas, 

09.05.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

informando a necessidade de 

materiais na cadeia. 

Que fossem fornecidos os ditos 

artigos. 

Materiais 

Cadeia 
Necessidade de materiais 

422 a 430 

Atas, 

09.05.1832 

Sobre vistoria e alinhamento 

pedido em Santo Amaro por 

José Ignacio, a qual se mandou 

proceder. Requerimento de 

Apollonia Maria do Nascimento 

pedindo que se sobresteja na 

concessão do terreno até que o 

fiscal informe sobre a 

preferência que ela quer para ter 

o mesmo. Assim se resolveu. 

Alinhamento e demarcação 

Data de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

422 a 430 
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Atas, 

09.05.1832 

Requerimento de Manuel José 

Rodrigues para se lançar nos 

contratos de entrada de 

aguardente e 400 réis por cabeça 

de rez na freguesia de Santo 

Amaro. 

Mandou-se remeter ao fiscal 

para pôr em praça os 

rendimentos em todas as 

freguesias do município, 

atendendo o suplicante em 

concorrência com os demais 

licitantes. 

Arrematação 

Rendimento 

Solicitação para arrematação de 

rendimento 

422 a 430 

Atas, 

09.05.1832 

Parecer da comissão sobre 

representação do fiscal da Penha 

ponderando os fechos que 

Anastacio Rodrigues e Manuel 

José de Siqueira puzeram na 

várzea contra o artigo 15º das 

posturas. Comunicando que os 

infratores o insultaram. 

Mandou-se que fosse declarado 

ao fiscal que na lei e nas 

posturas ele acharia muito 

explicitamente as atribuições a 

ele conferidas, devendo, no caso 

de repulsa, participar ao 

procurador, não comprometendo 

a disputar extraordinariamente 

semelhantes questões. 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa sobre fechos em servidão 

pública 

Insultos ao fiscal 

422 a 430 

Atas, 

09.05.1832 

Parecer da comissão sobre 

representação do fiscal da Penha 

expondo dúvidas e questões 

decorrentes de campos fechados 

por Benedicto Pires. Que suas 

advertências não tiveram 

nenhum efeito. 

Mandou-se que o fiscal, após 

suficientemente instruído do que 

está disposto e determinado 

pelas posturas em vigor, se 

dirigisse ao procurador para que 

ele executasse nos casos em que 

tal medida deveria ter lugar. 

Datas de terra e/ou terreno Fechos em terreno 

422 a 430 

Atas, 

09.05.1832 

Indicação do Sr. Cantinho para 

que se declarasse aos fiscais das 

freguesias que sua autoridade se 

extendia a um quarto de légua do 

centro para os lados e não a 

demais distritos das mesmas 

freguesias. 

Encaminhada à comissão 

permanente. 

Fiscalato Extensão da autoridade do fiscal 

422 a 430 
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Atas, 

09.05.1832 Indicação do Sr. Cantinho. 

Aprovou-se que fosse 

recomendado aos fiscais a literal 

execução do artigo 24º das 

posturas porque muitos donos de 

botequins não tinham aferido 

medidas para molhados. 

Posturas e deliberações 
Execução de postura sobre 

aferição 

422 a 430 

Atas, 

14.05.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

representando a necessidade de 

nivelamento da rua da Forca. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Nivelamento de ruas 

430 a 437 

Atas, 

14.05.1832 

Requerimentos de João Vicente 

de Brito, Francisco de Paula 

Wandeck, João José de 

Alvarenga e Manuel Joaquim 

Ayres pedindo terrenos no Brás. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente encarregada do 

exame da planta dada pelo fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

430 a 437 

Atas, 

14.05.1832 

Requerimento do sargento-mor 

José Manuel da Luz pedindo 

alinhamento de um beco, dando-

se-lhe gleba de terras que 

deveria ficar devoluta. Informe o fiscal. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido de alinhamento de 

terreno 

430 a 437 

Atas, 

14.05.1832 

Requerimento do fiscal de Mboi 

pedindo várias certidões. 

Mandou-se que ele se dirigisse 

ao secretário que as passaria. 
Não especificado 

Pedido de certidão 

Não especificado 430 a 437 
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Atas, 

14.05.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre vários objetos indicados 

pelo Sr. Cantinho quanto à 

necessidade de melhoramentos 

na cadeia, apontando algumas 

alterações no seu espaço interior. 

Igualmente, se considerou o 

relatório do fiscal do dia 

08.04.1832 para a tomada de 

decisões. 

Encarregou-se a uma comissão 

especial e ao fiscal o orçamento 

dos reparos. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

430 a 437 

Atas, 

14.05.1832 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal informasse 

circunstancialmente o número de 

galés que seriam empregados 

nas obras a cargo da câmara 

municipal conforme exigência 

do presidente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Relação de galés 

430 a 437 

Atas, 

14.05.1832 

Parecer da comissão sobre 

modelo de mapa proposto pelo 

Sr. Mattos para se evitarem os 

abusos e conhecer com 

facilidade as despesas diárias 

com sustento dos presos pobres. 

Aprovou-se o modelo, enviando-

se ao fiscal para que tivesse a 

devida execução. 

Cadeia 
Despesa com comida para os 

presos  

430 a 437 

Atas, 

19.05.1832 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamentos para reparos da 

cadeia e feitura de novas prisões. 

Com previsão de galés. Com 

precisão de pesos e balanças. 

Sobre dificuldades em orçar as 

grades da cadeia. 

Mandou-se que colocasse as 

obras da cadeia em praça, não 

aparecendo arrematante, 

informasse à câmara. Que se 

respondesse ao presidente sobre 

os galés. Aprovou-se a compra 

das balanças e pesos. Sobre as 

dificuldades apontadas, remeteu-

se à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Mercado 

Orçamento e despesas com obras 

Obra na cadeia 

Relação de galés 

Despesa com pesos e medidas 

437 a 445 



409 
 

Atas, 

19.05.1832 

Informação do fiscal de Santo 

Amaro sobre requerimento de 

Apollonia Maria. 

Mandou-se à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

437 a 445 

Atas, 

19.05.1832 

Requerimento de José Maria de 

Mello pedindo terreno. Informe o fiscal. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 437 a 445 

Atas, 

19.05.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal em que 

apresentava requerimento de 

Luiz da Costa Pereira exigindo 

providências sobre formigueiros 

em sua residência, a necessidade 

de levantamento de muros e 

consertos em escavações. 

Ordenou-se que o fiscal 

procedesse ao orçamento para 

nivelamento de rua, 

apresentando à câmara para que 

ela deliberasse. Que mandasse 

os formigueiros serem retirados 

a enxadas, pois a fogo poderia 

ocasionar perigo à casa da 

pólvora.  

Animais 

Construção, conservação e 

reparo 

Formigueiros 

Obra em muro 

Obra de escavação 

437 a 445 

Atas, 

29.05.1832 

Ofício do presidente de 

província recomendando 

providências para que se evitasse 

escoamento da água que ia para 

o Jardim Botânico. Informe o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

445 a 455 

Atas, 

29.05.1832 

Requerimento da câmara de São 

Sebastião requesitando lâminas 

de pús vacínico. 

Deliberou-se que o fiscal as 

remetesse. 

Vacina Pus vacínico 

445 a 455 

Atas, 

29.05.1832 

Ofício do ouvidor interino da 

comarca representando a 

necessidade de vários gêneros e 

reparos na cadeia, e o aumento 

do ordenado do carcereiro. 

Resolveu-se que o fiscal 

mandasse fornecer os gêneros e 

fazer os reparos. Sobre o 

aumento do ordenado, foi à 

comissão permanente. 

Gêneros 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre necessidade de 

gêneros 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Solicitação para aumento do 

pagamento do carcereiro 

445 a 455 
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Atas, 

29.05.1832 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa dos presos pobres. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 
Cadeia Relação de presos pobres 

445 a 455 

Atas, 

29.05.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando a necessidade de 

conserto na caixa d´água do 

chafariz da Misericórdia. 

Mandou-se proceder ao 

orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 
445 a 455 

Atas, 

29.05.1832 

Ofício do fiscal de Juqueri com 

orçamento da estrada da 

Cantareira. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 445 a 455 

Atas, 

29.05.1832 

Ofício do fiscal da Penha 

comunicando a falta de efeito do 

pús vacínico. Ficou a câmara inteirada. 

Vacina Ineficácia da vacinação 

445 a 455 

Atas, 

29.05.1832 

Ofício dos fiscais de Santo 

Amaro e Itapecerica com 

participação trimestral. Ficou a câmara inteirada. 

Infração à Constituição 

Maus-tratos aos escravos 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Não especificado 

445 a 455 

Atas, 

29.05.1832 

Informações do fiscal de Santo 

Amaro a favor dos 

requerimentos de Fernando 

Antonio de Moraes, João de 

Jesus Moreira e Israel Alves 

Pereira em que pediam terrenos. 

Mandou-se proceder à vistoria e 

alinhamento na forma do artigo 

5º das posturas e regulamento de 

20 de abril de 1830. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

445 a 455 

Atas, 

29.05.1832 

Requerimento de Manuel 

Vicente da Fonseca pedindo 

pagamento de ordenado de 

quando serviu como carcereiro 

da cidade. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

445 a 455 

Atas, 

29.05.1832 

Requerimento do professor de 1ª 

letras da Sé pedindo atestação do 

seu comportamento. 

Mandou-se à comissão 

permanente com informação do 

fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Cumprimento de tarefas pelo 

professor 

445 a 455 
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Atas, 

29.05.1832 

Requerimento de Joaquim 

Fernandes pedindo data de terra 

na chácara da Glória. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

445 a 455 

Atas, 

29.05.1832 

Parecer da comissão 

permanente. 

Mandou-se fazer a jornal, 

conforme proposto pelo fiscal, 

uma das grades de ferro da 

cadeia. Que o fiscal com 

insinuações do seu antecessor se 

esforçasse para descobrir os 

cepos do açougue que foram 

desencaminhados, comprando os 

necessários. 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado  

Obra na cadeia 

Desaparecimento dos cepos do 

açougue 

445 a 455 

Atas, 

29.05.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento de José 

Mariano de Godoy. 

Que não haja por devoluto o 

terreno que pede sem que o 

fiscal da Penha ouvisse por 

escrito ou de palavra ao capitão 

Antonio Bernardo, suposto 

proprietário, participando à 

câmara. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Informação sobre terrenos 

devolutos 

445 a 455 

Atas, 

29.05.1832 

Parecer sobre ofício do fiscal de 

05.04.1832 informando sobre 

proprietário que mandaria carpir 

apenas dez palmos de testada do 

seu prédio até o centro da rua.  

Mandou-se que o fiscal por 

meios conciliatórios 

convencesse o proprietário a ver 

que até o presente as carpições 

adotadas vão até o centro das 

ruas. 

Sanitário 
Carpição 

Mediação 

445 a 455 
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Atas, 

29.05.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimentos de datas de 

terra no Brás e planta 

apresentada pelo ex-fiscal Mello 

Franco. 

Decidiu-se que só deveriam ser 

concedidas as extremidades da 

praça, sendo mister que o fiscal 

fizesse medir a extenção desde a 

última casa em seguimento da de 

Manuel da Cunha até a 

propriedade do capitão-mor 

Eleutherio e do brigadeiro 

Joaquim Mariano, ultimando a 

comissão seu parecer à vista 

dessas informações. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

445 a 455 

Atas, 

07.06.1832 

Informação do fiscal favorável 

ao requerimento de Manuel 

Vicente da Fonseca. 

Resolveu-se que o procurador 

satisfizesse a quantia. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

455 a 458 

Atas, 

07.06.1832 

Informação do fiscal contra 

requerimento de José Maria de 

Mello em que pedia terreno na 

ponte do Fonseca. 

Indeferido na forma da 

informação. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

455 a 458 

Atas, 

07.06.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre dúvida do fiscal da cidade 

acerca da cobrança do aluguel 

das casinhas pelos capados. 

Que todos que se apresentarem 

com capados vivos nas casinhas 

da cidade fossem obrigados ao 

pagamento de 100 réis por cada 

um, podendo residir nas casinhas 

até a conclusão da venda. 

Quando quisessem recolhê-los 

no chiqueiro, pagariam 40 réis 

por cada um. 

Rendimento Cobrança dos porcos 

455 a 458 

Atas, 

07.06.1832 

Parecer da comissão sobre 

relação dos presos pobres 

apresentada pelo fiscal. 

Aprovada com algumas 

alterações. 

Cadeia Relação de presos pobres 

455 a 458 
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Atas, 

08.06.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

requesitando um galé no lugar 

do outro que adoeceu para 

limpeza da cadeia. 

Deliberou-se que o exija do 

carceiro, visto que o presidente 

de província colocou todos à 

disposição camarária. 

Cadeia 
Limpeza da cadeia 

Galés 

458 a 466 

Atas, 

08.06.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento de Antonio 

de Camargo e Oliveira para que 

o fiscal de Mboi fosse multado. 

Foi rejeitado, aprovando-se a 

emenda do Sr. Cantinho para se 

indeferir o requerimento. 

Queixa a respeito do fiscal 

Solicitação para que o fiscal 

fosse multado 

Abertura de rua 

458 a 466 

Atas, 

08.06.1832 

Aprovação de parecer da 

comissão permanente. 

Mandou-se que o fiscal assistisse 

com o necessário para 

tratamento e sustento dos presos 

pobres e enfermos. 

Cadeia 

Sanitário 

Assistência aos presos pobres e 

doentes 

Despesa com comida para os 

presos 
458 a 466 

Atas, 

14.06.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofícios do presidente de 

província e fiscal de Juqueri 

sobre feitura da estrada da 

Cantareira. 

Por indicação do Sr. Alvim, 

mandou-se voltar à comissão 

para reorganização de parecer. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em estradas 

469 a 470 

Atas, 

14.06.1832 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal começasse os 

reparos da cadeia a jornal, 

fazendo notar nos orçamentos as 

dimensões respectivas e 

submetê-los à comissão especial 

que for nomeada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra na cadeia 

Obra à jornal 

469 a 470 

Atas, 

16.06.1832 

Parecer da comissão sobre 

ofícios do fiscal de Juqueri e 

presidente de província sobre a 

estrada da Cantareira. 

Que se respondesse ao 

presidente de província que a 

câmara não poderia fazer a 

despesa por ser contra as 

resoluções do Conselho Geral. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obras em estradas 

470 a 475 
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Atas, 

16.06.1832 

Discussão e aprovação de 

pareceres da comissão 

permanente sobre vários pontos 

do relatório do fiscal da cidade. 

Que o procurador providenciasse 

vacina. Mandou-se orçar 

buracos, cercado e ponte. Que o 

fiscal zelasse por servidão 

pública. Que se mandasse ofício 

ao governo comunicando os 

consertos para se evitar o 

escoamente da água para o Jd. 

Botânico. Que o procurador se 

queixasse ao juiz de paz do 

capitão Joaquim Alves Moreira 

por tirar ferro do lampião sem 

permissão. Que se nomeasse 

comissão para exame de terreno 

onde seria aberta rua proposta 

pelo fiscal. Que aprontasse 

cobertura para caixa d'água. Que 

com jornaleiros limpasse o 

chafariz da Misericórdia, etc. 

Que tratasse com proprietário 

vizinho ao quartel para 

conservar encanamento limpo. 

Que se mandasse ofício ao 

presidente de província para 

ordenar ao comandante do 6º 

batalhão a limpeza do chafariz e 

do beco da rua do cemitério. 

Que apresentasse importe para 

curativo dos presos pobres. Que 

continuasse a dar parte sobre 

sustento dos presos conforme 

mapa.   

Vacina 

Construção, conservação e 

reparo 

Iluminação 

Sanitário 

Cadeia 

Prontidão das vacinas 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em cercado 

Obra em pontes 

Zêlo pelas servidões públicas 

Desaparecimento de ferro de 

lampião 

Abertura de rua 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Limpeza em chafariz 

Mediação para limpeza e 

franqueza de encanamento 

Assistência aos presos pobres e 

doentes 

Despesa com comida para os 

presos 

470 a 475 
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Atas, 

16.06.1832 

Indicação do Sr. Cantinho para 

que fosse exigido do fiscal 

solução sobre o que lhe foi 

determinado acerca da abertura 

de rua pelas margens do 

Tamanduatei e outra defronte à 

casa da pólvora. Foi aprovado. 

Construção, conservação e 

reparo 
Abertura de rua 

470 a 475 

Atas, 

16.06.1832 

Aprovação de parecer da 

comissão permanente. 

Que se passe atestação requerida 

pelo professor de 1ª letras da 

cidade tendo como base a 

informação do fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Cumprimento de tarefas pelo 

professor 

470 a 475 

Atas, 

16.06.1832 

Requerimento de Antonio dos 

Santos, morador de Cubatão, 

pedindo para ser absolvido de 

multa por não ter avençado, 

visto que estava de licença da 

câmara de São Vicente, onde é 

freguês. 

Mandou-se informar ao fiscal de 

São Bernardo e procurador que 

suspendessem a multa até 

ulterior deliberação. 

Rendimento 
Pedido para isenção de multa 

Avenças 

470 a 475 

Atas, 

18.06.1832 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamentos para conserto das 

casinhas da ladeira do Carmo e 

reedificação de cercado de 

porcos. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra nas casinhas 

Obra em cercado 

475 a 477 

Atas, 

20.06.1832 

Informação do fiscal da cidade 

sobre requerimento de José 

Manuel da Luz. 

Decidiu-se que o fiscal tornasse 

a informar ouvindo a 

proprietária do terreno se estava 

pronta a conformar-se com o 

alinhamento e ao arruador a 

conveniência do alinhamento. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido de alinhamento de 

terreno 

477 a 482 
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Atas, 

20.06.1832 

Informação do fiscal favorável 

ao requerimento de Joaquim 

Fernandes. 

Resolveu-se, por indicação do 

Sr. Xavier da Costa, que não 

tinha lugar o requerimento, pois 

o terreno era de servidão 

pública. Que o fiscal indagasse 

com que título estava arranjado 

um sujeito em terreno ao pé do 

requerido pelo suplicante no 

côrrego Cambuci. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação indeferida 

477 a 482 

Atas, 

20.06.1832 

Aprovação de pareceres da 

comissão permanente. 

Autorizou-se o fiscal a 

prontificar corda para sino da 

cadeia. Que se declarasse ao 

fiscal da Penha que era seu dever 

cuidar do conserto e conservação 

das estradas do distrito dessa 

freguesia, observando a postura 

32º, tendo em vista a 14º para 

com os desobedientes após 

advertidos. Que fosse lembrado 

ao dito fiscal o mau estado da 

estrada que vai para as vilas do 

norte, do aterrado aquém da 

freguesia e da subida que vai 

para a matriz. 

Materiais 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Posturas e deliberações 

Corda 

Obra em estradas 

Execução de posturas 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra em aterrado 

477 a 482 

Atas, 

20.06.1832 

Aprovação de indicações para 

que os aterros das ruas e outros 

reparos que não fossem de 

competência dos particulares 

fossem feitos pelas rendas 

camarárias à proporção de seus 

rendimentos relativos às 

freguesias. 

Aprovou-se, mandando que a 

deliberação fosse remetida a 

todos os fiscais. 

Posturas e deliberações 

Construção, conservação e 

reparo 

Indicação para que obras fossem 

feitas à custa da câmara 

municipal 

Ajuda de moradores em obra 

477 a 482 
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Atas, 

20.06.1832 

Indicação do Sr. Alvim para que 

se ordenasse ao fiscal que, 

procurando as indagações 

necessárias, fornecesse 

orçamento para despesa com 

bomba de apagar incêndios, 

encaminhando à comissão 

permanente para dar parecer 

sobre a compra. Foi aprovada. 

Materiais 
Orçamento e despesas com 

bomba para incêndio 

477 a 482 

Atas, 

30.06.1832 

Ofício do fiscal representando a 

necessidade de outro lugar para 

se guardar os gêneros que estão 

no armazém abaixo da câmara, 

pois ai seria feita prisão. 

Apresenta orçamento dos 

gêneros pedidos pelo cirurgião 

de partido para caixa de drogas 

da cadeia. 

Resoveu-se que se mandasse 

ofício ao governo fazendo 

precisão da casa da pólvora 

servir como armazém. Que o 

fiscal alugasse local anexo para 

esse fim. O orçamento foi à 

comissão permanente. 

Mercado 

Indicação de lugar para 

armazenamento dos gêneros 

Orçamento e despesas com 

gêneros 

483 a 487 

Atas, 

30.06.1832 

Aprovação de parecer da 

comissão permanente. 

Mandou-se pôr em praça o 

conserto das casinhas da ladeira 

do Carmo. Que o orçamento 

para cercado de porcos voltasse 

ao fiscal para que ele 

apresentasse as comodidas e 

economias para tal obra. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obras 

Obra nas casinhas 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em cercado 

483 a 487 



418 
 

Atas, 

30.06.1832 

Indicação do Sr. Mattos para que 

o fiscal, em seus orçamentos de 

obras, designasse não só os 

materiais, mas também as 

dimensões correspondentes a 

cada uma e não que fossem 

aplanadas imperfeitamente como 

acontece. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Queixa a respeito do fiscal 

Orçamento e despesas com obras 

Queixa sobre orçamento 

483 a 487 

Atas, 

17.07.1832 

 Ofício do fiscal da cidade 

comunicando não ter conseguido 

dos governantes do telheiro 

prédio anexo à igreja de São 

Gonçalo para mudança do 

armazém. Pede que se obtenha 

do presidente de província na 

cavalaria que estava desocupada 

no quartel do 6º batalhão. Sobre 

a botica que deveria haver na 

cadeia. 

A comissão mandou que se 

pedisse o lugar da 2º companhia 

de cavalaria que estava 

desocupado e seguro. 

Comunicou-se que a botica 

nacional estava pronta para 

prestar os remédios necessários. 

Mercado 

Animais 

Cadeia 

Indicação de lugar para 

armazenamento dos gêneros 

Pedido de cavalaria 

Necessidade de botica na cadeia 

487 a 499 
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Atas, 

17.07.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

participando o resultado sobre 

abertura da rua às marges do 

Tamanduatei. Apresentando 

carta do proprietário Bento José 

de Moraes em que exigia a 

segurança da compensação do 

terreno que cedia para esta rua, 

caso a câmara não obtivesse 

sentença na reinvidicação sobre 

terreno ocupado pelo convento 

de São Francisco. Comunicando 

denúncia de algumas pessoas 

pedindo a reinvidicação de 

servidão pública na várzea 

próxima à chácara dos herdeiros 

do brigadeiro Boman, vedada no 

tempo de despotismo do general 

Horta. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Abertura de rua 

Concessão de terreno 

Queixa dos moradores sobre 

servidão pública 

487 a 499 

Atas, 

17.07.1832 

Ofício do fiscal de Cutia 

alertando que por duas vezes 

requisitou sua demissão, visto 

ter sido eleito para tenente da 

guarda nacional dessa freguesia. Foi à comissão permanente. 

 

Fiscalato 
Pedido de demissão 

487 a 499 

Atas, 

17.07.1832 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

participando que os empregados 

cumpriam com seus deveres e os 

negros eram tratados com 

humanidade. Ficou inteirada. 

Maus-trataos aos escravos 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação do fiscal sobre 

ausência de infrações 

487 a 499 
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Atas, 

17.07.1832 

Requerimento de Joaquim José 

Rodrigues, proprietário de 

terreno na estrada da Mooca, 

cedendo terreno em benefício 

público para continuidade da rua 

que vai do Brás ao rio 

Tamanduatei. Pede outro terreno 

como indenização. 

Mandou-se que o fiscal da 

cidade informe, declarando as 

vantagens daí decorrentes. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Concessão de terreno 

Abertura de rua 

487 a 499 

Atas, 

17.07.1832 

Requerimento de Rufina Maria 

da Conceição, dona Maria do 

Rosario e José Manuel de Sousa 

desta cidade pedindo datas de 

terra no Brás. 

Mandou-se que o fiscal 

apresentasse a dimensão da linha 

que seguia da propriedade de 

Manuel da Cunha aos valos do 

capitão-mor Eleutherio e, com o 

plano do ex-fiscal Mello Franco, 

remetesse à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

487 a 499 

Atas, 

17.07.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

pedindo providências sobre o 

não comparecimento do 

secretário na casa da câmara. Que o secretário respondesse. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Comunicado sobre ausência de 

secretário 

487 a 499 

Atas, 

17.07.1832 

Ofício do fiscal com orçamento 

para conserto de buracos em 

Santa Anna e guardas da Ponte 

Grande. Afirmando que o 

cirurgião de partido cumpria 

com suas obrigações.  

Que ele colocasse em praça os 

reparos. Excedendo certa 

quantia, ordenou-se que fossem 

feitos a jornais. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Orçamento e despesas com obras 

Verificação do cumprimento das 

tarefas pelo cirurgião de partido 

Leilão de obras 

487 a 499 
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Atas, 

17.07.1832 

Ofício do presidente de 

província queixando-se de vários 

desleixos do fiscal da cidade, 

conforme denúncia do cidadão 

Joaquim Theobaldo Machado, 

para que a câmara desse 

providências. 

Mandou-se que o fiscal 

respondesse à parte. 

Queixa a respeito do fiscal Desleixos do fiscal 

487 a 499 

Atas, 

17.07.1832 

Aprovação de adiantamento do 

Sr. Mattos. 

Ordenou-se  para que fosse à 

comissão permanente o ofício do 

fiscal declarando o preço das 

aguardentes da cidade. Mandou-

se que o fiscal obtivesse, com 

urgência, ainda que com alguma 

despesa, dos fiscais de Santo 

Amaro, Juqueri, Conceição, 

Cutia e São Bernardo as 

informações do preço que nessas 

freguesias se vendiam as 

aguardentes. 

Mercado Quantia cobrada pela aguardente 

487 a 499 

Atas, 

30.07.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre indicação do Sr. Alvim e 

declaração do fiscal a respeito do 

preço da aguardente. 

A comissão estipulou o preço 

regular de 2$560 réis por canada 

d'água. 

Mercado Quantia cobrada pela aguardente 

499 a 506 

Atas, 

30.07.1832 

Parecer da comissão sobre ofício 

do fiscal de Cutia, Joaquim 

Manuel de Almeida, sobre ser ou 

não obrigado ao serviço das 

guardas nacionais. 

Amparada no artigo 83º da lei de 

1º de outubro de 1828 e no título 

2º, capítulo 12º, parágrafo 3º da 

lei de 18 de agosto de 1831, a 

comissão declarou que o fiscal 

estava ligado ao mesmo cargo e 

escuso do serviço da guarda 

nacional. 

 

Fiscalato 

Pedido de demissão 

Dispensa da Guarda Nacional 

499 a 506 
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Atas, 

06.08.1832 

Ofício do juiz de paz de Santo 

Amaro comunicando que 

embargou um alinhamento feito 

pelo fiscal suplente dessa 

freguesia em terreno reservado 

para a igreja da Senhora do 

Rosário, que o fiscal diz 

pertencer a ela por carta de data. Que informasse o fiscal. 

Alinhamento e demarcação Embargo de alinhamento 

507 a 514 

Atas, 

06.08.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

informando sobre requerimento 

de Joaquim José Rodrigues. 

Comunicando orçamentos para 

feitura de cercado de porcos e 

ponte no tanque do Arouche, e o 

mapa da sustentação dos presos. Enviado à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Cadeia 

Concessão de terreno 

Abertura de rua 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em cercado 

Obra em pontes 

Despesa com comida para os 

presos 

507 a 514 

Atas, 

06.08.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

dizendo que o pús vacínico 

remetido pelo presidente de 

província não produziu efeito. 

Requisitando que ele e o alferes 

Baruel oferecessem carradas de 

pedra para calçamento. 

A câmara ficou inteirada da 

primeira parte. Sobre a segunda, 

ordenou-se a despesa para a 

calçada. 

Vacina 

Construção, conservação e 

reparo  

Ineficácia da vacinação 

Fornecimento de carradas 

Obra em calçadas 

507 a 514 

Atas, 

06.08.1832 

Requerimento de Francisco 

Borges de Araujo pedindo 

licença para abrir bilhar.  Que informe o fiscal. 

Licença Solicitação de bilhar 

507 a 514 
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Atas, 

06.08.1832 

Resposta da comissão 

permanente sobre ofício do 

fiscal de 30.06.1832 em que 

participava a denúncia de 

moradores contra Joaquim de Sá 

por ter embaraçado servidões 

públicas. 

Respondeu-se que era seu dever 

executar as posturas sem a 

necessidade de ordem expressa. 

Após averiguada a denúncia, ele 

deveria proceder segundo as 

posturas. 

Ações indevidas de moradores 

Posturas e deliberações 

Execução de posturas 

Queixa dos moradores sobre 

servidão pública 

507 a 514 

Atas, 

06.08.1832 

Indicação do Sr. Cantinho à vista 

da falta de fiscal na freguesia do 

Ó, mau estado de aterrado e 

ponte do Anastacio, falta de 

medidas e avenças das tabernas. 

Mandou-se que o fiscal da 

cidade fizesse revista a bem do 

público. 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado 

Rendimento 

Informação sobre estado de 

ruína 

Avenças 

Falta de medidas 

507 a 514 

Atas, 

06.08.1832 

O presidente da câmara passou 

ordem ao fiscal sobre o caso do 

ex-secretário Goulart. 

Que o fiscal arrecadasse do ex-

secretário tudo o que pertencia 

ao arquivo da câmara. 

Materiais Documentos do arquivo 

507 a 514 

Atas, 

16.08.1832 

Ofício do fiscal da cidade em 

resposta à denúncia feita contra 

ele pelo cidadão Joaquim 

Theobaldo Machado. 

Mandou-se remeter ao 

presidente da província. 

Queixa a respeito do fiscal Desleixos do fiscal 

514 a 520 

Atas, 

16.08.1832 

Requerimento de Benedicta da 

Trindade e Lado de Christo 

pedindo atestação para poder 

receber ordenado de mestra de 1º 

letras. 

Resolveu que o presidente da 

câmara fosse autorizado para 

com o secretário a passar 

atestação. Deliberou-se aos 

outros empregados públicos que 

pedissem atestação para preceder 

um certificado do fiscal 

comunicando se tinham 

cumprido com seus deveres. 

 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cumprimento de tarefas pelo 

professor 

Informação sobre o 

cumprimento de tarefas pelos 

empregados 

Solicitação para pagamento de 

ordenado 

514 a 520 
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Atas, 

16.08.1832 

Requerimento de João Pires de 

Camargo e outros moradores do 

distrito de Campo Largo pedindo 

providências para conserto da 

serra da estrada da Candúa com 

despacho do presidente de 

província. Que informasse o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 
Pedido de obra em estrada 

514 a 520 

Atas, 

16.08.1832 

Requerimento de Alexandre da 

Silva Collares pedindo que o 

fiscal lhe passasse atestação. 

Mandou-se que o fiscal atestasse 

o requerido. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Não especificado 

514 a 520 

Atas, 

16.08.1832 

Requerimento do cirurgião de 

partido, Manuel José Chaves, 

pedindo pagamento de quartel de 

seu ordenado. 

Mandou-se pagar porque o fiscal 

certificou o cumprimento de 

seus deveres. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

ordenado 

514 a 520 

Atas, 

18.08.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando queda de guarita 

da cadeia e sua impossibilidade 

de conserto. 

Ordenou-se que ele mandasse 

fazer uma nova com o dinheiro 

da lei do orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra na cadeia 

521 a 523 

Atas, 

18.08.1832 

Requerimento dos alemães João 

José Sanger e Conrado Angle 

pedindo datas de terra em Santo 

Amaro. 

Mandou-se que o fiscal 

procedesse à vistoria. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

521 a 523 

Atas, 

18.08.1832 

Requerimento de Manuel José 

Chaves pedindo data de terra na 

Penha. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

521 a 523 
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Atas, 

18.08.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

Mandou-se que nada fosse 

respondido ao proprietário de 

um terreno na ladeira do Carmo, 

Bento José de Moraes, por onde 

se projetava a entrada para uma 

nova rua. Que a dita rua ficasse 

adiada, ordenando-se ao fiscal e 

procurador que tivessem cuidado 

para que o dito proprietário não 

fizesse nenhum benefício no 

terreno. Que quando o 

proprietário quisesse edificar 

que se mandasse avaliar e lhe 

pagar. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Abertura de rua 

Concessão de terreno  

521 a 523 

Atas, 

18.08.1832 

Requerimento do padre Thomaz 

Innocencio Lustosa pedindo 

atestação para receber ordenado 

como mestre de 1º letras. Que informasse o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Cumprimento de tarefas pelo 

professor 

521 a 523 

Atas, 

21.08.1832 

Requerimento de Joaquim José 

de Jesus pedindo terreno no 

Pacaembu. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
523 a 526 
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Atas, 

21.08.1832 

Parecer sobre chacará do tenente 

coronel Jeronymo José de 

Andrade em vista da denúncia 

de Francisco Antonio Baruel e 

outro, bem como do termo do 

juiz de paz de Santa Efigênia. 

Ordenou-se ao procurador para 

reivindicar a servidão pública. 

Como o fiscal, em sua resposta, 

disse que o tenente coronel 

apresentou, no ato da 

reconciliação, despacho 

camarário que concedia a ele o 

dito terreno, a câmara autorizou 

ao procurador para que antes de 

entrar em lide com ele, 

verificasse o título, mas que 

desde já o considera nulo. Isso 

porque, a câmara nunca deram 

posse de terrenos por despachos, 

mas por datas de terra. Além 

disso, a câmara tem a obrigação 

de sempre conservar as 

servidões públicas, não de privá-

las. 

Datas de terra e/ou terreno 
Mediação para restabelecimento 

de servidão pública 

523 a 526 

Atas, 

21.08.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento de Joaquim 

José Rodrigues e informação do 

fiscal. 

Mandou-se formar uma 

comissão ad hoc. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Abertura de rua 

Concessão de terreno 

523 a 526 

Atas, 

23.08.1832 Relatório do fiscal da cidade. 

Remeteu-se à comissão 

permanente, deliberando-se 

sobre artigo 6º, quanto autorizar-

se despesa máxima com exames 

para encanamento do chafariz do 

quartel. Sobre artigo 13º, para se 

colocar em praça reedificação de 

cercado de porcos nas casinhas 

do Carmo, fazendo a jornal caso 

não fosse arrematada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

Obra em cercado 

526 a 530 
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Atas, 

23.08.1832 

Ofício do delegado de paz do 

bairro dos Pinheiros 

representando o mau estado de 

estrada e os transtornos que os 

valos que estavam sendo feitos 

por Francisco Xavier de Miranda 

e o capitão Francisco de Castro 

do Canto estavam provocando. 

Mandou-se o fiscal examinar e 

informar. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Queixa sobre valos 

526 a 530 

Atas, 

23.08.1832 

Parecer sobre ofício do 

presidente de província acerca 

da resposta do fiscal contra 

denúncia feita por Joaquim 

Theobaldo. 

Resolveu-se que as reclamações 

não tinham lugar na 

conformidade dos artigos 35º e 

64º da lei de 1º de outubro de 

1828. 

Queixa a respeito do fiscal Desleixos do fiscal 

526 a 530 

Atas, 

25.08.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

denunciando José Ventura 

Teixeira, inspetor do caminho de 

Santos, como infrator do artigo 

137º do Código Criminal por ter 

dado licença para edificação de 

casa naquele caminho, conforme 

documento que remetia. 

Participando necessidade de 

nova porta no armazém do 

quartel que se converteria em 

prisão. 

Sobre a primeira parte, mandou-

se à comissão permanente. Sobre 

a segunda, autorizou-se o fiscal a 

fazer a porta com o dinheiro 

destinado ao reparo da cadeia. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Materiais 

Queixa sobre administrador de 

caminho 

Porta 

530 a 532 

Atas, 

25.08.1832 

Parecer da comissão 

permanente. 

Mandou-se que o fiscal 

colocasse em praça a feitura de 

arca forte, caso não houvesse 

arrematante, que fizesse a jornal. 

Que ele desse providências para 

o conserto da prensa do celo. 

Arrematação 

Materiais 

Feitura de arca forte 

Reparo de prensa 

530 a 532 
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Atas, 

27.08.1832 

Informação do fiscal de São 

Bernardo sobre requerimento de 

Antonio dos Santos. Foi à comissão permanente. 

Rendimento 
Pedido para isenção de multa 

Avenças 

533 a 537 

Atas, 

27.08.1832 

Requerimento de João José 

Barbosa queixando-se do fiscal 

por não ter mandando proceder 

ao alinhamento de um terreno. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal Falta de alinhamento 

533 a 537 

Atas, 

27.08.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do presidente lido 

em 30.07 para se declarar ao 

fiscal de Juqueri que o 

orçamento para reparos da 

estrada parecia excessivo, 

devendo mandar fazer outro 

debaixo de certo método.   

Construção, conservação e 

reparo 

Queixa sobre orçamento 

Obra em estradas 

533 a 537 

Atas, 

27.08.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da Penha 

de 16.08.1832. 

Mandou-se declarar ao fiscal da 

Penha que nem os guardas 

nacionais, nem os que passaram 

a ser fregueses de 

Itaquaquecetuba estavam isentos 

dos consertos da estrada, 

devendo constar por novos 

avisos. Em casos de 

desobediência, ordenou-se fazer 

efetivo o disposto nas posturas. 

Quanto ao conserto das pontes 

arruinadas, que procedesse ao 

orçamento, enviando à câmara 

para deliberar. 

Construção, conservação e 

reparo 

 

Ajuda de moradores em obra 

Ajuda dos guardas nacionais em 

obra 

Obra em estradas 

Execução de posturas 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 

533 a 537 
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Atas, 

27.08.1832 

Parecer da comissão sobre 

relatório do fiscal lido em 

23.08.1832 

Rejeitou-se o primeiro ponto 

para que o fiscal fizesse recair a 

feitura da ponte do Arouche 

sobre proprietário que usava a 

água. Aprovou-se ementa do Sr. 

Cantinho para que o fiscal se 

convencionasse com o 

proprietário sobre o pagamento 

da metade da ponte, visto que 

ele se serve da água. 

Construção, conservação e 

reparo 

Ajuda de moradores em obra 

Obra em ponte 

Mediação 

533 a 537 

Atas, 

27.08.1832 Parecer sobre ofício do fiscal. 

A câmara ficou inteirada. 

Mandou que o fiscal colocasse 

em praça duas pontes, Água 

Branca e Rio Verde, fazendo a 

jornal em caso de não 

arrematação. Autorizou o 

conserto da ponte do Jaguarahe 

de Cima, sustando o do 

Jaguarahe Debaixo. Mandou o 

fiscal reparar a ponte da estrada 

do Ó. Sobre a mudança de 

estrada nessa freguesia, proposta 

pelo fiscal, julgou que nisso 

encontraria grande dificuldade, 

mandando que esperasse a 

aprovação da resolução do 

Conselho Geral sobre feitura de 

estradas. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obras 

Obra em pontes 

Obra em estradas 

533 a 537 
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Atas, 

27.08.1832 

Parecer da comissão permanente 

ao examinar a planta de terreno, 

defronte à chácara do brigadeiro 

Galvão, oferecido pelo Dr. 

Mello Franco e medição do 

fiscal. 

Reservou-se braças para 

edificação de praça e 

aproveitamento da câmara para o 

que conviesse. Ordenou-se que 

fosse dadas com preferência 

àqueles pretendentes que o fiscal 

atestasse que tinham meios e 

ânimos sinceros para edificar. 

Datas de terra e/ou terreno 

Planta de terreno 

Edificação de praça 

Concessão de data de terra 

533 a 537 
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Atas, 

29.08.1832 

Informação do fiscal da cidade 

sobre requerimentos de datas de 

terra no Brás, defronte à chácara 

do brigadeiro Joaquim Mariano 

Galvão, declarando 24 

pretendentes que estavam nas 

condições de edificar. 

O Sr. Mattos indicou que se 

exigisse mais exato detalhe do 

terreno e da relação dos 

pretendentes: Joaquim Francisco 

Gonçalves, Francisca de Paula 

Gonçalves, Severino Pinto da 

Silva, Manuel Joaquim de 

Vasconcellos, Carlos Carneiro 

de Campos, Dr. Clemente Falcão 

de Souza, dona Anna Joaquina 

de Oliveira Lacerda, Joaquim 

Feliciano da Costa Ferreira, 

Joaquim Vicente de Brito, 

Manuel Joaquim Ayres, Ignacio 

José de Araujo, José Joaquim da 

Rocha, José Rodrigues Vellosso 

de Oliveira, Joaquim Theodoro 

de Araujo, Anna Francisca, José 

de Alvarenga, dona Manuela do 

Nascimento, Dr. Justiniano de 

Mello Franco, Bernardo Justino 

da Silva, Anna Rita Gertrudes 

Thereza de Jesus. Outros 

pretendentes foram indeferidos. 

Datas de terra e/ou terreno 

Concessão de data de terra 

Relação de moradores nas 

condições de edificar 

537 a 540 

Atas, 

29.08.1832 Indicação do Sr. Silva. 

Encarregou-se o fiscal de Cutia 

da sustentação dos presos pobres 

que passassem por essa freguesia 

remetidos da cidade, entregando-

lhe a quantia destinada pelo 

Conselho de Governo. 

Cadeia 
Despesa com comida para os 

presos pobres 

537 a 540 
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Atas, 

29.08.1832 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Manuel José 

Chaves. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

537 a 540 

Atas, 

29.08.1832 

Informação de José Ventura 

Teixeira defendendo-se da 

acusação feita pelo fiscal contra 

ele. Foi à comissão permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa sobre administrador de 

caminho 

537 a 540 

Atas, 

29.08.1832 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Manuel 

Fernandes da Silva lido em 

16.08.1832. 

Resolveu-se que não tinha lugar, 

visto que o fiscal informou que 

não havia, por enquanto, 

necessidade de ajudante de 

porteiro. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

537 a 540 

Atas, 

29.08.1832 

Sobre requerimento de Jacintho 

José Bueno para vender facas e 

outras armas. 

Mandou-se que, reconhecida 

pelo fiscal a idoneidade do 

fiador e prestada a fiança, se 

passe na forma das posturas a 

licença pedida. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 

537 a 540 

Atas, 

29.08.1832 

Parecer da comissão 

permanente. 

Autorizou-se abertura de um 

beco, mandando-se o fiscal 

proceder ao orçamento e 

arrematação da obra com 

urgência. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Obra em beco 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

537 a 540 

Atas, 

18.09.1832 

Ofício do presidente de 

província remetendo lâmina de 

pús vacínio que caberia ao fiscal 

fazer propagar. Ficou a câmara inteirada. 

Vacina 
Pus vacínico 

Propagação das vacinas 

541 a 547 

Atas, 

18.09.1832 

Ofício do presidente de 

província para se dar prontas 

providências para que os presos 

setenciados fossem socorridos 

com vestuário com a quantia 

designada para sustento deles. 

Mandou-se o fiscal fornecer o 

vestuário. 

Cadeia Vestuário dos presos 

541 a 547 
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Atas, 

18.09.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

participando alteração necessária 

na divisão do terreno que se 

daria por cartas de data em razão 

do menor número de braças, etc. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Concessão de data de terra 

541 a 547 

Atas, 

18.09.1832 

Ofício do fiscal da Conceição 

representando precisão que na 

Penha se cuidassem dos 

caminhos para que o serviço 

feito na Conceição não fosse 

perdido. Oferecia-se para dirigir 

os trabalhos na Penha. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em estradas 

541 a 547 

Atas, 

18.09.1832 

Vistorias e alinhamentos dos 

terrenos requeridos no Brás. 

Foi à comissão permanente com 

ofício do fiscal lido hoje. 

Alinhamento e demarcação 

Datas de terra e/ou terreno 

Concessão de data de terra 

Alinhamento de terreno 

541 a 547 

Atas, 

18.09.1832 

Requerimento de Maria Antonia 

de Santa Rita pedindo permissão 

para fechar um terreno e aguada, 

antigamento fechado por seu 

falecido marido na estrada que 

segue para o Ó. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

541 a 547 

Atas, 

25.09.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

informando sobre requerimento 

de João Pires de Camargo e 

outros. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Pedido de obra em estrada 

547 a 551 

Atas, 

25.09.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre demarcação feita pelo 

fiscal para a praça defronte ao 

brigadeiro Joaquim Mariano 

Galvão. Foi aprovada. 

Alinhamento e demarcação Demarcação de praça 

547 a 551 
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Atas, 

25.09.1832 

Aprovação do parecer do Sr. 

Xavier da Costa adiado na 

sessão de 05.06.1832 

Que fossem remetidos ao fiscal 

vários requerimentos antigos 

sobre datas de terra no Brás para 

que ele examinasse quais tinham 

pretensão de edificar e não se 

vender antes de cumpridas as 

condições da concessão. Que  

ele participasse à câmara que, 

em vista da planta e plano, 

deliberaria sobre o assunto. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para possse de data de 

terra 

547 a 551 

Atas, 

27.09.1832 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de José Manuel da 

Luz. Foi à comissão permanente. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido de alinhamento de 

terreno 

551 a 552 

Atas, 

03.10.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

representando que era 

desnecessário que as grades da 

nova prisão fossem feitas de 

ferro. Assim se venceu. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Grades 

06 a 09 

Atas, 

05.10.1832 

Ofício do fiscal representando a 

falta de galés para o serviço 

diário da cadeia. Foi à comissão permanente. 

Cadeia Galés 

09 a 11 

Atas, 

05.10.1832 

Ofício do fiscal com orçamento 

para as grades de ferro da cadeia 

e com relatório para sustento dos 

presos pobres. 

O mapa foi à comissão 

permanente. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesa com 

grades 

Relação de presos pobres 

09 a 11 

Atas, 

05.10.1832 

Vistorias e alinhamentos dos 

terrenos requeridos no Brás. 

Mandou-se passar carta de data 

de terra. 

Alinhamento e demarcação 

Datas de terra e/ou terreno 

Concessão de data de terra 

Alinhamento de terreno 

09 a 11 
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Atas, 

08.10.1832 

Requerimento de Maria Barbosa 

e Beatriz Felizarda da Conceição 

pedindo datas de terra na 

Conceição, informadas 

favoravelmente pelo fiscal. 

Mandou-se proceder à vistoria e 

mais deligências conforme o 

estilo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

11 a 14 

Atas, 

08.10.1832 

Sobre o orçamento das grades da 

cadeia. 

Deliberou-se que o fiscal 

colocasse em praça, mandando 

fazer a jornal se não houvesse 

arrematante. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesa com 

grades 

11 a 14 

Atas, 

17.10.1832 

Ofício do fiscal de Cutia 

representando a necessidade de 

calçamento das entradas dessa 

freguesia. 

Deliberou-se que o fiscal 

remetesse orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em calçadas  

15 a 16 

Atas, 

19.10.1832 

Aprovação de pareceres da 

comissão permanente sobre 

requerimento de João José 

Barbosa. 

Que o fiscal procedesse ao 

alinhamento do terreno, visto 

que o suplicante iniciou o fecho 

que deveria ser feito sem 

impedimento das aguadas e rua 

que segue para a várzea do rio 

Tietê. 

Alinhamento e demarcação Alinhamento de terreno 

16 a 19 

Atas, 

06.11.1832 Não especificado 

Mandou-se proceder à vistoria e 

demais diligências no terreno 

pedido por José Vicente 

Carvalho, em Santo Amaro, em 

vista da boa informação do 

fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

24 a 26 
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Atas, 

06.11.1832 Indicação do Sr. Cantinho.  

Deliberou-se que o fiscalato da 

Penha fosse entregue até a 

nomeação de outro ao da cidade 

porque o fiscal dessa freguesia 

estava doente. Ordenou-se que 

ele examinasse um cerco que 

constava haver em terras do 

falecido vigário da Penha e que 

prejudicava o bem público. 

Fiscalato 

Entrega do fiscalato 

Cercos em terreno que 

prejudicavam o bem público 

24 a 26 

Atas, 

07.11.1832 Indicação do Sr. Cantinho.  

Deliberou-se que o fiscal 

procedesse às necessárias 

indagações para informar se teria 

D. Abbade do mosteiro de São 

Bento aforado a particulares 

porções de terrenos daquele 

mosteiro ou que supostamente a 

ele pertenciam. 

Datas de terra e/ou terreno Informação sobre aforamento 

26 a 29 

Atas, 

10.11.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando a necessidade de 

conserto de calçada. 

Deliberou-se que procedesse ao 

orçamento e arrematação, 

fazendo a jornal caso não 

houvesse arrematante. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

Obra em calçadas 

29 a 32 

Atas, 

10.11.1832 

Requerimento de Joaquim 

Teixeira de Macedo pedindo 

licença para mourão no Largo do 

Curso Jurídico para ferrar 

cavalos. Que informasse o fiscal. 

Licença Mourão 

29 a 32 

Atas, 

10.11.1832 

Requerimento de Joaquim 

Theodoro de Araujo pendido a 

troca de uma data concedida no 

Brás que é muito úmida. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para alteração de data de 

terra 

29 a 32 
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Atas, 

10.11.1832 

Requerimento do brigadeiro José 

Joaquim da Rocha pedindo que 

o encanamento do chafariz do 

Bexiga fosse mudado, pois 

prejudicava sua propriedade. Que informasse o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido para alteração de 

encanamento 

29 a 32 

Atas, 

10.11.1832 

Requerimento do sargento-mor 

Alambary pedindo data de terra 

no Brás. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

29 a 32 

Atas, 

10.11.1832 

Informação do fiscal ao 

requerimento de Maria Antonia 

de Santa Rita. 

Remeteu-se ao fiscal para 

proceder conforme artigo 4º das 

posturas, precedendo à 

apresentação de título. 

Datas de terra e/ou terreno 
Execução de artigo de postura 

Pedido de fecho em terreno 

29 a 32 

Atas, 

15.11.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal em que 

queixava-se da falta de presos 

condenados a trabalhos públicos. 

Que o fiscal providenciasse o 

fornecimento de água e limpeza 

da cadeia por meio de serventes 

pagos com o dinheiro da 

sustentação dos presos pobres. 

Cadeia 

Sanitário 

Galés 

Limpeza da cadeia 

32 a 35 

Atas, 

15.11.1832 

Parecer da comissão 

permanente. 

Mandou-se que o fiscal não 

consentisse que areia e terra 

fossem tiradas das ruas e 

estradas, punindo os infratores 

por meio do artigo 12º das 

posturas e deprecando, se 

necessário, ao juiz de paz. 

Construção, conservação e 

reparo 

Execução de postura contra 

infratores 

Retirada de terra e areia das ruas 

e estradas 

32 a 35 

Atas, 

17.11.1832 

Ofício do fiscal da cidade com 

as chaves para a nova arca forte 

e querendo saber onde ela 

deveria ser colocada. Foi à comissão permanente. 

Materiais Chaves 

35 a 38 
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Atas, 

26.11.1832 

Aprovação da comissão 

permanente sobre requerimento 

de José Manuel da Luz. 

O fiscal deveria advertir a 

proprietária dona Gertrudes 

Maria de São José para edificar 

os muros que se trata, rebocá-los 

e caiá-los, procedendo, em caso 

de contravenção, à execução do 

artigo 36º das posturas. 

Alinhamento e demarcação 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido de alinhamento de 

terreno 

Solicitação deferida 

Obra em muro por particular 

Execução de postura 

40 a 43 

Atas, 

26.11.1832 

Adiantamento do parecer sobre 

requerimento de João Pires de 

Camargo e outros. 

Adiou-se até que o fiscal de 

Juqueri informasse porque não 

tinha executado as posturas 

sobre o caminho em questão, 

declarando se havia alguma 

parte pertencente à câmara. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido de obra em estrada 

Falta de execução de postura 

sobre caminhos 

40 a 43 

Atas, 

29.11.1832 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando a necessidade de 

nomeação de comissão para 

exame de falta d'água nos 

chafarizes da cidade. 

Participando que não pode, por 

causa dos peritos, proceder ao 

orçamento para calçada do 

centro. 

Nomeou-se a comissão, cabendo 

à ela convidar engenheiro para 

exame. Sobre a segunda parte, 

ficou a câmara inteirada à espera 

do orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Exame sobre falta de água 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Falta de peritos 

43 a 45 

Atas, 

05.12.1832 

Informações do fiscal sobre 

requerimentos de Antonio de 

Paiva e Vasconcellos, Maria 

Antonia de Vasconcellos, Anna 

Joaquina do Prado, Custodia 

Maria de Souza e Joanna 

Francisca pedindo datas de terra 

no Brás. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

45 a 51 
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Atas, 

05.12.1832 

Requerimento de Bonifácio 

Antonio de Castro pedindo 

demissão do emprego de 

ajudante de porteiro da Penha. 

Ordenou-se que o fiscal 

propusesse outro. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de demissão 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

45 a 51 

Atas, 

05.12.1832 

Requerimento de Antonio 

Rodrigues Pinto pedindo data de 

terra no Brás. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de datas de 

terra 
45 a 51 

Atas, 

05.12.1832 

Requerimento de Joaquim 

Pereira do Couto pedindo que 

uma rua fosse endireitada ao que 

se opunha Hermenegildo José 

dos Santos. Que informasse o fiscal. 

 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em ruas  

45 a 51 

Atas, 

05.12.1832 

Aprovação do parecer da 

comissão especial que examinou 

o encanamento dos chafarizes da 

cidade. 

Ordenou-se que qualquer pessoa, 

juntamente com o fiscal, 

colocasse em prática o 

melhoramento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Exame em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 
45 a 51 

Atas, 

05.12.1832 Não especificado 

Deliberou-se que o fiscal 

assistisse com a roupa necessária 

a um louco na cadeia usando a 

quantia destinada à sustentação 

dos presos pobres.  

Cadeia Vestuário dos presos 

45 a 51 

Atas, 

05.12.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal. 

Aprovou-se o orçamento para 

concerto da calçada do Carmo, 

cabendo ao fiscal colocar a obra 

em praça ou fazê-la a jornal em 

caso da sua não arrematação. 

Autorizou-se o fiscal a fazer 

orçamento para reparo da 

calçada da rua Tabatinguera e o 

pagamento de um jornal maior 

do que de costume aos serventes 

que limparem a cadeia.  

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Sanitário 

Cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Leilão de obras 

Autorização de pagamento  

Limpeza da cadeia 

45 a 51 
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Atas, 

05.12.1832 

Parecer sobre proposta do fiscal 

para conserto de pontes de 

Pirajussara. 

Visto que o governo da 

província aplicou quantias para 

as estradas de Itu e Sorocaba, 

decidiu-se que não havia lugar 

para a proposta do fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em pontes 

45 a 51 

Atas, 

05.12.1832 

Parecer sobre o que o delegado 

de Pinheiros havia representando 

no ofício lido em 25.08.1832 

Ordenou-se que o fiscal 

cumprisse os artigos 15º e 32º 

das posturas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Queixa sobre valos 
45 a 51 

Atas, 

05.12.1832 Parecer da comissão. 

Que o fiscal de Juqueri 

informasse sobre requerimento 

de João Baptista Soares (lido em 

15.11.1832) e João Pires de 

Camargo. 

Construção, conservação e 

reparo 
Pedido de obra em estrada 

45 a 51 

Atas, 

05.12.1832 

Parecer da comissão 

permanente. 

Mandou-se que o fiscal pagasse 

o ordenado trimestral ao 

cirurgião de partido em vista da 

informação em seu relatório. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de ordenado ao 

cirurgião de partido 

45 a 51 

Atas, 

05.12.1832 

Aprovação de requerimento do 

Sr. Mattos. 

Mandou-se que o fiscal 

respondesse o porquê consentiu 

ou deu alinhamento a uma 

casinha feita no corredor 

contíguo à chácara de dona Anna 

Joaquina, ficando o espaço da 

rua acanhado. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido de explicação sobre 

alinhamento 

45 a 51 

Atas, 

14.12.1832 

Ofício do presidente de 

província recomendando 

conserto no arrombamento feito 

na cadeia. 

O presidente da câmara 

participou que, a partir da 

informação dada pelo fiscal, já 

havia providenciado o reparo.  

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra na cadeia 

Arrombamento na prisão 

51 a 57 
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Atas, 

14.12.1832 

Ofício do presidente de 

província com a representação 

do sargento-mor Francisco 

Mariano da Cunha sobre 

conservação do aterrado de 

Santa Anna. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em aterrado 

51 a 57 

Atas, 

14.12.1832 

Relatório da comissão de visita 

às prisões e estabelecimentos de 

caridade. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Cadeia Relatório da comissão de visita  

51 a 57 

Atas, 

14.12.1832 

Relatório do fiscal da cidade 

com orçamentos para conserto 

de calçadas e ruas. Pedindo 

autorização para pagar um feitor 

para direção dos trabalhos do 

caminho da Mooca e Caguassú. 

Mandou-se que fizesse as obras 

a jornal em caso de não 

arrematação. Autorizou-se que 

fizesse pagamento para feitor. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Obra em ruas 

Pedido para pagamento de feitor 

Obra em estradas 

Leilão de obras 

Autorização de pagamento 

51 a 57 

Atas, 

14.12.1832 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Joaquim Pereira 

do Couto. Foi à comissão permanente. 

 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em ruas 

51 a 57 

Atas, 

14.12.1832 

Requerimento de vários 

moradores da cidade nova 

pedindo que os proprietários 

fossem obrigados à retirada de 

formigueiros em seus prédios. 

Mandou-se que o fiscal 

respondesse. 

Animais  
Retirada de formigueiros pelos 

proprietários 

51 a 57 

Atas, 

14.12.1832 

Requerimento do tenente-

coronel engenheiro Cabral 

pedindo o pagamento vencido a 

respeito das plantas que tirou das 

obras da câmara Que informasse o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento por 

planta de obras 

51 a 57 
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Atas, 

17.12.1832 

Ofício do fiscal da cidade sobre 

a parte do relatório da comissão 

de visita às prisões que trata do 

sustento dos presos. Sobre o 

estado do aterrado de Santa 

Anna. Sobre o desleixo do vigia 

Fructuoso Barbosa. 

Representando que o carcereiro 

não providenciava a limpeza da 

cadeia. 

Quanto à primeira parte, 

remeteu-se à comissão 

permanente. Sobre a segunda, 

remeteu-se ao conhecimento do 

governo. Quanto à terceira, que 

se passasse ofício ao juiz 

territorial.  

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Relatório da comissão de visita  

Informação sobre estado de 

ruína 

Queixa sobre desleixo de vigia 

Queixa contra carcereiro 

57 a 60 

Atas, 

17.12.1832 

Requerimento de João José de 

Jesus Colaço pedindo terreno em 

um côrrego. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

57 a 60 

Atas, 

17.12.1832 

Parecer da comissão permanente 

sobre desvio das águas no Brás. 

Que as reflexões da comissão 

especial que tratou sobre o 

assunto com dona Catharina 

Chichorro fossem remetidas ao 

fiscal para que ela se atentasse às 

partes compatíveis com o 

parecer aprovado. 

Construção, conservação e 

reparo 
Desvio de água 

57 a 60 

Atas, 

22.12.1832 

Ofícios do juiz de paz da Penha 

e do fiscal da cidade 

comunicando queda da ponte de 

Ticuateira na estrada que segue 

para Conceição. O fiscal 

apresenta o orçamento para sua 

reedificação. 

Decidiu-se que fosse colocada 

em praça, sendo feita a jornal 

caso não houvesse arrematante. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Informação sobre estado de 

ruína 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Leilão de obras 

61 a 63 
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Ano de 1833 

 

DATA 
REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

05.01.1833 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com relatório trimestral da sua 

administração. 

Mandou-se transmitir cópia ao 

procurador. 

Relatório do fiscal Não especificado 

65 a 67 

Atas, 

05.01.1833 

Requerimento de Manuel de 

Aquino Bahia pedindo 

pagamento de quartel vencido 

como carcereiro. 

Resolveu-se que, com atestação 

do fiscal sobre cumprimento de 

seus deveres, fosse satisfeito o 

pagamento. 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Atestação 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

65 a 67 

Atas, 

08.01.1833 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com o termo de medição, 

arruamento e demarcações da 

freguesia. Foi à comissão permanente. 

Alinhamento e demarcação 
Medição, arruamento e 

demarcação de freguesia 

69 a 73 

Atas, 

08.01.1833 

Requerimento de João 

Rodrigues Pinto, carcereiro das 

cadeias da cidade, pedindo 

pagamento vencido por ter 

cuidado da iluminação da cadeia. Que informasse o fiscal. 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Iluminação 

Cadeia 

Solicitação para pagamento ao 

carcereiro 

69 a 73 

Atas, 

08.01.1833 Não especificado 

Adiou-se nomeação de porteiro e 

ajudante de porteiro até que o 

fiscal informasse a conduta dos 

atuais. 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

69 a 73 
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Atas, 

08.01.1833 

O presidente participou o 

desmanche no aterrado da Ponte 

do Ferrão, que o fiscal declarou 

poder ser consertado com menos 

de 4$000 réis. 

Autorizou-se o reparo, bem 

como outros consertos urgentes 

que, repentinamente, 

ocorressem, não excedendo a 

quantia mencionada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em aterrado 

69 a 73 

Atas, 

09.01.1833 Não especificado 

Decidiu-se que o fiscalato das 

freguesias do Ó e da Penha 

ficassem, provisoriamente, 

anexas ao da cidade. Mandou-se 

que os juízes de paz de Juqueri e 

Itapecerica informassem pessoas 

aptas para serem nomeadas 

fiscal e suplente.  

Fiscalato 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Junção de fiscalatos 

Pedido para indicação de fiscais 

e suplentes 

74 a 77 

Atas, 

09.01.1833 

Informação do fiscal da cidade 

sobre requerimento do carcereiro 

João Rodrigues Pinto. Foi à comissão permanente. 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Iluminação 

Cadeia 

Solicitação para pagamento ao 

carcereiro 

74 a 77 

Atas, 

09.01.1833 

Aprovou-se a indicação do Sr. 

Telles. 

Que ao fiscal perguntasse sobre 

a possibilidade de repartir a 

comida dos presos pobres. 

Cadeia 
Partilha da comida para os 

presos 

74 a 77 

Atas, 

10.01.1833 

Informação do fiscal da cidade 

com as questões exigidas sobre 

os empregados da câmara. 

Consultando se deveria um preso 

ser enterrado com a quantia para 

sustentação dos mesmos. 

Sobre a primeira parte, ficou 

sobre a mesa. Quanto à segunda, 

resolveu-se que assim fosse 

praticado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Não especificado 

Dúvida sobre enterro de preso 

77 a 80 

Atas, 

10.01.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento do coronel 

engenheiro Cabral Foi à comissão permanente. 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes  

Solicitação de pagamento por 

planta de obras 

77 a 80 
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Atas, 

10.01.1833 

Requerimento de José Pereira 

Lisbôa pedindo nivelamento de 

rua para poder edificar sua casa. Que informasse o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 
Pedido para nivelamento de rua 

77 a 80 

Atas, 

14.01.1833 

Requerimento de João Vicente 

Pereira Rangel pedindo 

permissão para fechar terreno na 

paragem Guaricanduva no Brás. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

80 a 83 

Atas, 

14.01.1833 Lembrança do Sr. Silva. 

Deliberou-se que, em vista da 

informação do fiscal sobre o 

estado de moléstias e avançada 

idade do feitor, fosse ordenado 

ao fiscal a proposta de outra 

pessoa com suficiência para o 

serviço. 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 
Nomeação de feitor 

80 a 83 

Atas, 

18.01.1833 

Ofício do presidente de 

província recomendando a 

feitura de chave para gaveta de 

mesa na guarda da cadeia e 

fornecimento de tinteiro. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Materiais Chave 

87 a 91 

Atas, 

18.01.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

perguntando se os volantes que 

teriam lugar no teatro da cidade 

pagariam cota estabelecida no 

artigo 8º das posturas. 

Representando a precição de 

sobras d'água no chafariz da 

Misericórdia. Foi à comissão permanente. 

Rendimento 

Construção, conservação e 

reparo 

Dúvida sobre cota a ser paga 

pelo teatro 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

87 a 91 

Atas, 

18.01.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

perguntando sobre cota a ser 

pagar por autores dos 

divertimentos de máscaras. Foi à comissão permanente. 

Rendimento 
Dúvida sobre cota a ser paga 

pelo teatro  

87 a 91 
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Atas, 

21.01.1833 

Ofício do fisca da cidade 

sugerindo para feitor a José 

Ferreira Baptista. Aprovado. 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 
Nomeação de feitor 

91 a 96 

Atas, 

21.01.1833 

Requerimento de Francisco José 

de Toledo pedindo terreno na 

Penha. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
91 a 96 

Atas, 

21.01.1833 

Aprovação das contas do 

procurador. 

Deliberou-se que o fiscal 

pagasse a reposição da quantia 

de 330 réis devido ao engano 

que teve com o recibo de 

gêneros para sustento dos 

presos. 

Cadeia 

Despesa com comida para os 

presos 

Reposição de valor pelo fiscal 

91 a 96 

Atas, 

21.01.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Ordenou-se que o fiscal ative ao 

procurador a cobrança das cotas 

aplicáveis aos espetáculos 

públicos de máscaras e danças 

de negros relativos à dezembro 

na forma do artigo 8º das 

posturas. 

Festejos Cobrança das rendas 

91 a 96 

Atas, 

21.01.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Autorizou-se o fiscal a fazer o 

conserto no canal das sobras do 

chafariz da Misericórdia, 

convocando os moradores 

interessados e não excedendo a 

cota de 10$000 réis. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Ajuda de moradores em obra 

91 a 96 
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Atas, 

21.01.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre os consertos exigidos pelo 

carcereiro em ofício que dirigiu 

ao ouvidor. 

Autorizou-se o fiscal a mandar 

fazê-los, bem como a ministrar 

os lampiões nos locais exigidos. 

Que o fiscal procedesse, se 

necessário, ao orçamento. Que 

ele inventariasse todos os 

móveis da câmara para que 

fossem entregues, com 

individuação, aos empregados 

dela os  necessários ao seus 

trabalhos e respondessem pelas 

faltas. 

Cadeia 

Iluminação 

Inventário 

Feitura de lampiões 

Bens móveis e imóveis da 

câmara municipal 

91 a 96 

Atas, 

21.01.1833 

Parecer da comissão sobre ofício 

do presidente da província a 

respeito de chave de gaveta para 

mesa da guarda da cadeia e 

tinteiro. 

Sobre as chaves, em vista da 

informação do fiscal, já se havia 

providenciado. Sobre o tinteiro, 

respondeu-se ao presidente de 

província que, apesar de ser 

estilo do almoxarifado 

providenciá-lo, se tem 

providenciado, e que o 

presidente de província 

responsabilizasse os oficiais da 

guarda por semelhantes objetos. 

Materiais Chave 

91 a 96 
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Atas, 

28.01.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

participando que o aferidor não 

queria continuar com 12% de 

comissão. Propondo a Manuel 

Pereira, que se oferecia a fazer 

com 15%. Propondo sálario ao 

feitor das obras públicas. 

Comunicando o esgotamento do 

dinheiro para sustento dos presos 

pobres. 

Que o fiscal não avençasse 

nenhuma pessoa sem a 

apresentação de bilhete de 

aferição rubricado pelo 

secretário. Que os bilhetes de 

aferição das casas de negócio 

que não tivessem avençado 

passassem do aferido para o 

poder do secretário e, depois de 

registrados, fossem entregues 

por este às partes. Que o fiscal 

fizesse sua primeira revista logo 

depois de finalizado o prazo 

marcado para as avenças e 

aferições. Aprovou-se o salário 

do feitor. Que as férias de todas 

as obras camarárias, sendo feitas 

e assinadas pelo feitor, fossem 

rubricadas pelo fiscal, sendo a 

importância entregue ao 

primeiro para pagamento dos 

jornaleiros. Que o assunto sobre 

sustento dos presos fossem 

representado ao governo da 

província. 

Mercado 

Rendimento 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Avenças 

Revista dos estabelecimentos 

comerciais 

Pagamento da comissão ao 

aferidor 

Pagamento de salário ao feitor 

Guias e férias 

Despesa com comida para os 

presos 

96 a 102 

Atas, 

28.01.1833 

Relação do fiscal sobre 

lavradores que moravam nas 

casinhas pedindo providências 

contra isso. Foi á comissão permanente. 

Mercado  Lavradores nas casinhas 

96 a 102 
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Atas, 

28.01.1833 

Requerimento dos povos de 

Juqueri pedindo ao presidente de 

província que fizesse ativar a 

decisão de outro requerimento 

sobre a estrada do Barro Branco 

e com seu despacho para 

cumprir outro de 26.10.1832  

Se passou ofício ao fiscal para 

que enviasse os requerimentos 

com ou sem informação. 

Não especificado Não especificado 

96 a 102 

Atas, 

28.01.1833 

Requerimento de Salvador 

Fragoso de Toledo pedindo data 

no Carmo. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
96 a 102 

Atas, 

28.01.1833 

Requerimento de José Mariano 

de Godoi e Joaquim Antonio de 

Godoi pedindo datas na Penha. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

96 a 102 

Atas, 

28.01.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Foi aprovado que o procurador 

continuasse com as despesas 

estabelecidas para peritos que 

avaliavam as obras da câmara, 

recomendando-se ao fiscal que 

procurasse homens que fossem 

realmente peritos para que os 

orçamentos fossem mais 

aproximados possível. 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Pagamento de peritos 

Orçamento e despesas com obras 

96 a 102 
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Atas, 

28.01.1833 

Parecer da comissão especial em 

vista do exame de obras 

arrematadas por Marciano 

Gomes de Andrade. 

Ordenou-se que o fiscal 

recomendasse a ele que fizesse 

as calçadas no seguimento da 

ponte até onde der, concluindo-

se a obra, seja por arrematação, 

seja por jornal, em perfeito 

estado. Que o encanamento de 

uma pequena vertente de bica 

chamada Antonio Manuel fosse 

feito. Que o fiscal preferrisse 

sempre a compra de pedras para 

calçadas iguais àquelas usadas 

na ladeira de Antonio Manuel. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Obra em calçadas 

Leilão de obras 

Obra em pontes 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

96 a 102 

Atas, 

04.02.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

deliberando várias coisas. 

Mandou-se que o fiscal 

consertasse a casinha da caixa 

d'água, não devendo exceder 

certa quantia. Que fizesse grade 

de ferro para o quarto de oficial 

da guarda da cadeia. Que 

comunicasse ao presidente da 

câmara a finalização da nova 

prisão para que ele avissasse aos 

juízes territoriais e transferisse 

os presos. Que mandasse fazer 

os reparos nas pontes do 

Pacaembu e Pinheiros, e nos 

encanamentos, não excedendo 

certo valor. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Grades 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra na cadeia 

Obra em pontes 

103 a 108 
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Atas, 

04.02.1833 

Requerimento feito ao 

presidente de província pelos 

moradores de Juqueri sobre 

mudança da estrada, com 

despacho para que a câmara 

informasse. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Pedido de obra em estrada 

103 a 108 

Atas, 

04.02.1833 

Requerimentos de Domingos 

José de Oliveira Guimarães e 

Caetano José da Costa Araujo e 

Camargo pedindo licenças para 

venderem espingardas e facas na 

forma do artigo 49º das posturas. 

Quando prestada a fiança diante 

do fiscal, mandou-se passsar a 

licença. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 

103 a 108 

Atas, 

04.02.1833 

Requerimento de Joaquim de 

Toledo pedindo data de terra na 

Penha. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
103 a 108 

Atas, 

04.02.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre a permanência de pessoas 

nas casinhas. 

Ordenou-se ao fiscal que, 

debaixo da sua mais rigorosa 

responsabilidade, fizesse com 

que as pessoas que residiam nas 

casinhas fossem retiradas. Que 

visitando frequentemente as 

casinhas, não consentisse que as 

pessoas se demorassem lá mais 

tempo do que o necessário para a 

venda dos gêneros, marcando 

um prazo improrrogável para se 

retirarem. Quando desobedecido, 

usasse as medidas repressivas do 

artigo 12º das posturas. Que 

publicasse a ordem por edital. 

Mercado 
Execução de postura  

Lavradores nas casinhas 

103 a 108 
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Atas, 

13.02.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando a necessidade de 

exame no encanamento da 

Misericórdia para conserto. 

Participando o começo do 

conserto desse canal, cujo gasto 

estava em dez mil réis. 

Resolveu-se que os exames e 

reparos fossem feitos. Sobre a 

segunda parte, mandou-se parar 

com a obra e informar sobre com 

quanto concorriam os 

proprietários e qual seria o 

montante da despesa total. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Ajuda de moradores em obra 

108 a 113 

Atas, 

13.02.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de José Mariano 

de Godoi. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

108 a 113 

Atas, 

13.02.1833 

Requerimento de José Joaquim 

dos Reis queixando-se de não ter 

sido nomeado como fiscal de 

Mboi. 

Despachou-se que a câmara 

nomeou outro, pois constava-se 

que o suplicante não queria 

continuar. 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Fiscalato 

Queixa de pretendente ao 

fiscalato 

108 a 113 

Atas, 

13.02.1833 

Requerimento de José Joaquim 

Pereira queixando-se do fiscal de 

Juqueri obstar um fecho de 

terreno que servia para 

pastagens. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 

Datas de terra e/ou terreno 
Fechos em terreno 

108 a 113 

Atas, 

13.02.1833 

Requerimento de José Joaquim 

da Silva contra mudança da 

estrada do Barro Branco pelas 

suas terras. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Queixa contra obra em estrada 

108 a 113 

Atas, 

13.02.1833 

Requerimento de Jeronimo José 

de Andrade para que a causa 

contra ele por conta de embaraço 

de servidão pública fosse 

sustada. 

Com informação do fiscal e 

procurador foi à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para anulação de causa 

por embaraços em servidão 

pública 

108 a 113 
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Atas, 

13.02.1833 

Vários requerimentos. De 

Antonio Joaquim dos Santos 

pedindo emprego de ajudante de 

porteiro. De José Corrêa de 

Alvarenga pedindo permissão 

para mourão. Do abbade de São 

Bento pedindo prazo para tirar 

formigueiros e levantar muros 

caidos. De Joaquim Francisco 

das Chagas querendo diminuição 

de avenças. Da regente de Santa 

Thereza queixando-se da 

exigência de multa do artigo 7º 

das posturas sem ter sido 

convencida de infração. Do 

padre José Damaso da Silva 

pedindo alinhamento. 

Mandou-se informar ao fiscal. A 

informação do fiscal sobre o 

requerimento da regente de 

Santa Thereza foi à comissão.  

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Licença 

Animais 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Alinhamento e demarcação 

Pedido de emprego como 

ajudante de porteiro 

Mourão 

Pedido de prazo para retirada de 

formigueiros 

Pedido de prazo para 

levantamento de muro 

Solicitação para diminuição de 

avenças 

Queixa contra multa 

Pedido de alinhamento de 

terreno 

108 a 113 

Atas, 

13.02.1833 Indicação do Sr. Camargo. 

Para se exigir do fiscal 

informação sobre uns valos na 

estrada do Pinheiros que seguia 

para Itú, e que ele havia dito que 

estavam tapados. 

Construção, conservação e 

reparo 
Informação sobre valos 

108 a 113 

Atas, 

22.02.1833 

Ofício do fiscal de Juqueri 

comunicando a necessidade de 

casa de correição e vários aterros 

nas ruas dessa freguesia. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Necessidade de casa de correção 

113 a 118 

Atas, 

22.02.1833 

Requerimento de Candido 

Anselmo de Carmago pedindo 

ao presidente de província data 

de terra na Água Branca, com 

despacho para a câmara 

informar. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

113 a 118 
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Atas, 

22.02.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Francisco José 

de Toledo. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

113 a 118 

Atas, 

22.02.1833 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Antonio 

Joaquim dos Santos. Foi à comissão permanente. 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de emprego como 

ajudante de porteiro 

113 a 118 

Atas, 

22.02.1833 

Informação do fiscal contra o 

requerimento de Joaquim 

Francisco das Chagas. Não tem lugar. 

Rendimento 

Solicitação para diminuição de 

avenças 

Solicitção indeferida 
113 a 118 

Atas, 

22.02.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento do Abade de São 

Bento. 

Concedeu-lhe o tempo de três 

meses para tirar os formigueiros. 

Animais  
Pedido de prazo para retirada de 

formigueiros 

113 a 118 

Atas, 

22.02.1833 

Requerimento de Joaquim José 

Ribeiro Guimarães pedindo data 

de terra acima do curral. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

113 a 118 

Atas, 

22.02.1833 

Requerimento de Antonio Pires 

instando pela pretensão do 

requerimento feito. 

Mandou-se informar o fiscal 

circunstacialmente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

113 a 118 

Atas, 

22.02.1833 

Informação do fiscal contra 

requerimento de José Corrêa de 

Alvarenga. Foi à comissão permanente. 

Licença Mourão 

113 a 118 

Atas, 

22.02.1833 Indicação do Sr. Camargo. 

Que o fiscal desse informações 

exigidas sobre obras das sobras 

do chafariz da Misericórdia. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 113 a 118 
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Atas, 

28.02.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas. 

Mandou-se passar ofício ao juiz 

criminal participando que as 

obras de três novas cadeias 

ficariam prontas, a fim de que 

ele providenciasse a mudança 

dos presos. Que o presidente de 

província fosse convidado para 

vir às obras no dia em que 

ficassem prontas. Que o fiscal 

apresentasse o orçamento da 

obra do canal das sobras do 

chafariz da Misericórdia e a 

relação dos proprietários 

usuários, mandando consertar 

seu desmancho e completar o 

orçamento. Deliberou-se que sua 

dúvida sobre orçar ou não os 

consertos na Enxovia Velha 

fosse à comissão permanente. 

Que mandasse fazer duas 

guaritas para a nova prisão. Que 

apresentasse orçamento de 

calçada.  

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra na cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Ajuda de moradores em obra 

Obra em calçadas 

118 a 121 

Atas, 

28.02.1833 

Requerimento dos moradores da 

rua Bôa Vista representando seu 

mau estado e pedindo 

providências. 

Mandou-se que informasse o 

fiscal circunstancialmente com 

plano feito pelo tenente coronel 

Cabral e o preciso orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido de obra em rua 

Informação sobre estado de 

ruína 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em ruas 

Plano de obra 
118 a 121 
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Atas, 

28.02.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Aprovou-se a nomeação de 

Antonio Joaquim dos Santos 

como ajudante de porteiro às 

ordens do fiscal com a 

gratificação de 40$000 por ano. 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

118 a 121 

Atas, 

09.03.1833 

Ofício do fiscal com 

informações sobre 

requerimentos dos moradores de 

Juqueri. 

Mandou-se à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Pedido de obra em estrada 

121 a 126 

Atas, 

09.03.1833 

Ofício do fiscal com informação 

sobre requerimento de José 

Joaquim da Silva. 

Mandou-se à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Queixa contra obra em estrada 

121 a 126 

Atas, 

09.03.1833 

Requerimento de Ezequiel de 

Moraes Santos pedindo redução 

de avença. Mandou-se informar ao fiscal. 

Rendimento 
Solicitação para diminuição de 

avenças  

121 a 126 

Atas, 

09.03.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Concedeu-se a José Corrêa de 

Alvarenga para ter junto à 

parede de sua casa mourão. 

Quando tivesse que mudar para 

outra rua, deveria requerer nova 

licença do fiscal. 

Licença 
Mourão 

Solicitação deferida 

121 a 126 
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Atas, 

09.03.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Ordenou-se que o fiscal 

promovesse os consertos da 

estrada de Canduguá, 

convidando aos moradores 

queixosos, João Pires de 

Camargo, João Baptista Soares e 

outros, para coadjuvarem nos 

consertos, mostrando 

patriotismo. Para que eles 

ficassem satisfeitos e não 

procurassem incomodar ao 

presidente de província com 

requerimentos ao invés de 

mandá-los à câmara, pois só 

quando esta não cumprisse com 

seu dever é que teriam lugar tais 

requerimentos. Mandou-se 

responder ao presidente de 

província em observância do 

despacho. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em estradas 

Ajuda de moradores em obra 

121 a 126 

Atas, 

14.03.1833 

Ofício do presidente de 

província. 

Ordenou-se que o fiscal 

procedesse a orçamento da 

despesa para obra de mudança 

da estrada de Santa Anna, 

mandando consertar 

arrombamentos feitos pelas 

águas. 

  
Obra em estradas 

Orçamento e despesas com obras 

126 a 134 

Atas, 

14.03.1833 

Ofício do presidente de 

província comunicando a 

instalação de nova vila, São 

Roque. 

Ficou a câmara inteirada e 

resolveu-se transmitir ao 

conhecimento do juiz de paz e 

fiscal da freguesia de Cutia 

sobre sua divisão com a capital. 

Divisão político-administrativa Nova vila 

126 a 134 

Atas, 

14.03.1833 

Ofício do fiscal de Cutia 

propondo endireitamente de um 

caminho. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em estradas 

126 a 134 
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Atas, 

14.03.1833 

Ofício da diretoria da Sociedade 

Filantrópica denunciando a 

existência de um escravo na 

cadeia cuja pena já sofreu. Seu 

senhor não o queria receber. 

Com informação do fiscal, foi à 

comissão permanente. 

Cadeia 
Queixa sobre escravo com pena 

finalizada na cadeia 

126 a 134 

Atas, 

14.03.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando necessidade de 

muro a ser levantado e o 

orçamento para uma calçada. 

Mandou-se levantar o muro e o 

orçamento foi à comissão. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em muro 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 
126 a 134 

Atas, 

14.03.1833 

Ofício do fiscal da cidade com 

informação sobre o 

requerimento dos moradores da 

rua da Bôa Vista. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido de obra em rua 

Informação sobre estado de 

ruína 
126 a 134 

Atas, 

14.03.1833 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Ezequiel de 

Moraes. 

Mandou-se que o fiscal tivesse 

atenção à decadência do negócio 

do suplicante. 

Rendimento 
Solicitação para diminuição de 

avenças  

126 a 134 

Atas, 

14.03.1833 

Informação do fiscal de São 

Bernardo a favor do 

requerimento de Antonio Pires. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

126 a 134 

Atas, 

14.03.1833 

Requerimento de Joaquim José 

de Oliveira, de São Bernardo, 

pedindo permissão para cercar 

um terreno. Mandou-se informar o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

126 a 134 

Atas, 

14.03.1833 

Requerimento de João 

Rodrigues Pinto pedindo 

pagamento de ordenado como 

carcereiro. 

Mandou-se informar o fiscal, 

declarando o dia que tomou 

posse e se tem cumprido com 

seus deveres.  

 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento ao 

carcereiro 

126 a 134 
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Atas, 

14.03.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Não havendo quem arrematasse 

a obra do encanamento das 

sobras d'água do chafariz da 

Misericórdia, fosse o fiscal 

autorizado a mandar fazer o 

encanamento, com metade da 

despesa paga pela câmara e a 

outra metade pelos proprietários 

que utilizavam a água. Mandou-

se que o fiscal cuidasse da 

segurança necessária a esse 

respeito, e no caso dos que se 

recusarem ao pagamento da cota, 

não consentisse o fiscal que se 

aproveitassem do encanamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Ajuda de moradores em obra 

126 a 134 

Atas, 

14.03.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que uma comissão especial 

fosse nomeada para examinar a 

estrada tratada pela 

representação dos moradores de 

Juqueri, como também outras 

indicadas pela informação do 

fiscal, dizendo qual delas seria 

mais proveitosa ao bem-público 

e menos prejuízo causaria aos 

proprietários. Ordenou-se que o 

fiscal mandasse fazer as 

numerosas picadas para se poder 

examinar. 

Datas de terra e/ou terreno 
Exame para obra em estrada 

Pedido de obra em estrada 

126 a 134 
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Atas, 

14.03.1833 Indicação do Sr. Brito. 

Que o fiscal fizesse examinar 

um homem em Santo Amaro que 

se dizia morfético e andava pela 

cidade. Caso fosse comprovado 

o estado, mandaria-o recolher 

em hospital competente. 

Sanitário Morfeia 

126 a 134 

Atas, 

22.03.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas. 

O orçamento para conserto das 

prisões velhas foi à comissão 

especial das obras da cadeia. Se 

passou ofício ao presidente de 

província para lançar nos livros 

das ordens da guarda da cadeia a 

relação dos objetos aí existentes. 

O fiscal deveria apresentar 

orçamentos para reparos de 

ponte e aterrado do Pinheiros e 

Pacaembú. A absolvição de 

Ignacio por infração do artigo 6º 

das posturas no juízo de paz foi 

à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra na cadeia 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Absolvição de infratores 

134 a 138 

Atas, 

22.03.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

participando sobre sobras de 

vigas para as novas prisões. 

Consultando se deveria chamar 

em juízo a Joaquim Marianno de 

Camargo que fechou um campo 

na várzea da Guapira, por onde 

passava caminho e era pasto de 

animais. 

Sobre a primeira parte, foi à 

comissão especial. Sobre a 

segunda, ordenou-se que o fiscal 

fizesse promover contra 

Camargo a execução do artigo 

15º das posturas. 

Materiais 

Datas de terra e/ou terreno 

Vigas 

Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

Execução de postura 

134 a 138 



461 
 

Atas, 

22.03.1833 

Ofício do fiscal de Cutia 

participando que vários eleitores 

estavam doentes. 

Mandou-se que o fiscal 

declarasse se a moléstia os 

imperidiam de comparecer em 

12.04 

Eleição Indisponibilidade de eleitor 

134 a 138 

Atas, 

22.03.1833 

Requerimento de dona Anna 

Joaquina de Carvalho 

queixando-se de ter sido 

encaminhada uma porção d'água 

por sua chácara no Brás. Que informasse o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Queixa sobre porção de água em 

terreno particular 
134 a 138 

Atas, 

22.03.1833 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento do carcereiro João 

Rodrigues Pinto. Mandou-se pagar ao empregado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Autorização de pagamento 

134 a 138 

Atas, 

22.03.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento da regente 

de Santa Thereza. 

Mandou-se que o procurador não 

prosseguisse com a cobrança da 

multa e que o fiscal não multasse 

mais o dito recolhimento diante 

dos esclarecimentos. 

Não especificado Queixa contra multa 

134 a 138 

Atas, 

22.03.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Para se adotar o que lembrou o 

fiscal sobre calçada da rua da 

Bôa Vista, cujo orçamento ele 

deveria mandar fazer para se 

proceder à obra juntamente com 

a calçada da ponte do Povo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em ruas 

Obra em calçadas 

134 a 138 

Atas, 

10.04.1833 

Ofício do presidente de 

província remetendo pús 

vacínico para ser propagado. 

Foi participado que a lâmina já 

tinha sido enviada ao fiscal para 

que mandasse propagar. 

Vacina 
Pus vacínico 

Propogação das vacinas 

138 a 145 
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Atas, 

10.04.1833 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamentos para a calçada da 

Bôa Vista, conserto do aterrado 

de Santa Anna e cerco de valos 

no caminho de Santa Anna. 

Participando a feitura de picadas 

na serra da Cantareira para 

serem examinadas pela comissão 

especial. 

Foram à comissão os dois 

primeiros orçamentos. Que o 

terceiro orçamento fosse posto 

em praça ou feito a jornal. Ficou 

a câmara inteirada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em ruas 

Obra em calçadas 

Obra em aterrado 

Exame para obra em estrada 

138 a 145 

Atas, 

10.04.1833 

Ofício do fiscal de Santo Amaro 

comunicando a enfermidade do  

eleitor Melchior Domingues 

Paes. 

Mandou-se comparecer o 

imediato em votos, participando 

ao colégio. 

Eleição Indisponibilidade de eleitor 

138 a 145 

Atas, 

10.04.1833 

Requerimento do fiscal do Ó 

pedindo papel para seu 

expediente. Foi à comissão permanente. 

Materiais Papel 

138 a 145 

Atas, 

10.04.1833 

Ofício do fiscal da Penha 

representando o mau estado do 

aterrado na freguesia por conta 

das águas. 

Mandou-se que ele consertasse e 

fizesse orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em aterrado 
138 a 145 

Atas, 

10.04.1833 

Ofício do fiscal de Juqueri 

comunicando enfermidade do 

eleitor Maximiliano Bueno da 

Cunha. 

Remeteu-se ao colégio por não 

haver tempo para chamar o 

suplente. 

Eleição Indisponibilidade de eleitor 

138 a 145 

Atas, 

10.04.1833 

Representação do secretário 

sobre o modo de se fazer a conta 

do ordenado do carcereiro. 

Mandou-se que o fiscal 

respondesse. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Autorização de pagamento 

138 a 145 

Atas, 

10.04.1833 

Requerimento do fiscal 

Bernardo Justino para 

pagamento do quartel vencido de 

seu ordenado. Mandou-se proceder como pede. 

Fiscalato  
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

138 a 145 
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Atas, 

10.04.1833 

Requerimento do porteiro 

Thomaz Francisco de Toledo 

pedindo pagamento de seu 

ordenado. 

Precedendo atestação do fiscal 

para ver se cumpriu com seus 

deveres. 

 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

ordenado 

138 a 145 

Atas, 

10.04.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal de Cutia. 

Mandou-se que ele procedesse 

amigavelmente com os 

proprietários para que cedessem 

a bem público um terreno para 

alargamento da rua, efetuando o 

melhoramento da rua. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Abertura de rua 

Mediação para obtenção de 

terreno 

138 a 145 

Atas, 

13.04.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando a necessidade de 

serem embargados os fechos que 

Joaquim Marianno de Camargo 

estava fazendo, visto que estava 

ausente no Rio. Também, 

representa uma pedreira que 

Joaquim Antonio Cintra estava 

cercando em Santa Anna. 

Quanto à primeira parte, que o 

procurador requeira o embargo. 

Quando à segunda, que o fiscal 

promovesse a execução do artigo 

15º das posturas. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

Solicitação para embargo de 

fechos 

145 a 149 

Atas, 

13.04.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

pedindo autorização para 

despesa com conserto e aferição 

das balanças e pesos das 

casinhas. Representando a 

necessidade de reparo de 

buracos em calçada. 

Sobre a primeira parte, que 

apresentasse a conta da despesa. 

Sobre a segunda, que procedesse 

ao orçamento. 

Mercado 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido para se fazer despesa 

com balanças e pesos 

Orçamento e despesas com 

balanças e pesos 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

145 a 149 

Atas, 

13.04.1833 

Resposta do fiscal sobre dúvida 

quanto ao ordenado do 

carcereiro.  

Que se cumprisse o despacho de 

22.03.1833 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Autorização de pagamento 

145 a 149 
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Atas, 

13.04.1833 

Requerimento do ajudante de 

porteiro José Joaquim de Toledo 

pedindo o pagamento da sua 

gratificação. 

Precedendo atestação do fiscal 

para ver se cumpriu com seus 

deveres. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação 

145 a 149 

Atas, 

13.04.1833 

Aprovação do parecer da 

comissão especial sobre conserto 

da enxovia e demais prisões 

velhas. 

Que se colocassem em praça. 

Quando não houvesse 

arrematação, que o fiscal 

mandasse fazer a jornal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Obra na cadeia 

Leilão de obras 

145 a 149 

Atas, 

19.04.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

participando acontecimentos na 

cadeia que deixaram presos 

feridos. Queixando-se do 

desleixo do carcereiro e outras 

coisas da administração. 

Sobre a primeira parte, que fosse 

transmitida ao juiz de paz para 

tomá-las em consideração no 

caso de devassa. Aprovou-se 

despesas para consertos e 

aferição de pesos das casinhas. 

Aprovou-se despesa com 

condução de um morfético ao 

hospital. Autorizou-se o conserto 

do aterrado do carmo. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Desordens na cadeia 

Queixa contra carcereiro 

149 a 152 

Atas, 

19.04.1833 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com relatório trimestral da sua 

administração. Ficou a câmara inteirada. 

  Não especificado 

149 a 152 

Atas, 

25.04.1833 

Ofício do juiz de paz do distrito 

do sul da freguesia da Sé 

respondendo sobre as desordens 

da cadeia. 

Foi à comissão permanente, 

juntamente com o ofício do 

fiscal que denunciou. 

Cadeia Desordens na cadeia  

152 a 155 
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Atas, 

25.04.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando o transtorno 

causado pela existência de 

escravos presos por seus 

senhores na cadeia. Propondo 

que o cirugião-mor, Constancio 

José Xavier Soares, juntamente 

com o cirurgião de partido 

fossem convidados para 

correição de salubridade nas 

casas de negócios comestíveis. 

Quanto à primeira parte, 

resolveu-se que se exigisse do 

carcereiro uma relação desses 

escravos com a declaração do 

tempo em que entraram na 

cadeia e à ordem de quem. Sobre 

a segunda, ordenou-se tal 

convite. Foi a primeira parte à 

comissão permanente. 

Cadeia 

Sanitário 

Mercado 

Transtornos causados por 

escravos presos 

Relação de presos 

Salubridade das casas de 

negócio 

152 a 155 

Atas, 

25.04.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

acusando o carcereiro por ter 

deixado um preso dormir fora da 

cadeia. 

Deliberou-se que o acusado 

fosse ouvido. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa contra carcereiro 

152 a 155 

Atas, 

25.04.1833 

Ofício do fiscal de Juqueri 

comunicando a necessidade de 

casa de correção na freguesia. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Necessidade de casa de correção 

152 a 155 

Atas, 

25.04.1833 

Requerimento de Joaquim 

Theodoro de Azevedo 

queixando-se de ter sido multado 

pelo fiscal devido à falta de 

avença. Que informasse o fiscal. 

Rendimento 
Queixa contra multa 

Avenças 

152 a 155 

Atas, 

25.04.1833 

Requerimentos de Antonio José 

da Silva, Rodrigo Antonio de 

Oliveira, José Pinto Nunes e 

Felippe Neri de Sousa pedindo 

licença para a venda de armas. 

Que o fiscal informasse sobre a 

idoneidade do fiador oferecido. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 

152 a 155 

Atas, 

25.04.1833 

Parecer da comissão 

permanente.  

Que a secretaria fornecesse 

papel ao fiscal do Ó sempre que 

necessitasse. 

Materiais Papel 

152 a 155 
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Atas, 

25.04.1833 

Informação do fiscal contra o 

requerimento de Joaquim 

Theodoro de Azevedo lido nessa 

sessão. 

Mandou-se requerer a quem 

compete caso se julgasse 

prejudicado. 

Rendimento 
Queixa contra multa 

Avenças 

152 a 155 

Atas, 

30.04.1833 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamento para a Ponte do 

Pacaembú. Propondo conserto e 

orçamentos da Ponte Preta e de 

um esgoto antigo no Rancho 

Nacional, bem como a 

necessidade de outros reparos na 

estrada de Pinheiros. Informa 

sobre a falta de lances para a 

obra das enxovias velhas e que o 

dinheiro existente talvez não 

fosse suficiente. Comunica o 

cumprimento dos deveres pelo 

cirurgião de partido. 

Ordenou-se que a primeira parte 

fosse à comissão permanente. 

Que a segunda fosse 

representada ao governo 

provincial pedindo-se mais 

dinheiro da lei do orçamento. 

Que se pagasse ao cirurgião de 

partido seu quartel do primeiro 

trimestre. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Obra em esgoto 

Obra em estradas 

Leilão de obras 

Pagamento de ordenado ao 

cirurgião de partido 

156 a 159 

Atas, 

30.04.1833 

Informação do fiscal em favor 

do fiador oferecido por Felippe 

Neri. 

Prestada a fiança, se passaria a 

licença na conformidade do 

estilo. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 
156 a 159 

Atas, 

30.04.1833 

Requerimento do padre José 

Damasio Candido e outros 

moradores da rua do Rego 

pedindo alinhamento para 

reedificarem suas propriedades. 

Mandou-se que o fiscal 

informasse declarando a 

diferença de terreno que haveria 

com o alinhamento pedido. 

Alinhamento e demarcação Solicitação de alinhamento 

156 a 159 
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Atas, 

30.04.1833 

Parecer da comissão de revisão 

de contas. 

As contas relativas à sustentação 

dos presos pobres ficaram 

adiadas até que o fiscal 

apresentasse uma declaração 

com o número de presos e a 

despesa feita com os 

mantimentos comprados. 

Cadeia 

Relação de presos 

Despesa com comida para os 

presos 

156 a 159 

Atas, 

06.05.1833 

Ofício do presidente de 

província informando que o 

cirurgião-mor José Marcellino 

Fernandes se oferecia para 

propagar a vacina trazida do Rio 

de Janeiro. 

Resolveu-se que o fiscal desse as 

providências na forma 

estabelecida. 

Vacina Propagação das vacinas 

159 a 163 

Atas, 

06.05.1833 

Ofício do fiscal da cidade com 

esclarecimentos sobre os custos 

com os presos pobres. 

Resolveu-se que fosse à 

comissão especial, juntamente 

com outras contas adiadas, a fim 

de que examinasse a quantidade 

de comida oferecida aos presos, 

etc. 

Cadeia 

Relação de presos 

Despesa com comida para os 

presos 

159 a 163 

Atas, 

06.05.1833 

Ofício do fiscal da Penha com 

orçamento para conserto de 

aterrado. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em aterrado 

159 a 163 

Atas, 

06.05.1833 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de José Pinto 

Nunes. Decidiu-se que não tinha lugar. 

Licença 

Solicitação para venda de facas e 

armas 

Solicitação indeferida 
159 a 163 

Atas, 

06.05.1833 

Sobre o requerimento de 

Rodrigo Antonio de Oliveira. 

Que oferecesse outro fiador para 

ser deferido. 
Licença 

Solicitação para venda de facas e 

armas 159 a 163 
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Atas, 

06.05.1833 

Requerimento de Mariano 

Gomes de Andrade querendo 

abater 50$000 réis no preço das 

obras que lhe restavam desde 

que lhe entregassem de uma vez 

e não em 13 prestações 

conforme a arrematação. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Proposta de desconto pelo 

arrematador 

159 a 163 

Atas, 

06.05.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que ao fiscal de Juqueri se 

respondesse que, em mais 

oportuna ocasião, lhe dariam 

providências sobre sua 

exigência. 

Construção, conservação e 

reparo 
Necessidade de casa de correção 

159 a 163 

Atas, 

06.05.1833 Requerimento do Sr. Brito. 

Que se ativasse ao fiscal para 

que procedesse à matança de 

cães conforme o artigo 16º das 

posturas, autorizando-o a 

despender até 120 réis por cão 

morto e enterrado. 

Animais 
Matança de cães 

Despesa com cães 

159 a 163 

Atas, 

06.05.1833 

Sobre a existência de morfético 

na cadeia, segundo a 

participação do fiscal. 

Resolveu-se representar ao 

presidente de província para que 

providenciasse a sua remoção 

para evitar a infecção de outros 

presos. 

Cadeia 

Sanitário  
Morfeia 

159 a 163 

Atas, 

06.05.1833 

Indicação do Sr. Silva propondo 

alternativa para a diminuição do 

grande número de presos 

existentes na Enxovia Nova. 

Que os presos que trabalhavam 

nesse local dormissem na prisão 

que serve de casa de trabalho, 

cabendo ao carcereiro o 

recolhimento de qualquer 

espécie de ferramento ou arma. 

Recomendou-se ao fiscal que a 

primeira coisa que tratasse fosse 

do conserto da prisão grande da 

Enxovia Velha. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Excesso de presos 

Obra em cadeia 

159 a 163 
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Atas, 

14.05.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

participando que Joaquim 

Pinheiro estava cercando um 

rincão de campo e pretendia 

colocar uma porteira no meio de 

uma estrada pública. Pedindo a 

nomeação de uma comissão para 

exame de alinhamento requerido 

por João Sertorio na sua 

propriedade junto à Ponte do 

Piques. Comunicando a 

necessidade de mais dinheiro 

para complementar o conserto de 

buraco em aterrado. Propondo 

como outro lugar no mesmo 

aterrado deveria ser reparado, 

pois estava em pior estado. 

Quanto à primeira parte, 

deliberou-se que o procurador 

embargasse o cerco, procedendo 

o fiscal na execução do artigo 

15º das posturas contra Joaquim 

Pinheiro. Sobre a segunda parte, 

foi nomeada uma comissão. 

Quanto à terceira parte, apesar 

de não estar deliberado o 

conserto, foi autorizado a sua 

conclusão, advertindo-se o fiscal 

por ter feito sem autorização. O 

secretário deveria procurar 

esclarecimentos do fiscal, 

exigidos em sessão de 

19.04.1833, que deveria 

apresentar o orçamento para 

outro conserto e para desvio de 

águas na freguesia do Brás, o 

que foi deliberado pelo conselho 

anterior em 17.12.1832 

Construção, conservação e 

reparo 

Alinhamento e demarcação 

Datas de terra e/ou terreno 

Cercas e porteiras erguidas em 

servidão pública 

Comissão para alinhamento de 

terreno 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em aterrado 

Embargo de cercas e porteiras 

Advertência ao fiscal 

163 a 167 

Atas, 

14.05.1833 

Ofício do fiscal da Penha 

propondo a Francisco Lopes de 

Barros como arruador. Foi aprovada. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Nomeação de arruador 

163 a 167 

Atas, 

14.05.1833 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de José Damasio 

Candido e outros. Foi à comissão permanente. 

Alinhamento e demarcação Solicitação de alinhamento 

163 a 167 

Atas, 

14.05.1833 

Requerimento de Rodrigo 

Antonio pedido licença para 

armas e oferecendo novo fiador. Que informasse o fiscal. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 

163 a 167 
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Atas, 

14.05.1833 

Requerimento de Joaquim José 

de Oliveira, de São Bernardo, 

pedindo permissão para cercar 

um terreno aforado dos frades 

Bentos. 

Que o fiscal informasse 

circunstancialmente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

163 a 167 

Atas, 

14.05.1833 

Parecer da comissão especial 

encarregada do exame da 

sustentação dos presos pobres 

propondo meios para a 

diminuição da despesa excessiva 

e providências para a 

fiscalização dos mantimentos. 

Que fosse requerido ao 

presidente de província que 

mandasse entregar para o 

segundo semestre uma quantia a 

fim de suprir os presos pobres 

com colchões e lencões. Que 

fosse recomendado ao fiscal ser 

mais exato em seus deveres, 

mais coerente em suas 

informações, meditando sobre o 

que diz para não ser incoerente 

consigo mesmo, conforme a 

comissão notou em vários 

esclarecimentos dados por ele à 

câmara. 

Cadeia 

Despesa com comida para os 

presos 

Advertência ao fiscal 

163 a 167 

Atas, 

14.05.1833 Indicação do Sr. Telles. 

Que se perguntasse ao fiscal se 

tinha executado o artigo 43º das 

posturas e se era verdade o que 

disse sobre ter sido exposta à 

venda nos açougues carne de 

reses mortas pela peste. 

 

Mercado 

Sanitário 

Salubridade das reses 

Execução de postura 

163 a 167 
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Atas, 

14.05.1833 Indicação do Sr. Britto. 

Que o fiscal procedesse a 

orçamento de despesa para 

encanamento das sobras d'água 

do recolhimento de Santa 

Thereza, tratando com sua 

regente para ver o que ela 

ofereceria para tal obra. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Ajuda de regente em obra 

163 a 167 

Atas, 

20.05.1833 

Ofício do presidente de 

província comunicando que 

expediu as ordens necessárias 

para a remoção do preso 

morfético. Ficou a câmara inteirada. 

Cadeia 

Sanitário 
Morfeia 

168 a 173 

Atas, 

20.05.1833 

Ofício do presidente de 

província comunicando que 

ordenou ao ouvidor a entrega, à 

disposição da câmara, de presos 

sentenciados a trabalhos, etc.  

Ficou a câmara inteirada e 

mandou que se participasse ao 

fiscal. 

Cadeia Galés 

168 a 173 

Atas, 

20.05.1833 

Ofício do fiscal da cidade com 

relação de presos existentes em 

várias prisões. Participando ter 

dado a possível execução do 

artigo 43º das posturas. Que não 

lhe constava ter-se cortado gado 

morto por peste nos açougues. 

Representando que um xadrez 

fosse tirado das prisões velhas e 

empregado para o portão do 

matadouro. 

Sobre a primeira parte, mandou-

se que fosse esperada a relação 

exigida do carcereiro. Sobre a 

segunda, a câmara ficou 

inteirada, exigindo do fiscal o 

maior zelo a respeito. Quanto à 

terceira, autorizou-se o fiscal o 

emprego do xadrez. 

Cadeia 

Sanitário 

Mercado 

Relação de presos 

Execução de postura 

Salubridade das reses 

Xadrez 

168 a 173 
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Atas, 

20.05.1833 

Ofício do fiscal de Cutia 

participando quais as pessoas 

que se convencionaram para 

alargamento de rua. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em rua 

Ajuda de moradores em obra 

168 a 173 

Atas, 

20.05.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de dona Anna 

Joaquina de Carvalho e Macedo 

lido em 20.03.1833 

Despachou-se que a câmara tem 

tomado as medidas necessárias 

com ordens expedidas ao fiscal 

sobre desvio d'água no Brás. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Queixa sobre porção de água em 

terreno particular 
168 a 173 

Atas, 

20.05.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que após concluídas todas as 

obras, segundo as condições em 

que foram arrematadas, o 

suplicante Marciano Gomes de 

Andrade retorne para ser 

deferido. Que se ordenasse ao 

fiscal para ativar ao suplicante 

que concluísse todas as obras a 

que estava obrigado. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento ao arrematador de 

obra 

168 a 173 

Atas, 

20.05.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o concerto do aterrado da 

Penha fosse colocado em praça 

tanto na cidade como nessa 

freguesia, dando os fiscais parte 

do resultado para se deliberar. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo  

Leilão de obras 

Obra em aterrado 

168 a 173 

Atas, 

20.05.1833 Não especificado 

Deliberou-se pela continuidade 

do adiamento do parecer sobre a 

mudança da estrada de Juqueri 

até que o fiscal examinasse e 

informasse sobre a condição de 

um caminho antigo pela 

Cachoeira e sua extensão. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em estradas 

168 a 173 
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Atas, 

04.06.1833 

Ofício do presidente de 

província. 

Ordenou que a segunda parte de 

um ofício sobre pessoas 

vacinadas pela cirurgião-mor 

fosse enviada ao fiscal para 

providenciar com urgência. 

Vacina Relação de vacinados 

173 a 175 

Atas, 

08.06.1833 

Ofício do presidente de 

província comunicando a 

decisão do Conselho de Governo 

deliberando que ficasse sem 

efeito a divisão do destrito da 

nova vila de São Roque quanto 

às freguesias de Araçariguama e 

Cutia. 

Resolveu-se que a cópia do 

ofício fosse transmitida ao juiz 

de paz e fiscal. 

Divisão político-administrativa Nova vila 

175 a 184 

Atas, 

08.06.1833 

Ofício do fiscal Bento Francisco 

com a despesa feita na 

construção de nova forca que, 

com urgência, o presidente da 

câmara mandou fazer para a 

execução de um réu. Foi aprovado. 

Materiais 

Cadeia 

Execução de condenado 

Forca 

175 a 184 

Atas, 

08.06.1833 

Ofício do fiscal Bento Francisco 

representando a necessidade de 

conserto do encanamento na 

Pyramide do Piques, arrombado 

pelas chuvas. Participando que o 

morfético ainda estava na cadeia. 

Mandou-se que ele fizesse o 

conserto até certa quantia. Que 

recomendasse ao carceiro que 

colocasse o preso debaixo da 

velha prisão ou em outro local 

isolado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Cadeia 

Informação sobre estado de 

ruína 

Informação sobre necessidade de 

obra 

Morfeia 

175 a 184 
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Atas, 

08.06.1833 

Ofício do fiscal Bento Franscico 

com orçamento para consertos 

da ponte e aterrado dos 

Pinheiros, também lembrando 

que a obra fosse encarregada ao 

mestre de pontes, Floriano 

Rodrigues Solano. Comunicando 

a necessidade de calçamento da 

ladeira da Ponte do Povo. 

Resolveu-se que colocasse os 

consertos em praça, tratando 

com Floriano sobre incumbi-lo 

da obra, dando parte do 

resultado. Que apresentasse 

orçamento para as calçadas. 

Construção, conservação e 

reparo Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Indicação de mestre de obra 

Informação sobre necessidade de 

obra 

Obra em calçadas 

Leilão de obras 

175 a 184 

Atas, 

08.06.1833 

Indicação dos Srs. Pinheiro e 

Telles. 

Que fosse ordenado ao fiscal que 

mandasse encanar a água que 

atravessava o aterrado da Ponte 

do Povo, encaminhado-a para o 

Anhangabaú. Que tapasse os 

buracos dessa ponte, desviando 

as águas acima dela. Que, de 

agora em diante, todas as vezes 

que houvesse alguma grande 

chuva, mandasse examinar 

imediatamente todas as ladeias 

para desviar as águas 

empoçadas, tapando as cavas 

feitas. 

Construção, reparo e 

conservação 

Posturas e deliberações 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em ponte 

Deliberação para exames após 

chuvas 

175 a 184 

Atas, 

08.06.1833 

Ofício do secretário relativo ao 

encadernamento dos exemplares 

da lei. 

Mandou-se ativar ao fiscal para 

cumprimento do deliberado. 

Materiais 
Encadernação dos exemplares 

das leis 

175 a 184 
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Atas, 

08.06.1833 

Requerimento de Francisco 

Antonio da Silva pedindo que, 

para evitar colisões, o fiscal 

informasse sobre fecho que 

pretendia fazer em uma tapera 

no bairro Guapira. 

Que fosse à comissão com a 

informação circunstanciada do 

fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

175 a 184 

Atas, 

08.06.1833 

Requerimento de Joaquim 

Antonio Alvares Alvim e outros 

pedindo nivelamento para 

edificarem suas casas na rua da 

Constituição. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

providenciasse. 

Construção, conservação e 

reparo 
Pedido para nivelamento de rua 

175 a 184 

Atas, 

08.06.1833 

Requerimento de José Correia de 

Azevedo pedindo redução em 

sua avença. 

Que o fiscal informasse 

declarando o motido pelo qual o 

suplicante até então não 

avençou. 

Rendimento 
Solicitação para diminuição de 

avenças 

175 a 184 

Atas, 

08.06.1833 

Requerimento de Ignacio José de 

Azevedo pedindo um prazo para 

poder fechar terreno no Brás. 

Foram concedidos 3 meses, 

ordenando-se ao fiscal a 

declaração em editais de que 

todos os terrenos concedidos  no 

Brás deveriam ser edificados até 

o fim de agosto, sob pena de 

ficarem devolutos.  

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido de prazo para fechos em 

terreno 

175 a 184 

Atas, 

08.06.1833 

Indicação do Sr. Pinheiro para se 

remeter à comissão permanente 

o preço estabelecido para as 

aguardentes no último semestre 

para ser estabelecido nesse, 

conforme o artigo 8º do 

respectivo regulamente. 

Com o aditamento do Sr. Telles, 

mandou-se o fiscal informar o 

motivo para o preço corrente. 

Rendimento Quantia cobrada pela aguardente 

175 a 184 

Atas, 

08.06.1833 

Indicação do Sr. Telles para se 

dar um prazo de 20 dias ao 

carcereiro para que respondesse 

à acusação feita pelo fiscal.   

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes  
Queixa contra carcereiro 

175 a 184 
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Atas, 

08.06.1833 

Apresentou-se a relação dos 

presos existentes na cadeia feita 

pelo carcereiro. 

Foi à comissão permanente 

juntamente com a informação do 

fiscal. 

Cadeia Relação de presos 

175 a 184 

Atas, 

20.06.1833 

Ofício do presidente de 

província comunicando a 

decisão do Conselho de Governo 

em mandar entregar à câmara 

pela Tesouraria a quantia de 

800$000 réis para sustento dos 

presos pobres. Que ele deu as 

ordens necessárias para ser 

fornecida pela guarda da cadeia 

um sentinela para acompanhar o 

preso encarregado da limpeza. 

Ficou a câmara inteirada, 

participando a segunda parte ao 

fiscal. 

Cadeia 

Sanitário 

Despesa com comida para os 

presos 

Sentinela 

Limpeza da cadeia 

184 a 191 

Atas, 

20.06.1833 

Ofício do presidente de 

província comunicando que, 

tendo examinado pessoalmente a 

distribuição de comida aos 

presos, viu como havia pouco 

asseio e comida. Recomendou, 

portanto, providências sobre 

isso, e que se resposabilizassem 

os causadores de tão odioso 

extravio do dinheiro público. 

Foi à comissão permanente. 

Resolveu-se que o fiscal 

mudasse a pessoa encarregada 

do preparo da comida e ativasse 

o conserto da Enxovia Velha 

para que, passando os presos a 

ela, se pudesse estabelecer 

dentro do edifício a cozinha para 

eles. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Queixa sobre distribuição de 

comida aos presos 

Nomeação de cozinheiro 

Obra em cadeia 

184 a 191 

Atas, 

20.06.1833 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa dos presos pobres. Foi à comissão permanente. 
Cadeia Relação de presos pobres 

184 a 191 

Atas, 

20.06.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de José Correia de 

Azevedo. 

Que fosse avençado tendo-se 

atenção ao estado de seu negócio 

e às rendas camarárias. 

Rendimento 
Solicitação para diminuição de 

avenças 

184 a 191 
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Atas, 

20.06.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de José Damasio 

lido em 13.02.1833 

Resolvido na forma da 

informação. 

Alinhamento e demarcação Solicitação de alinhamento 

184 a 191 

Atas, 

20.06.1833 

Resposta do carcereiro contra 

acusação feita pelo fiscal. Foi à comissão permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa contra carcereiro 

Resposta do carcereiro a 

acusações 184 a 191 

Atas, 

20.06.1833 

Requerimento de vários 

moradores da Capela do Campo 

Largo pedindo providências para 

conserto da estrada. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Pedido de obra em estrada 

184 a 191 

Atas, 

20.06.1833 

Requerimento de Floriano 

Rodrigues Solano pedindo como 

data terreno junto ao 

Tamanduatei. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

184 a 191 

Atas, 

20.06.1833 

Requerimento de Francisco e 

Antonio Nunes Ramalho 

pedindo terreno na várzea do 

Carmo. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

184 a 191 

Atas, 

20.06.1833 

Requerimento de Joaquim 

Francisco das Chagas pedindo 

outro no Brás. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
184 a 191 

Atas, 

20.06.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que fosse dito ao fiscal de Cutia 

que a câmara ficou inteirada de 

se terem os proprietários 

convencionado para abertura de 

rua, conforme participou em 

ofício de 18.06.1833. Que 

mandasse orçar os terrenos, 

participando o resultado, não 

tendo lugar serem aplicados os 

rendimentos dessa freguesia a 

obras especiais sem que, 

primeiramente, entrassem nos 

cofres camarários. 

Construção, conservação e 

reparo 

Abertura de rua 

Ajuda de moradores em obra 

Orçamento e despesas com obras 

184 a 191 
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Atas, 

28.06.1833 

Ofício do presidente de 

província recomendando 

providências para que não 

tornasse a apagar os lampiões da 

cadeia como aconteceu em 

19.06.1833 

Respondeu-se com cópia ao 

fiscal, acrescentando que isso 

pode ter ocorrido por causa de 

extravio de azeite feito pelo 

carcereiro e soldados da guarda. 

Iluminação 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Conservação de lampiões acesos 

Queixa contra carcereiro 

Extravio de azeite 

192 a 195 

Atas, 

28.06.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas 

sobre a sustentação dos presos 

pobres e falta de luz na cadeia. 

Ordenou-se que o fiscal 

mandasse fazer mais um 

caldeirão para se cozinhar a 

comida, acrescentando a esta 

mais um quarto de farinha por 

dia. Aprovou-se a mudança de 

pessoa para preparar a comida, 

pagando-se o mesmo salário. 

Cadeia 

Iluminação 

Materiais 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Despesa com comida para os 

presos 

Caldeirão 

Falta de luz na cadeia 

Nomeação de cozinheiro 

192 a 195 

Atas, 

28.06.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Joaquim 

Francisco das Chagas. 

Que se procedesse à vistoria e 

demais diligências. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

192 a 195 

Atas, 

28.06.1833 

Requerimento de Manuel da 

Costa e Almeida e Lucio Manuel 

Felix pedindo datas no Brás. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

192 a 195 

Atas, 

03.07.1833 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamento para o esgoto das 

águas no Brás. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em esgoto 

Orçamento e despesas com obras 

195 a 198 

Atas, 

03.07.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que voltasse ao fiscal as duas 

relações dos presos pobres dadas 

por ele e pelo carcereiro, a fim 

de que examinando-as, 

informasse circunstancialmente 

a causa da diferença entre elas. 

Cadeia Relação de presos pobres 

195 a 198 
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Atas, 

13.07.1833 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustentação dos presos 

em junho. Informando o preço 

das aguardentes e que o 

cirurgião de partido cumpria 

com seus deveres. Foi à comissão permanente. 

Cadeia 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Mapa de sustento dos presos 

Quantia cobrada pela aguardente 

Verificação do cumprimento das 

tarefas pelo cirurgião de partido 

198 a 206 

Atas, 

13.07.1833 

Oficio do fiscal da cidade 

representando precisão de pessoa 

para preparar a comida dos 

presos. 

Foi adiado para depois do 

expediente. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para nomeação de 

cozinheiro 

198 a 206 

Atas, 

13.07.1833 

Ofício do fiscal da cidade com 

documento que prova o estado 

bom da estrada de Juqueri 

apontado por ele. Pedindo 

nomeação de comissão especial 

para examinar as obras da rua do 

matadouro e do aterrado de 

Santa Anna. Sobre a necessidade 

de retirada das tranqueiras do rio 

Pinheiros. Participando o estado 

de várias obras. 

Sobre a primeira e última parte, 

ficou a câmara inteirada. 

Nomeou-se a comissão, devendo 

continuar com a obra do aterrado 

de Santa Anna na forma 

deliberada. Que as tranqueiras 

fossem retiradas, entendendo-se 

o fiscal com Luiz Antonio da 

Silva Freire que oferecia o 

adjutório de uma canoa e negros. 

Que tratasse com Florencio 

Rodrigues a feitura de ponte. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário  

Informação sobre estado de 

estrada 

Pedido para nomeação de 

comissão 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Lixo em rio 

198 a 206 

Atas, 

13.07.1833 

Ofício do fiscal da Penha 

participando que ninguém havia 

arrematado obra em aterrado. 

Que não havia ninguém em 

circunstâncias de servir como 

ajudante de porteiro. 

Resolveu-se que mandasse fazer 

a obra a jornal. A câmara ficou 

inteirada da segunda parte. 

Arrematação 
Não houve arrematação 

Obra à jornal 

198 a 206 
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Atas, 

13.07.1833 

Ofício do fiscal de Cutia 

participando que havia cobrado 

os rendimentos da região porque 

não havia administrador. 

Propondo para administrador a 

Manuel José de Camargo. 

Foi aprovado e resolveu 

participar ao procurador para 

agradecer ao zelo do fiscal pelos 

interesses do município. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Falta de administrador 

Indicação de administrador 

198 a 206 

Atas, 

13.07.1833 

Ofício do fiscal de Cutia com 

orçamento para aterros das 

estradas da freguesia. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em estradas 

198 a 206 

Atas, 

13.07.1833 

Informações do fiscal sobre 

requerimentos de Manuel da 

Costa e Almeida e Lucio Manuel 

Felix dos Santos. 

Mandou-se proceder à vistoria e 

demais diligências, precedendo o 

referido termo de obrigação. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

198 a 206 

Atas, 

13.07.1833 

Requerimento de Rodrigo 

Antonio. 

Que o fiscal volte a informar 

definitivamente. 
Licença 

Solicitação para venda de fcas e 

armas 198 a 206 

Atas, 

13.07.1833 

Requerimento do padre Manuel 

Emygdio Bernardes pedindo 

nivelamento para poder calçar 

sua testada. 

Com informação do fiscal, foi à 

comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Pedido para nivelamento de rua 

198 a 206 

Atas, 

13.07.1833 

Requerimentos de Joaquim José 

Ribeiro, Manuel Nunes 

Ramalho, Angelica Maria 

Ramalho, Joaquim Manuel do 

Espírito Santo, Joaquim Antonio 

dos Santos, Florinda Maria da 

Annunciação e Alexandre José 

de Seixas pedindo datas de terra 

em vários locais. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

198 a 206 
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Atas, 

13.07.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofícios do presidente de 

província acerca da sustentação 

dos presos pobres. 

Deliberou-se responder a ele 

com cópia do ofício do fiscal 

sobre o assunto, fazendo-o ver 

também outras coisas e 

representando a necessidade de 

diminuição do número de presos 

na cadeia. 

Cadeia 

Excesso de presos 

Despesa com comida para os 

presos 

198 a 206 

Atas, 

13.07.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre o requerimento de 

Hermenegildo José dos Santos 

lido em 03.07.1833. 

Que ficasse sem efeito o 1º 

alinhamento. Que o fiscal o 

reformasse, cabendo ao 

suplicante puxar toda a frente do 

portão de sua chácara na direção 

do novo alinhamento. 

Alinhamento e demarcação Alinhamento de portão 

198 a 206 

Atas, 

13.07.1833 

Sobre a mudança da estrada de 

Juqueri. 

Deliberou-se que fosse 

informado ao presidente de 

província ser mais conveniente 

que a estrada passase pelo antigo 

caminho, conforme lembrado 

pelo fiscal em sua informação, 

transmitindo-se cópia dessa 

informação e do parecer 

registrado a ele. 

Construção, reparo e 

conservação 

Relacionado às sessões de 04.02 

e 09.03.1833 

198 a 206 

Atas, 

13.07.1833 Não especificado 

Encarregou-se o novo fiscal, 

João Nepomuceno de Almeida, 

de todas as providências sobre a 

sustentação dos presos pobres, 

devendo entender-se sobre isso 

com seu antecessor. 

Cadeia 
Providências sobre sustento dos 

presos encarregadas ao fiscal 

198 a 206 
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Atas, 

13.07.1833 

Foi nomeada uma comissão 

especial para exame das obras da 

rua do matadouro. 

Resolveu-se, por conta da 

indicação do Sr. Telles, que a 

comissão ficasse encarregada de 

examinar o aterrado da Penha, 

entendendo-se com o fiscal 

respectivo, dando parecer sobre 

a melhor forma para se proceder 

ao conserto. 

Construção, conservação e 

reparo 

Nomeação de comissão para 

exame de obras 

198 a 206 

Atas, 

17.07.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Rodrigo 

Antonio. 

Deliberou-se que não tinha 

lugar. 

Licença 

Solicitação para venda de faca e 

armas 

Solicitação indeferida 
206 a 210 

Atas, 

17.07.1833 

Informação do fiscal em favor 

do requerimento de Joaquim 

Manuel do Espírito Santo. 

Ordenou-se que se procedesse às 

diligências do estilo conforme as 

ordens. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

206 a 210 

Atas, 

17.07.1833 

Requerimento de Manuel 

Joaquim Ornellas pedindo 

permissão para usar parte de 

uma água que passa por sua 

chácara. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Licença Pedido para uso de água 

206 a 210 

Atas, 

17.07.1833 

Requerimento de João 

Rodrigues pedindo pagamento 

de ordenado vencido como 

carcereiro. 

Que o fiscal informasse, 

exigindo informação por escrito 

de seu antecessor. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

206 a 210 

Atas, 

17.07.1833 

Requerimentos de Francisco das 

Chagas do Nascimento e Hugo 

Franzen pedindo datas de terra 

no Campo da Polícia. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

206 a 210 

Atas, 

17.07.1833 

Denúncia de Joaquim Ponciano 

da Silva contra Anna de tal, 

moradora no Piques, como 

infratora do artigo 16º das 

posturas. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

procedesse na forma das 

posturas. 

Ações indevidas de moradores 

Denúncia sobre infração de 

posturas 

Não especificado 

206 a 210 
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Atas, 

17.07.1833 

Ofício do fiscal suplente de São 

Bernardo com informação 

trimestral sobre sua 

administração. Ficou a câmara inteirada. 

  Não especificado 

206 a 210 

Atas, 

17.07.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal de Cutia. 

Mandou-se que o fiscal fizesse 

orçamento circunstanciado para 

o conserto das estradas dessa 

freguesia para, então, se resolver 

o que fosse justo. Deliberou-se 

que não tinha lugar que os 

rendimentos de Cutia ficassem 

nessa freguesia. 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em estradas 

Remessa de rendimentos 

206 a 210 

Atas, 

17.07.1833 Indicação do Sr. Telles. 

Ordenou-se que o fiscal exigisse 

do carcereiro uma relação de 

todos os cativos presos na cadeia 

com declaração daqueles que 

eram sustentados por seus 

senhores. Deveria ser arrecado 

dos senhores 120 réis por dia 

conforme se tem praticado. 

Todos os outros seriam 

sustentados pela câmara. 

Mandou-se comunicar ao 

carcereiro e ao procurador. 

Cadeia 

Relação de presos 

Arrecadação de quantia para 

comida dos presos 

Despesa com comida para os 

presos 

206 a 210 
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Atas, 

17.07.1833 Indicação do Sr. Telles. 

Constatando-se que o atual feitor 

das obras públicas exercia, ao 

mesmo tempo, as funções como 

feitor do almoxarifado, mandou-

se que o fiscal informasse a esse 

respeito, a fim de que fosse 

proposto outro feitor no caso 

dele não querer deixar aquele 

exercício. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Acumulação de funções 

Nomeação de feitor 

206 a 210 

Atas, 

29.07.1833 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório sobre sua 

administração. 

Foi à comissão permanente com 

urgência. 

  Não especificado 

210 a 216 

Atas, 

29.07.1833 

Ofício do inspetor do quarteirão 

do bairro dos Pinheiros 

denunciando fechos em várias 

ruas. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

examinasse e informasse. 

Datas de terra e/ou terreno Queixa sobre fechos em ruas 

210 a 216 

Atas, 

29.07.1833 

Requerimento de Bernardo 

Justino da Silva pedindo 

pagamento da gratificação que 

lhe restava até sua demissão 

como fiscal. 

Feita a conta, ordenou-se que 

fosse paga. 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

210 a 216 

Atas, 

29.07.1833 

Requerimentos de Antonio 

Francisco Baruel e outros 

denunciando fecho que Floriano 

Antonio Rodrigues fazia em 

campos de servidão pública em 

Santa Anna. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

examinasse e procedesse em 

conformidade com as posturas. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

210 a 216 

Atas, 

29.07.1833 

Denúncia de Antonio Francisco 

Baruel a respeito de João, 

escravo que foi da viúva de José 

Franco da Rocha, em Santa 

Anna. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

examinasse e procedesse em 

conformidade com as posturas. 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa contra escravos 

Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

210 a 216 
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Atas, 

29.07.1833 

Queixa dos presos da cadeia 

dizendo que seu sustento era 

pouco e ruim. Que informasse o fiscal. 

Cadeia Queixa dos presos sobre comida 

210 a 216 

Atas, 

29.07.1833 

Requerimento de Lucas, 

servente da cadeia, pedindo um 

salário. Que informasse o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Solicitação de salário 

210 a 216 

Atas, 

29.07.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que fosse autorizado ao fiscal 

que, juntamente com hábeis 

peritos, promovesse o 

nivelamento da rua do 

Tabatinguera, pagando-lhes por 

seus trabalhos. Que tudo fosse 

lavrado em termo pelo secretário 

no livro de vistorias, danto-se 

certidão às partes que 

requeressem. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nivelamento de ruas 

Pagamento de peritos 

210 a 216 

Atas, 

29.07.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que se procedesse contra o 

carcereiro João Rodrigues Pinto, 

na forma do artigo 58º da lei de 

1º de outubro de 1828, por causa 

do crime em que foi acusado 

pelo fiscal. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa contra carcereiro 

Execução da lei de 1º de outubro 

de 1828 

210 a 216 

Atas, 

29.07.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do presidente de 

província de 14.03.1833. 

Ordenou-se que o fiscal fosse até 

o marechal Müller para receber o 

plano das obras necessárias ao 

estabelecimento das sessões da 

câmara no convento de São 

Bento. 

Construção, conservação e 

reparo 
Plano de obra 

210 a 216 
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Atas, 

29.07.1833 Parecer da comissão especial. 

Requereu-se certos 

esclarecimentos do fiscal sobre a 

calçada da ladeira do matadouro. 

Achou-se que a obra do aterrado 

de Santa Anna estava boa, 

porém deveria ser aumentado. 

Deliberou-se sobre pequenos 

reparos em pontos e como fazer 

o conserto do aterrado da Penha. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em calçadas 

Obra em aterrado 

Informação sobre necessidade de 

obras 

210 a 216 

Atas, 

29.07.1833 Indicação do Sr. Telles. 

Que o fiscal informasse sobre 

obras que arrematou a Mariano 

Gomes. 

Arrematação 
Informação sobre obras 

arrematadas 
210 a 216 

Atas, 

01.08.1833 

Requerimento de José Jaquim 

dos Santos pedindo emprego 

como ajudante de porteiro às 

ordens do fiscal. Decidiu-se que não tinha lugar. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de emprego como 

ajudante de porteiro 

216 a 219 
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Atas, 

01.08.1833 

Parecer da comissão permanente 

a respeito do relatório do fiscal. 

Aprovou-se a emenda do Sr. 

Telles para que o fiscal 

propusesse outro feitor para as 

obras públicas. À vista do alvará 

de 10.10.1754, afirmou-se que 

era da competência do carcereiro 

dar aos escravos que estavam na 

cadeia o sustento necessário, 

cabendo ao fiscal acusá-lo 

quando a comida não fosse 

suficiente, procedendo-se na 

forma da lei. Aprovou-se um 

adiantamento do Sr. Telles para 

que o carcereiro e o fiscal 

vigiassem para que não fosse 

dado aos presos escravos o 

sustento dos presos pobres. 

Mandou-se que um preso 

enfermo fosse vestido, 

aplicando-se a despesa para os 

curativos. Que o fiscal 

verificasse se as disposições da 

câmara sobre a caixa de 

medicamentos exigida pelo 

cirurgião de partido foram 

efetuadas; caso não, que fizesse 

o armário conforme regimento. 

Que todas as obras tratadas em 

alguns de seus artigos, que não 

excedesse determinada quantia, 

fossem feitas, cabendo ao fiscal 

apresentar os orçamentos. Que 

cumprisse as postuas sobre 

formigueiros. Por indicação do 

Sr. Telles, mandou-se que o 

fiscal se entendesse com os 

proprietários obrigados a tampar 

o rego que atravessava a cidade 

nova para que cumprissem com 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Materiais 

Construção, conservação e 

reparo 

Nomeação de feitor 

Queixa sobre distribuição de 

comida aos presos 

Vestuário dos presos 

Caixa de medicamentos 

Orçamento e despesas com obras 

Ajuda de moradores em obra 

Obra em rego 

216 a 219 
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seus deveres, dando parte do 

resultado.  
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Atas, 

05.08.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

propondo a Francisco de Paula 

Freitas como ajudante de 

porteiro. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Nomeação de empregado   

219 a 223 

Atas, 

05.08.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que fosse colocado em praça ou 

feita a jornal a obra da calçada 

da Constituição, ativando-se ao 

fiscal para que, enquanto não 

chegassem as águas, mandasse 

fazer o esgoto da ponte do Povo. 

Aprovou-se uma indicação do 

Sr. Telles para que o mesmo 

fosse autorizado sobre a calçada 

da rua da Bôa Vista na forma do 

orçamento existente. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obras 

Obra em calçadas 

219 a 223 

Atas, 

05.08.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que fossem remetidos ao fiscal 

os 18 requerimentos que pediam 

terrenos na estrada da Penha, a 

fim de que ele fizesse a medição, 

por arruador, de todo o espaço 

que pudesse ser condedido sem 

prejuízo dos logradouros 

públicos, informando o número 

de braças com declaração das 

ruas e praças que devem ser 

deixadas ali. 

Alinhamento e demarcação 

Datas de terra e/ou terreno 

Medição, arruamento e 

demarcação  

219 a 223 

Atas, 

05.08.1833 

Aprovação das contas 

camarárias. 

Que ao procurador e fiscal se 

recomendasse todo zelo e 

vigilância na arrecadação das 

rendas. 

Rendimento Cobrança das rendas 

219 a 223 
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Atas, 

09.08.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

expondo vários artigos. 

Com excessão do artigo 7º que 

foi à comissão especial nomeada 

em 13.07.1833, todos os outros 

foram à comissão permanente. 

Relatório do fiscal Não especificado 

224 a 227 

Atas, 

09.08.1833 

Ofício do fiscal informando 

sobre a denúncia de Antonio 

Francisco Baruel e outros contra 

Floriano Antonio Rodrigues. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

224 a 227 

Atas, 

09.08.1833 

Ofício do fiscal sobre 

requerimento dos presos pobres 

e representando a necessidade de 

aumento do salário pelo reparo 

da comida. 

Quanto à primeira parte, 

resolveu-se que não tinha lugar 

pelo que foi informado. Quanto 

à segunda, encaminhou-se à 

comissão permanente. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa dos presos sobre comida 

Solicitação de aumento de 

gratificação pelo fiscal 

224 a 227 

Atas, 

09.08.1833 

Ofício do fiscal sobre a denúncia 

do inspetor de quarteirão de 

Pinheiros. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Queixa sobre fechos em ruas 

224 a 227 

Atas, 

09.08.1833 

Informação sobre requerimento 

do preso Lucas. 

Deliberou-se que a diária que 

pedia não tinha lugar. Quanto ao 

sustento, que fosse considerado 

como preso pobre. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Solicitação de salário 

Despesa com comida para os 

presos 

224 a 227 

Atas, 

09.08.1833 

Representação de Antonio 

Francisco Baruel e outros contra 

os fechos que Floriano Antonio 

Rodrigues e o negro João 

estavam fazendo em campos de 

servidão pública no bairro de 

Santa Anna.  

Remeteu-se à comissão 

permanente, ordenando-se ao 

fiscal que intimasse novamente 

os dois infratores para que não 

proseguissem com os fechos. No 

caso de recusa, que fizessem 

requerer contra eles a execução 

do artigo 15º das posturas. 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa contra escravos 

Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

224 a 227 
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Atas, 

09.08.1833 

Requerimento de Felippe 

Salman pedindo terreno na 

Penha. 

Foi à comissão permanente 

acompanhado da informação do 

fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

224 a 227 

Atas, 

09.08.1833 

Requerimento de Antonio 

Rodrigues Pinto pedindo data de 

terra no Brás. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
224 a 227 

Atas, 

09.08.1833 

Sobre o que foi apresentado pelo 

fiscal acerca do desvio das águas 

no Brás. 

Voltou à comissão permanente 

para dar seu parecer conforme a 

lei. 

Construção, conservação e 

reparo 
Desvio de água 

224 a 227 

Atas, 

09.08.1833 

Discussão do parecer adiado 

sobre a causa feita pelo 

procurador contra dona Jacintha 

Candida por não ter pedido 

alinhamento dos muros que 

levantou na rua dos Lazaros, 

infração do artigo 4º das 

posturas. 

Sobre a primeira parte, aprovou-

se que o procurador desistisse da 

apelação interposta. Foi rejeitada 

a segunda parte para que o fiscal 

restituisse o que a câmara 

dispendou na dita causa. 

Alinhamento e demarcação 
Falta de alinhamento 

Infração de postura 

224 a 227 

Atas, 

13.08.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

três artigos. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

  Não especificado 

228 a 231 

Atas, 

13.08.1833 

Informação do ex-fiscal sobre 

requerimento do carcereiro. 

Que voltasse ao fiscal atual para 

que cumprisse com o despacho. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 228 a 231 

Atas, 

13.08.1833 

Informação do padre José 

Damaso Candido explicando o 

porquê não consentiu no 

alinhamento que o fiscal quis lhe 

dar em terreno no beco do 

Moringuinho. 

Encaminhado à comissão 

permanente. 

Alinhamento e demarcação Oposição a alinhamento 

228 a 231 
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Atas, 

13.08.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Votou-se a favor de 15 artigos, 

mas contra o 11º para que se 

proibisse ao tenente coronel 

Jeronimo José de Andrade de 

destruir as matas aquém da 

margem do Tietê. 

Matas Proibição de destruição de matas 

228 a 231 

Atas, 

13.08.1833 

Parecer da comissão 

permamente sobre proposta do 

fiscal de Francisco de Paula 

Freitas para ajudante de porteiro. Foi rejeitado.  

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

228 a 231 

Atas, 

13.08.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre a denúncia contra Floriano 

Antonio Rodrigues. 

Que se executasse o artigo 15º 

das posutas, remetendo-se ao 

procurador a denúncia feita por 

vários moradores contra ele. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

228 a 231 

Atas, 

13.08.1833 Indicação do Sr. Pinheiros. 

Que se ordenasse ao fiscal para 

que nas janelas da prisão 

mandasse colocar duas barras de 

ferro para haver segurança. 

Cadeia 

Materiais 
Ferro 

228 a 231 

Atas, 

20.08.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

cinco artigos. 

Com execessão do artigo 1º que 

comunica a conclusão das cintas 

de predra da rua Alegre, cujo 

destino foi a comissão especial, 

os outros artigos foram 

encaminhados à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

231 a 235 

Atas, 

20.08.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

transmitindo a requisição do 

oficial de dia acerca de vários 

utensílios para o corpo da guarda 

da cadeia. 

Respondeu-se ao fiscal que não 

era competência camarária o 

fornecimento requerido. 

Materiais 

Cadeia 
Pedido de utensílios 

231 a 235 
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Atas, 

20.08.1833 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento do carcereiro João 

Rodrigues. 

Mandou-se que o procurador 

satisfizesse o que lhe era devido. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Autorização de pagamento 

231 a 235 

Atas, 

20.08.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre desvio das águas no Brás. 

Aprovaram-se os seis artigos. 

Indicação do Sr. Telles para que 

o fiscal intimasse a todos os 

proprietários de terrenos que os 

edificassem no prazo de seis 

meses ou dariam-se a outros 

como devolutos. Indicação do 

Sr. Camargo para que uma vala 

para esgoto das águas da ponte 

Preta fosse feita. 

Construção, conservação e 

reparo 

Desvio de água 

Prazo para edificação 

Obra em valas 

231 a 235 

Atas, 

20.08.1833 Indicação do Sr. Telles. 

Que ao fiscal da Penha fosse 

ordenado o exame e informação 

sobre o orçamento necessário 

para a construção da ponte na 

casa pintada, conserto do 

ribeirão Itaquera e outro aterrado 

na ponte Raza, tudo em Mogi, e 

que estavam em mau estado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Obra em aterrado  

231 a 235 

Atas, 

31.08.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

nove artigos. 

Foram todos encaminhados à 

comissão permanente com 

esclarecimentos do secretário em 

relação ao sétimo. 

  Não especificado 

236 a 243 
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Atas, 

31.08.1833 

Ofício do fiscal da Penha 

comunicando que as pontes do 

aterrado precisavam ser refeitas. 

Participando que não conseguiu 

encontrar carros para o conserto 

por menos de 960 réis diários. 

Mandando orçamentos para 

conserto de três pontes na 

estrada para Mogi das Cruzes. 

Deliberou-se que ele mandasse 

fazer as pontes e justasse os 

carros pelo preço indicado. 

Quanto ao restante, foi 

encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em pontes 

Fornecimento de carradas 

Orçamento e despesas com obras 

236 a 243 

Atas, 

31.08.1833 

Entrou em discussão um artigo 

adiado do parecer sobre ofício 

do fiscal. 

Aprovou-se uma emenda do Sr. 

Telles para que se aceitasse a 

oferta de 50$000 réis de um 

proprietário de chácara e se 

ordenasse ao fiscal para fazer 

orçamento para feitura de ponte 

de pedra no lugar em que 

passava a água nessa chácara 

adiante da Ponte do Povo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Ajuda de moradores em obra 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

236 a 243 

Atas, 

31.08.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre artigos do fiscal adiados e 

indicação do Sr. Telles. 

Que o fiscal principiasse a obra 

do paredão no terreiro de uma 

das casinhas do Carmo. Que se 

pediasse ao governo que 

mandassse subministrar à 

câmara o plano feito pelo 

marechal Müller para a casa das 

sessões do Conselho Geral e 

Câmara, assegurando-se que 

seria logo restituído. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra nas casinhas 

Plano de obra 

236 a 243 
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Atas, 

31.08.1833 

Parecer da comissão especial 

encarregada do exame das obras 

feitas por Marciano Gomes de 

Andrade. 

Que se ordenasse ao fiscal para 

fazer com que Marciano Gomes 

de Andrade completasse o que 

restava. Que se informasse ao 

ex-fiscal sobre o requerimento 

de Marciano Gomes de Andrade 

lido na sessão antecedente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento ao arrematador de 

obra 

236 a 243 

Atas, 

31.08.1833 Não especificado 

Que o fiscal fixasse editais 

pondo em praça as rendas 

camarárias. 

Rendimento 

Publicação 
Editais sobre rendas camarárias 

236 a 243 

Atas, 

04.09.1833 

Ofício do fiscal perguntando se 

as janelas da enxovia grande 

também deveriam receber grades 

de ferro. Comunica que várias 

partes da ponte pequena de 

Santa Anna estavam podres, 

ficando o conserto em 14$000 

réis. 

Deliberou-se que mandasse fazer 

o conserto. Enviou-se a primeira 

parte à comissão especial das 

obras da cadeia. 

Cadeia 

Materiais 

Construção, conservação e 

reparo 

Ferro 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 

243 a 245 

Atas, 

04.09.1833 

Requerimento dos presos da 

cadeia queixando-se do cirurgião 

de partido e carcereiro. 

Que o fiscal informasse ouvindo 

aos suplicados. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa contra carcereiro 

Queixa contra cirurgião de 

partido 
243 a 245 

Atas, 

13.09.1833 

Ofício do fiscal da cidade com 

relação do carcereiro acerca dos 

presos necessitados de roupas. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Cadeia 

Materiais 

Relação de presos 

Vestuário dos presos 

246 a 251 

Atas, 

13.09.1833 

Informação do ex-fiscal, 

Bernardo Justino da Silva, sobre 

requerimento de Marciano 

Gomes. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento ao arrematador de 

obra 

246 a 251 



496 
 

Atas, 

13.09.1833 

Requerimento do fiscal da 

Penha, João Duarte de Godoi, 

pedindo uma diária porque 

estava como feitor de obra em 

aterrado na freguesia. 

Resolveu-se que a diária fosse 

incluída. 

Fiscalato 

Construção, conservação e 

reparo 

Solicitação de pagamento de 

diária ao fiscal 

Tarefas encarregadas ao fiscal 

Obra em aterrado 
246 a 251 

Atas, 

13.09.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Não tendo como se evitar a 

venda de toucinhos em casas de 

negócios particulares, havia, no 

entanto, o artigo 44º das posturas 

sobre porcos vivos, cabendo ao 

procurador e fiscal terem em 

vista. 

Mercado 

Execução de postura sobre 

porcos 

Venda de toucinho 

246 a 251 

Atas, 

13.09.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre nove artigos do ofício do 

fiscal. 

Que o fiscal se entendesse com o 

tenente coronel José Maria de 

Mello sobre uma subscrição que 

constava estar ele promovendo 

para conserto de aterrado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Ajuda de moradores em obra 

Obra em aterrado 

246 a 251 

Atas, 

13.09.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal da Penha colocasse 

em praça ou  fizesse a jornal as 

obras das pontes do Itaquera e 

Raza, suspendendo, por ora, a da 

Casa Pintada até que informasse 

sobre sua urgência. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obras 

Obra em pontes 

246 a 251 
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Atas, 

20.09.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

cinco artigos. 

Resolveu-se sobre a urgência em 

se consertar o aterrado dos 

Pinheiros, devendo o fiscal 

entender-se com o Dr. Brotero 

para proceder ao orçamento dos 

buracos mais necessitados de 

reparos. Que se mandasse ofício 

ao presidente de província 

pedindo pelo suplimento de 

quantia para a obra. Os demais 

artigos foram enviados, com 

informação do fiscal em que 

declarava assuntos da cadeia 

relacionados ao tempo de seus 

antecessores, à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

 Cadeia 

Obra em aterrado 

Orçamento e despesas com obras 

Pedido de ajuda em despesas 

com obras 

251 a 254 

Atas, 

20.09.1833 

Informação do fiscal a respeito 

da queixa dos presos. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa contra carcereiro 

Queixa contra cirurgião de 

partido 
251 a 254 

Atas, 

20.09.1833 

Informação do fiscal da Penha 

comunicando que a urgência da 

obra da Casa Pintada não 

admitia pequeno reparo. 

Mandou-se que fosse colocado 

em praça, jutamente com outras, 

fazendo-se a jornal no caso de 

não arrematação. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Leilão de obras 

251 a 254 

Atas, 

20.09.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Ordenou-se que o fiscal 

indicasse ao carcereiro que se 

dirigisse ao mordomo da Santa 

Casa de Misericórdia ou aos 

agentes da Sociedade 

Filantrópica para obter vestuário 

para os presos pobres. 

Cadeia 

Materiais 
Vesturário dos presos 

251 a 254 
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Atas, 

20.09.1833 Indicação do Sr. Pinheiro. 

Que o fiscal começasse a obra da 

calçada da ladeira da 

Constituição. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em calçadas  

251 a 254 

Atas, 

20.09.1833 Indicação do Sr. Brito. 

Que o fiscal impedisse a 

extração dos lixos que entupiam 

o buracão do Carmo, permitindo 

que fosse tirado só o que 

impedia o trânsito público. 

Sanitário Lixo 

251 a 254 

Atas, 

20.09.1833 

O fiscal participou a despesa 

feita na execução de pena de 

morte. Mandou-se que fosse paga. 

Cadeia 

Informação sobre despesa com 

execução de pena 

Punição de infratores 
251 a 254 

Atas, 

27.09.1833 

Ofício do fiscal representando 

várias coisas em quatro artigos. 

Resolveu-se, quanto ao primeiro, 

em que apresentava novo 

orçamento para reparo da ponte 

e aterrado dos Pinheiros, que 

colocasse em praça, podendo 

começá-la desde já. Quanto ao 

segundo, que praticasse o 

mesmo acerca da calçada do 

telheiro do matadouro. Os outros 

dois artigos foram encaminhados 

à comissão permanente com 

esclarecimentos do secretário. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesa com obras 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Leilão de obras 

Obra em matadouro 

254 a 256 

Atas, 

27.09.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal, conversando com o 

tenente coronel José Maria de 

Mello, verifique se ele desejava 

a incumbência ou arremate do 

conserto do aterrado da Fonseca 

por 164$000 réis. 

Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Proposta de quantia por 

arrematação 

Obra em aterrado 

254 a 256 
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Atas, 

05.10.1833 

Ofício do presidente de 

província pedindo 

esclarecimentos sobre a estrada 

da Cachoeira, que também se 

dirigia a Juqueri. Que informasse o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em estradas 

256 a 261 

Atas, 

05.10.1833 

Relatório do fiscal da cidade em 

seis artigos comunicando o 

estado da administração. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

  Não especificado 

256 a 261 

Atas, 

05.10.1833 

O secretário apresentou, como 

parte do inventário dos bens 

camarários, uma relação de 

móveis que existiam na cadeia, 

constante no inventário de 1815. 

Mandou-se que o fiscal 

confrontasse com as relações 

dadas por seu antecessor e outras 

existentes para ser lançado no 

respectivo livro. 

Inventário 

Cadeia 
Bens móveis da cadeia 

256 a 261 

Atas, 

05.10.1833 

Requerimento do fiscal da 

cidade, João Nepomuceno, 

pedindo o pagamento da sua 

gratificação. Que fosse paga. 

Fiscalato 
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

256 a 261 

Atas, 

05.10.1833 

Requerimento do cirurgião de 

partido pedindo pagamento de 

quartel vencido de seu ordenado. Que informasse o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

ordenado 

256 a 261 

Atas, 

05.10.1833 

Requerimento de Feliciano 

Fernandes Lima pedindo uma 

das duas datas concedidas ao Dr. 

Mello Franco e Anna Ritta, no 

Brás, e que não foram 

edificadas. 

Que informem o fiscal e 

secretário. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

256 a 261 

Atas, 

05.10.1833 

Parecer sobre requerimento de 

João Vicente Pereira Rangel. 

Que informe o fiscal à vista do 

título original, confrontações do 

terreno e ouvindo por escrito os 

vizinhos. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

256 a 261 
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Atas, 

05.10.1833 Indicação do Sr. Telles. 

Que o fiscal informasse o 

motivo para que imundices 

estivessem aparecendo na água 

do chafariz do Piques, 

mandando tapar buracos no 

encanamento caso existissem. 

Que informasse, também, o 

motivo para a falta d'água nos 

chafarizes da cidade. 

Sanitário 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Falta de água 

Lixo em chafariz e/ou 

encanamento 

256 a 261 

Atas, 

05.10.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

perguntando sobre entrada da 

obra da cadeia para a enxovia 

grande. Requerendo que fosse 

ordenado ao ajudante de 

porteiro, Toledo, que fiscalizasse 

os trabalhadores dessa obra. 

Participa que Marciano Gomes 

de Andrade foi o único lançador 

da obra do aterrado e ponte dos 

Pinheiros. 

Resolveu-se que fizesse a 

entrada pela prisão das 

mulheres. Sobre o segundo 

ponto, aprovou-se o requerido. 

Quanto ao último, foi 

encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrrematação 

Obra na cadeia 

Fiscalização de trabalhadores em 

obra 

Informação sobre arrematação 

261 a 264 

Atas, 

05.10.1833 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com participação trimestral 

sobre sua administração. A câmara ficou inteirada. 

  Não especificado 

261 a 264 

Atas, 

05.10.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal fizesse efetivo o 

recebimento dos poucos 

utensílios do município, 

exigindo do carcereiro a conta 

dos ferros feitos conforme a 

relação do secretário. 

Materiais 

Cadeia 

Escassez de utensílios 

Ferro 

261 a 264 
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Atas, 

05.10.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal. 

Que mandasse fazer logo a obra 

do aterrado do Fonseca, 

ratificando novamente as 

assinaturas dos seus subscritores, 

agradecendo ao tenente coronel 

José Maria de Mello o 

provimento da sua subscrição e 

sua oferta para dirigir a obra.  

Ordenou-se que ele se 

entendesse com dona Maria 

Jesuina para que ela tirasse a 

terra necessária do seu terreno. 

Adiou-se a informação dada por 

ele acerca dos terrenos devolutos 

para se esperar a relação dada 

pelos outros fiscais. Foi 

recomendado novamente a 

execução do artigo 44º das 

posturas, e que não tinha lugar o 

portão para a entrada da 

mangueira dos porcos. Sobre a 

diminuição das rendas, 

recomendou-se a precisa 

vigilância. Por indicação do Sr. 

Telles, incluiu-se na 

recomendação que os porcos 

arrancavam e estragavam as 

estacas do aterrado do Carmo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Rendimento 

Animais 

Obra em aterrado 

Ajuda de moradores em obra 

Mediação para retirada de terra 

de terreno particular 

Informação sobre terrenos 

devolutos 

Execução de posturas 

Indeferimento de portão 

Diminuição das rendas 

Estragos causados por porcos 

261 a 264 

Atas, 

05.10.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Conforme as informações do 

fiscal, mandou-se pagar o 

cirurgião de partido e o 

carcereiro os trimestres 

vencidos. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Autorização de pagamento 

261 a 264 



502 
 

Atas, 

05.10.1833 Indicação do Sr. Telles. 

Que o fiscal ativasse a obra da 

cadeia. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra na cadeia 

261 a 264 

Atas, 

11.10.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

treze artigos. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Relatório do fiscal Não especificado 

264 a 268 

Atas, 

11.10.1833 

Ofício do fiscal da Penha 

apresentando o plano para a obra 

das pontes no caminho de Mogi 

das Cruzes. Participando os 

lances para arrematação da 

mesma. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

 Arrematação 

Plano de obra 

Obra em pontes 

Leilão de obras 

264 a 268 

Atas, 

11.10.1833 

Ofício do fiscal de Juqueri 

acusando o recebimento da 

postura sobre a moeda de cobre. 

Requisitando o padrão da 

reputada falsa na Tesouraria. 

Ficou a câmara inteirada. 

Ordenou-se que se entendensse 

com o juiz de paz. 

Posturas e deliberações 

Mercado 
Postura sobre moeda 

264 a 268 

Atas, 

11.10.1833 

Ofício do fiscal de Cutia com a 

informação sobre os terrenos 

devolutos. Esperaria-se a dos outros fiscais. 

Datas de terra e/ou terreno 
Informação sobre terrenos 

devolutos 

264 a 268 

Atas, 

11.10.1833 

Requerimento do fiscal de Cutia 

pedindo licença de dois meses 

para ir à vila da Faxina. Concedida. 

Licença 

Fiscalato 
Afastamento 

264 a 268 

Atas, 

11.10.1833 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Feliciano 

Fernandes Lima. Adiada. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

264 a 268 
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Atas, 

11.10.1833 

Requerimento de Manuel Corrêa 

Sepellos denunciando o 

estreitamento que Joaquim de tal 

estava fazendo na paragem 

Pirajussara. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre estreitamento de 

paragem 

264 a 268 

Atas, 

11.10.1833 

Requerimento de Umbelina 

Flora Bordine Vieira pedindo o 

terreno que Anna Rita não 

edificou no Brás. 

Adiado. Ordenou-se ao fiscal 

para inteirar a suplicada para que 

tirasse a respectiva carta de data. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

264 a 268 

Atas, 

11.10.1833 

Requerimentos de Amaro José 

Vieira, Francisco das Chagas, 

Joaquim Olyntho de Carvalho, 

Francisco Jacintho Pereira Jorge, 

Josepha Joaquina Pereira, João 

Augusto, Antonio José e 

Miquelina Leonarda Bordini 

pedindo datas de terra no Brás 

entre as terras de José Alves de 

Siqueira e do Dr. Mello Franco. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

264 a 268 

Atas, 

11.10.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Deliberou-se que os 

requerimentos de João Pires de 

Camargo e outros voltassem às 

partes para que elas, à vista da 

informação do fiscal de Juqueri, 

esclarecessem à câmara para que 

fossem deferidos. 

  Não especificado 

264 a 268 

Atas, 

11.10.1833 

Indicação do Sr. Telles sobre 

arrematação da obra da ponte e 

aterrado dos Pinheiros. 

Foi adiada até que o fiscal 

informasse se o Dr. Brotero 

estava pronto para inspecionar 

essa obra mesmo sendo por 

arrematação. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obra 

Inspeção de obra pelo fiscal 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 
264 a 268 
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Atas, 

11.10.1833 Indicação do Sr. Telles. 

Que fosse perguntado ao fiscal 

sobre o estado em se achava a 

obra do aterrado de Santa Anna 

e o que faltava para sua 

conclusão. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em aterrado 

264 a 268 

Atas, 

16.10.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

informando que o Dr. Brotero 

não poderia encarregar-se da 

inspeção da obra dos Pinheiros. 

Que o aterrado de Santa Anna já 

estava muito além da Ponte 

Grande. Prestando informações 

sobre vários terrenos pedidos por 

carta de data por Francisco 

Chagas, Joaquim Olyntho de 

Carvalho, Francisco Jacintho 

Pereira, Josepha Joaquina 

Ferreira, João Augusto, Antonio 

José, Miquelina Leonarda, 

Francisco das Chagas, Amaro 

José Vieira e Francisco Severino 

Cardim. 

Foi à comissão. Sobre a obra de 

Santa Anna, por indicação do Sr. 

Telles, deliberou-se representar 

ao presidente de província a 

necessidade do suprimento do 

dinheiro para as obras públicas, 

já pedido, ou pela contribuição 

do Caminho de Santos, visto que 

o cofre da câmara tinha apenas 

15$187 réis e o tempo das 

chuvas se aproximava. 

Argumentava o quanto já tinha 

despendido com os aterrados de 

Santa Anna e Penha, bem como 

a necessidade de cuidar dos de 

Pinheiros e Fonseca. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Inspeção de obra 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obra 

Obra em aterrado 

Informação sobre terrenos 

Pedido de ajuda em despesas 

com obras 

268 a 272 

Atas, 

16.10.1833 

Informação do fiscal da 

Conceição acerca dos terrenos 

devolutos de seu distrito. Esperaria-se a dos outros fiscais. 

Datas de terra e/ou terreno 
Informação sobre terrenos 

devolutos 

268 a 272 

Atas, 

16.10.1833 

Requerimento de Antonio José 

Bordini pedindo terreno. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente acompanhado da 

informação do fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

268 a 272 
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Atas, 

16.10.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre os treze artigos do fiscal. 

O 1º artigo foi adiado até que o 

fiscal informasse se os 

subscritores da obra do aterrado 

da Fonseca estavam prontos a 

concorrer para começá-la, pois a 

câmara não tinha dinheiro, mas, 

quando possível, daria 

complemento à ela. O 3º  foi 

adiado até que a comissão 

encarregado do exame dos 

chafarizes da cidade 

apresentasse parecer. O 4º sobre 

os motivos para a aparição de 

imundices no chafariz do Piques 

foi aprovado. Foi aprovado que 

o fiscal chamasse dona Maria 

Fausta como infratora dos 

artigos 4º e 5º das posturas por 

estar fazendo fecho em terreno. 

O 6º também foi aprovado para 

se pagar o conserto dos pesos e 

balanças que o ex-fiscal 

mandou. Aprovou-se o 7º sobre 

a segurança do xadrez que 

entrava para a prisão grande, 

com indicação do Sr. Telles para 

se perguntar sobre o atraso da 

obra da enxovia grande. 

Mandou-se satisfazer a quantia 

do reboque dos valos. O 9º para 

que não havendo lançador, se 

mandasse arrematar a Angelo 

José Ribeiro os rendimentos das 

casinhas do centro e das cabeças 

de rezes na cidade, declarando 

fiador. O 10º para que a câmara 

se inteirasse da conclusão de 

paredão. Aprovou-se o 

pagamento a Marciano Gomes 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Datas de terra e/ou terreno 

Cadeia 

Arrematação 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa a respeito do fiscal 

Ajuda de moradores em obras 

Obra em aterrado 

Exame em chafariz e/ou 

encanamento 

Lixo em chafariz e/ou 

encanamento 

Queixa sobre fechos em terreno 

Punição de infratores 

Autorização para pagamento de 

despesas com pesos e balanças 

Obra na cadeia 

Xadrez 

Obra em matadouro 

Obra em pontes 

Leilão das rendas 

Pagamento ao arrematador de 

obra 

Condenação do fiscal nas custas 

por infração 

268 a 272 
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de Andrade pelo restante da 

arrematação de várias obras, 

devendo em todo tempo fazer o 

rebaixe da taipa do matadouro, 

conforme indicação do Sr. 

Telles. Mandou-se fazer a jornal 

a ponte do Povo, pois não houve 

arrematante, devendo o coronel 

Gavião prestar a quantia que 

ofereceu, pois a câmara não 

tinha dinheiro. O 13º foi 

aprovado, cabendo ao 

procurador ver com os 

respectivos proprietários a 

metade do importe do 

alargamento do cano da rua das 

casinhas, comunicando qualquer 

recusa para se responsabilizar o 

ex-fiscal na forma do artigo 86º 

da lei ou pelo meio que convier. 
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Atas, 

19.10.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

pedindo um feitor ou 

providências para a fiscalização 

da obra da cadeia e outras. 

Comunicando os motivos para a 

demora dessa obra. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Nomeação de feitor 

Obra na cadeia 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

274 a 275 

Atas, 

19.10.1833 

Requerimento do ajudante de 

porteiro, José Joaquim de 

Toledo, pedindo dispensa como 

feitor das obras, serviço que não 

lhe competia. 

Foi à comissão permanente 

acompanhado da informação do 

fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Pedido de demissão 

274 a 275 

Atas, 23. 

10.1833 

Ofício do fiscal comunicando 

que o tenente coronel José Maria 

de Mello julgava mais 

conveniente tratar da obra do 

aterrado da Fonseca após a 

estação chuvosa. O fiscal sugeria 

que seria melhor parar com a 

abertura de valos para desvios 

das águas no Brás para até 

depois da estação. 

Representando a necessidade de 

alguma conveção mais favorável 

aos porqueiros que queriam 

meter capados nas casinhas e de 

uma explicação na tabela dos 

respectos alugueis. Declarando 

que o orçamento para a obra dos 

Pinheiros tinha sido formalizado 

somente por ele e pelo Dr. 

Brotero. 

A câmara ficou inteirada dos 

dois primeiros artigos. Os outros 

foram remetidos à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado 

Rendimento 

Obra em aterrado 

Criadores de porcos nas casinhas 

Tabela de aluguéis das casinhas 

Orçamento e despesas com obras 

275 a 281 
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Atas, 23. 

10.1833 

Requerimento do fiscal da Penha 

pedindo nomeação de comissão 

especial para exame da obra do 

aterrado. Foi nomeada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido para nomeação de 

comissão 

275 a 281 

Atas, 23. 

10.1833 

Ofício do ex-fiscal Bernardo 

Justino da Silva com vários 

esclarecimentos sobre as obras 

das casinhas e obrigação dos 

proprietários interessados no 

alargamento do cano. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra nas casinhas 

Obrigações dos proprietários 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

275 a 281 

Atas, 23. 

10.1833 

Parecer da comisão permanente 

a respeito do ofício do fiscal da 

cidade sobre aprovar seu 

procedimento em encarregar o 

feitor de fiscalizar a obra da 

cadeia. Para que o ajudante de 

porteiro, Toledo, fosse 

dispensado de assitir a obra da 

ladeira do Povo apesar de ter 

obrado mal em desobedecer. 

Que fosse representado ao fiscal. 

Sobre o segundo ponto, 

ordenou-se que Antonio 

Joaquim passasse a administrar a 

obra da Ladeira do Povo. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Nomeação de feitor  

275 a 281 

Atas, 23. 

10.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento de José 

Joaquim de Toledo. 

Deliberou-se no mesmo sentido 

do parecer anterior, 

acrescentando que o caso não era 

idêntico ao do ajudante de 

porteiro Antonio Joaquim, 

apontado na informação do 

fiscal, porque este era ajudante 

do porteiro privativo do fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Pedido de demissão 

275 a 281 



509 
 

Atas, 

29.10.1833 

Ofício do presidente de 

província para que toda 

diligência para a conservação do 

pús vacínico fosse feita, devendo 

ser propagado, extraindo-se a 

maior porção em lâminas a 

serem enviadas às vilas. 

Deliberou-se que o fiscal e o 

cirurgião de partido procurassem 

o pús e procedessem à 

vacinação. 

Vacina Propogação das vacinas 

281 a 286 

Atas, 

29.10.1833 

Ofício do juiz municipal 

requisitando a mudança das 

guardas da fechadura da enxovia 

grande da cadeia, acrescentando-

se mais uma fechadura por 

constar que um preso mandou 

fazer uma chave falsa. 

Que o fiscal tomasse as 

providências a esse respeito. 

Cadeia 

Materiais 
Fechadura 

281 a 286 
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Atas, 

29.10.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

sete artigos.  

Foram à comissão permanente. 

Menos o 2º artigo para que se 

mandasse arrematar a feitura da 

ponte pequena adiante a do Povo 

a  Joaquim José de Santa Anna 

com menos 2$400 réis do 

orçamento, devendo ser 

fiscalizada pelo fiscal e o 

pagamento feito após sua 

conclusão a contendo do mesmo. 

Exceto o 3º artigo relativo à obra 

da cadeia, ficando a câmara 

inteirada. Resolveu-se que a 

mesma comissão declarasse ao 

fiscal se ele julgava necessária a 

continuação das valas apontadas 

pelo brigadeiro Galvão e major 

Francisco José da Silva no Brás. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Leilão de obras 

Obra em pontes 

Pagamento ao arrematador de 

obra 

Obra na cadeia 

Obra em valas 

281 a 286 
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Atas, 

29.10.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Deliberou-se que fosse abatida 

na metade da importância para a 

obra das casinhas e alargamento 

do cano das sobras do chafariz, 

que deveria ser paga por rateio 

pelos proprietários, a quantia 

para a calçada da testada das 

casinhas e a quantia de 20$600 

réis dispendida com a condução 

de terras para vários aterros. Que 

o bispo diocesano fosse excluído 

do pagamento porque não 

utilizava o caso, conforme 

informação do ex-fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra nas casinhas 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Ajuda de moradores em obra 

Obra em calçadas 

281 a 286 

Atas, 

29.10.1833 Parecer da comissão especial. 

Foi aprovado, achando a obra do 

aterrado da Penha conforme o 

deliberado, devendo a atividade 

do fiscal ser louvada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalato 

Obra em aterrado 

Elogios ao fiscal 

281 a 286 

Atas, 

29.10.1833 

Parecer da comissão 

permandente sobre a 

arrematação do aterrado e ponte 

de Pinheiros. 

Deliberou-se que fosse 

arrematada a Marciano Gomes 

de Andrade, contanto que 

seguisse à risca o plano e 

condições, devendo o pagamento 

ser feito após sua conclusão, sob 

escrupuloso exame do fiscal ou, 

na sua ausência, de Francisco de 

Castro e do Dr. Brotero. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Leilão de obras 

Pagamento ao arrematador de 

obra 

Obra em aterrado 

Obra em pontes 

281 a 286 
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Atas, 

29.10.1833 Requerimento do Sr. Pinheiro. 

Que se mandasse verificar as 

arrematações de obras na ponte 

Raza, Itaquera e Penha, 

conforme proposto pelo 

respectivo fiscal. 

Arrematação 

Informação sobre arrematação 

Leilão de obras 

Obra em pontes 

281 a 286 

Atas, 

29.10.1833 Indicação do Sr. Britto. 

Que o fiscal tratasse de evitar o 

transbordamento d'água das 

sobras do chafariz da 

Misericórdia, mandando tampar 

seus buracos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

281 a 286 

Atas, 

11.11.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

cinco artigos. 

Os artigos 1º e 5º foram à 

comissão permanente. Sobre os 

outros, foi resolvido que 

mandasse fazer os reparos nas 

calçadas da Ladeira do Carmo ao 

Anhangabau, bem como as valas 

para esgoto das águas do Brás, 

não devendo exceder 10$000 

réis de despesa. 

Construção, conservação e 

reparo 

Não especificado 

Obra em calçadas 

Obra em valas 

Orçamento e despesas com obras 

286 a 291 

Atas, 

11.11.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

informando que Marciano 

Gomes de Andrade arremataria 

apenas a obra do aterrado e 

ponte de Pinheiros, recebendo a 

importância em três pagamentos: 

começo, meio e fim. 

Deliberou-se que assim se 

fizesse, prestando-se fiança 

idônea.  

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre arrematação 

Pagamento ao arrematador de 

obra 

Obra em aterrado 

Obra em pontes 

286 a 291 

Atas, 

11.11.1833 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

sobre terrenos devolutos em seu 

distrito. Esperaria-se a dos outros. 

Datas de terra e/ou terreno 
Informação sobre terrenos 

devolutos 

286 a 291 
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Atas, 

11.11.1833 

Ofício do fiscal do Ó 

comunicando que não houve 

infração das posturas. 

Comunicando que não tinha 

quem quisesse sujeitar-se a ser 

fiscal suplente.  Ficou a câmara inteirada. 

Posturas e deliberações 

Fiscalato 

Informação do fiscal sobre 

ausência de infrações 

Queixa sobre falta de candidatos 

a fiscal suplente 

286 a 291 

Atas, 

11.11.1833 

Informação do fiscal sobre a 

denúncia de Manuel Corrêa 

Sepellos. 

Decidiu-se que o fiscal vigiasse 

para que o suplicante cumprisse 

o que lhe foi intimado, dando 

parte do resultado. 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa sobre estreitamento de 

paragem 

Não especificado 

286 a 291 

Atas, 

11.11.1833 

Sobre o requerimento de 

Francisco Muniz Bonilha. 

Que o fiscal declarasse se o 

terreno pedido compreendia 

algum olho d'água. 

Datas de terra e/ou terreno Solicitação de anel de água 

286 a 291 

Atas, 

11.11.1833 

Requerimento de Maria das 

Dôres pedindo data de terra na 

estrada de Pinheiros. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

286 a 291 

Atas, 

11.11.1833 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que fosse aprovado, somente 

dessa vez, a convenção que fez o 

fiscal com Joaquim José 

Mariano acerca da taxa que 

pagam os porcos vivos nas 

mangueiras. Que jamais fizesse 

arrecadação a seu arbítrio, 

continuando a seguir o mesmo 

método praticado na cobrança 

desse pagamento. Por indicação 

do Sr. Telles, foi recomendado 

toda a vigilância do fiscal a 

respeito dos que cortavam 

capados na várzea e entravam 

depois nas casinhas. 

Rendimento 

Mercado 

Queixa a respeito do fiscal 

Cobrança dos porcos 

Advertência ao fiscal 

Corte das reses 

286 a 291 
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Atas, 

18.11.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que duas prisões 

fortes estavam prontas, devendo-

se transferir os presos a elas.  

Resolveu-se que a câmara 

examinasse ocularmente. 

Suspendeu-se a sessão para o 

exame. Voltando-se à sessão, 

deliberou-se que fosse mandado 

ofício ao juiz de direito para que 

ordenasse sobre a verificação da 

passagem dos presos àquelas 

cadeias. Decidiu-se que o fiscal 

mandasse chapear o assoalho das 

prisões para maior segurança. 

Deliberou-se outras questões 

sobre a entrada da prisão grande. 

Construção, conservação e 

reparo 

 Cadeia 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Edificação de prisão 

Obra em açoalho 

292 a 295 

Atas, 

18.11.1833 

Ofício do fiscal de Cutia com 

orçamentos para os aterros da 

entrada dessa freguesia. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reoaro 
Orçamento e despesas com obras 

292 a 295 

Atas, 

18.11.1833 

Resposta do fiscal da Penha 

sobre ter sido louvado pela 

conclusão da obra de aterrado. Ficou inteirada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalato 

Elogios ao fiscal 

292 a 295 

Atas, 

18.11.1833 

Requerimento do padre José 

Damasio da Silveira pedindo que 

se passasse carta de data ao 

acréscimo de um terreno que lhe 

deveria pertencer com o novo 

alinhamento da rua da Pólvora. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

292 a 295 
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Atas, 

18.11.1833 

Ofício do secretário 

comunicando que não houve 

ainda a encardenação das leis. 

Decidiu-se que o fiscal exigisse 

de seu antecessor as que 

tivessem em seu poder, pagando 

o encardenamento que tivesse 

feito. Não estando encardenado, 

mandasse fazer por pessoa de 

confiança, tomando cuidado para 

não se desvir nenhuma lei. 

Materiais 
Encadernação dos exemplares 

das leis 

292 a 295 

Atas, 

23.11.1833 

Ofício do juiz de direito da 

comarca requisitando uma lista 

geral de todos os jurados e o 

menino de que trata o artigo 

238º do Código do Processo. 

Ordenou-se que o requisitado 

fosse satisfeito por meio de 

secretário e fiscal. 

Eleição Lista de jurados 

295 a 302 

Atas, 

23.11.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

representando a necessidade de 

mudança dos presos para outras 

prisões; em se aterrar parte da 

estrada da Penha, com 

orçamento em 10$000 réis. 

Participando que o acréscimo de 

valas na várzea do Pari ficou por 

9$600 réis, sendo preciso a 

abertura de mais 60 braças 

avaliadas em 14$400 réis. 

Sobre a primeira parte, remeteu-

se ao juis de direito para dar as 

devidas providências. Que 

fizesse as duas obras, 

autorizando o pagamento dos 

9$600 réis já despendidos. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Necessidade de mudança de 

presos 

Obra em estradas 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em valas 

295 a 302 
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Atas, 

23.11.1833 

Discussão do parecer da 

comissão de conta. 

Ordenou-se que o fiscal 

apresentasse o orçamento que 

faltava para a conclusão dos 

reparos da cadeia, a fim de que 

se pudesse requisitar do governo 

uma nova quantia, suspendendo-

se a obra quando o gasto 

chegasse a 135$908 réis. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesa com obras 

Obra na cadeia 

Pedido de ajuda em despesas 

com obras 

295 a 302 

Atas, 

23.11.1833 

Discussão do parecer da 

comissão de conta. 

Que fosse ordenado ao fiscal da 

Penha que se incumbisse das 

obrigações de ajudante de 

porteiro enquanto não aparecesse 

pessoa idônea para o emprego, 

recebendo o mesmo valor que 

compete a tal cargo. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Fiscal incumbido das tarefas de 

ajudante de porteiro 

295 a 302 

Atas, 

23.11.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento do padre José 

Damasio. 

Decidiu-se que fosse passada 

carta de data precedendo as 

diligências conforme o estilo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

295 a 302 

Atas, 

23.11.1833 

Informação sobre requerimento 

de Maria das Dôres. 

Foi á comissão permanente com 

esclarecimentos do secretário. 

Ordenou-se que o fiscal 

suspendesse até que fosse 

deliberado o alinhamento do 

terreno da suplicante do qual se 

intitula possuidor Amaro da Luz 

Machado. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

295 a 302 

Atas, 

23.11.1833 

Sobre o requerimento de 

Francisco Muniz Bonilha. Não tinha lugar. 
Datas de terra e/ou terreno Solicitação de anel de água 

295 a 302 
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Atas, 

23.11.1833 

Requerimento de Joanna Maria 

da Fonseca pedindo carta de data 

do acréscimo de terreno que 

devia lhe pertencer com o novo 

alinhamento da rua do Rego. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

295 a 302 

Atas, 

23.11.1833 

Requerimento de Joaquim José 

de Santa Anna fazendo ver que 

só arremataria as obras do 

aterrado e pontes do caminho de 

Mogi das Cruzes que estivessem 

em seu lanço, adiantando-lhe 

algum dinheiro. 

Prestando-se fiança, adiantaria-

se a 3ª parte; depois, se 

resolveria conforme informasse 

o fiscal sobre o estado das obras. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre arrematação 

Pagamento ao arrematador de 

obra 

Obra em aterrado 

Obra em pontes 

295 a 302 

Atas, 

23.11.1833 

Requerimento dos presos da 

cadeia pedindo uma casa para 

trabalharem. Denunciando o juiz 

da cadeia como o principal autor 

dos arrombamentos ali 

intentados. 

Sobre a primeira parte, mandou-

se que o fiscal informasse. 

Quanto à segunda, remeteu-se 

cópia ao juiz de paz do sul. 

Cadeia 

Queixa contra juiz de paz 

Arrombamento na prisão 

Pedido de casa de trabalho 

295 a 302 
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Atas, 

23.11.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre os requerimentos de 

Francisco das Chagas do 

Nascimento, Feliciano 

Fernandes de Lima e Francisco 

Severino Cardim. 

Que ao primeiro fosse concedida 

a data de terra antes pertencente 

ao Dr. Mello Franco e que não 

foi edificada. Nas mesmas 

circunstâncias, ao segundo fosse 

dada a de Anna Rita, mas antes o 

fiscal intimaria dona Anna Rita 

ou seu procurador, Francisco da 

Silva Prado, para tirarem a carta 

no prazo de 15 dias ou declarar 

que não queriam o terreno . O 

terceiro deveria ser agraciado 

com outro lugar. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação deferida 

295 a 302 

Atas, 

23.11.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimentos de Joaquim 

Olyntho de Carvalho, Francisco 

Jacintho Pereira, Josepha 

Joaquina Pereira, João Augusto, 

Antonio José, Amaro José 

Vieira, Miquelina Leonarda 

Bordini, Francisco das Chagas, 

ajudante Manuel Bueno de 

Azevedo, Umbelina Flora 

Bordini e Antonio José Bordini. 

Em vista das informações do 

fiscal,  procedidas as diligências 

segundo o estilo e assinado o 

termo de obrigação, que fosse 

dada a cada um sua data no 

caminho da Penha. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação deferida 

295 a 302 

Atas, 

23.11.1833 Indicação do Sr. Telles. 

Que o fiscal desse solução ao 

que lhe foi determinado sobre 

notificar aos donos de terrenos 

na estrada da Penha que 

edificassem o quanto antes. 

Datas de terra e/ou terreno Prazo para edificação 

295 a 302 
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Atas, 

27.11.1833 

Ofício do presidente de 

província respondendo que a 

câmara não tinha o direito em 

exigir do carcereiro que ele 

deixasse de sustentar os escravos 

presos, cujos senhores não 

alimentavam, pois competia a 

ela somente acusá-los. 

Ordenou-se ao fiscal que 

intimasse o carcereiro para 

sustentar todos os presos cativos 

não alimentados por seus 

senhores, vigiando o primeiro 

para que não faltasse o sustento, 

como também para que tais 

escravos não utilizassem o 

alimento destinado aos presos 

pobres. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Advertência à câmara municipal 

Partilha da comida para os 

presos 

302 a 305 

Atas, 

27.11.1833 

Ofício do fiscal de Cutia 

solicitando providências acerca 

da moeda de cobre, pois uns não 

a queriam receber e outros não 

poderiam pagar pelo que 

deviam. 

Deliberou-se que não competia à 

câmara dar providência alguma 

além da postura feita em 

31.08.1833, devendo os 

queixosos se dirigirem ao juiz de 

paz. 

Mercado Recuso ao uso de moeda 

302 a 305 

Atas, 

27.11.1833 

Requerimento dos presos da 

cadeia instando pelo requerido. 

Adiou-se até vir a informação do 

fiscal. 
Cadeia Não especificado 

302 a 305 

Atas, 

27.11.1833 

Requerimento de João dos 

Santos pedindo carta de data de 

terreno que lhe seria 

acrescentado a partir do novo 

alinhamento da rua do Rego. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

302 a 305 

Atas, 

27.11.1833 

Parecer aprovando a demissão 

do administrador de várias 

rendas, Joaquim Francisco 

Gonçalves. 

Mandou-se que o fiscal e o 

procurar convidassem alguém 

capaz como administrador das 

rendas e propusessem à câmara. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Rendimento 

Demissão de administrador de 

rendas 

Nomeação de administrador de 

rendas 
302 a 305 

Atas, 

27.11.1833 

Indicação do Sr. Telles diante da 

falta de dinheiro. 

Ordenou-se ao fiscal que fixasse 

editais para que as avenças 

acontecessem no princípio de 

janeiro. E que o procurador 

ativasse a cobrança de várias 

dívidas. 

Publicação 

Rendimento 

Editais sobre avenças 

Cobrança das rendas 

302 a 305 
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Atas, 

03.12.1833 

Ofício do juiz de direito 

requisitando luzes para as salas e 

corredores dos jurados nos casos 

em que as sessões se 

extendessem até a noite. 

Ordenou-se que o fiscal se 

entendesse com o juiz de direito 

sobre o assunto. 

Iluminação 

Materiais 
Luzes para sala de jurados 

305 a 309 

Atas, 

03.12.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

participando que suspendeu a 

obra da cadeia por falta de 

dinheiro e que ainda faltava 

pagar ao ferreiro. Representando 

a necessidade de se extender a 

calçada da Ponte do Povo e que 

tinha intimado aos donos dos 

terrenos.  

A câmara ficou inteirada. 

Resolveu que o aumento da 

calçada fosse feito. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Suspensão de obra 

Falta de pagamento ao ferreiro 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em calçadas 

Ajuda de moradores em obra 

305 a 309 

Atas, 

03.12.1833 

Informação do fiscal favorável 

ao requerimento de Joanna 

Maria da Fonseca. 

Procedendo-se às diligências e 

demais obrigações do estilo, que 

a carta de data de terra fosse 

passada. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

305 a 309 

Atas, 

03.12.1833 

Requerimento de José Francisco 

Baptista pedindo carta de data de 

terreno que lhe seria 

acrescentando pelo novo 

alinhamento. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

305 a 309 

Atas, 

03.12.1833 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal de Cutia. 

Decidiu-se que, não estando a 

câmara em estado de continuar 

com as obras por falta de 

dinheiro, ficassem os aterros das 

estradas dessa freguesia adiados 

até melhor ocasião, pois o 

orçamento atual parecia 

excessivo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Suspensão de obra 

Obra em estradas 

305 a 309 
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Atas, 

03.12.1833 Indicação do Sr. Penteado. 

Resolveu-se que o fiscal 

examinasse e informasse sobre o 

desmancho no fogão da casa de 

prisão com trabalhos que consta 

terem feito os presos para 

tirarem ferro em pedaço. 

Cadeia 
Informação sobre desmancho em 

fogão 

305 a 309 

Atas, 

16.12.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando a necessidade de 

emenda ao artigo 39º das 

posturas. Sobre a necessidade de 

se encanar e trazer aos chafarizes 

da cidade a água do ribeirão 

Cambuci. 

Foi, com urgência, à comissão 

permanente. 

Posturas e deliberações 

Construção, conservação e 

reparo 

Necessiade de emenda em 

postura 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

309 a 312 

Atas, 

16.12.1833 

Ofício do fiscal da cidade 

explicando o porquê não 

procedeu contra dona Maria 

Fausta por ter fechado terreno no 

Tamanduatei. Apontando que os 

carreiros não queriam trabalhar 

no aterrado de Santa Anna por 

menos de 960 réis por dia. Sobre 

a necessidade de telhões novos 

no encanamento d'água do 

Tanque de São Francisco; de 

aterrado aquém da ponte do 

Tatuapé. Participando que o 

carcereiro disse que não poderia 

sustentar os presos às suas 

custas. Informando sobre o 

desmancho no fogão feito pelos 

presos. 

Autorizou-se o pagamento aos 

carreiros quando o fiscal não 

pudesse alcançar outros por 

menos. O restante foi à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Falta de execução de postura 

sobre fechos 

Informação sobre valor das 

carradas 

Autorização do pagamento aos 

carreiros 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Despesa com comida para os 

presos 

Informação sobre desmancho em 

fogão 

309 a 312 



522 
 

Atas, 

16.12.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de José Francisco 

Baptista. 

Que se procedesse às diligências 

e demais obrigações do estilo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

309 a 312 

Atas, 

16.12.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de João dos 

Santos. 

Que se procedesse às diligências 

e demais obrigações do estilo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
309 a 312 

Atas, 

16.12.1833 

Informação do fiscal sobre 

requerimento dos presos. 

Diante da informação, decidiu-se 

que não tinha lugar. 

Cadeia 

Queixa contra juiz de paz 

Arrombamento na prisão 

Pedido de casa de trabalho 

Solicitação indeferida 
309 a 312 

Atas, 

16.12.1833 

Requerimento de Jaques Gill La 

Tour pedindo carta de data de 

terreno que lhe seria 

acrescentando com o novo 

alinhamento na rua do Rego. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

309 a 312 

Atas, 

16.12.1833 

Requerimento de João 

Rodrigues Pinto pedindo 

pagamento de ordenado vencido 

como carcereiro. Que informasse o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

309 a 312 

Atas, 

16.12.1833 

Requerimento de Joaquim 

Xavier Pinheiro pedindo que, 

por despacho, fosse autorizado a 

fechar uns campos na paragem 

do Guapira. 

Mandou-se que o fiscal 

informasse, examinando o 

terreno, os títulos e ouvindo aos 

vizinhos. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

309 a 312 

Atas, 

24.12.1833 

Ofício do juiz de paz do distrio 

do sul representando o estado 

intransitável da travessa detrás 

de São Gonçalo, a rua da Cadeia 

e a rua atrás do Remédio. 

Que informe o fiscal, apontando 

os meios para serem reparados 

esses locais com pouca despesa. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra em ruas 

313 a 317 
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Atas, 

24.12.1833 

Informação do fiscal à vista do 

requerimento de João Rodrigues 

Pinto. 

Que o fiscal tornasse a informar, 

declarando até quando o 

carcereiro serviu e se entregou 

todos os utensílios da cadeia ao 

seu sucessor. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

313 a 317 

Atas, 

24.12.1833 

Requerimento de João Sertorio 

para poder puxar sua 

propriedade no Bexiga para mais 

perto de um paredão. 

Resolveu-se que não tinha lugar 

por conta da deliberação dada 

em sessão de 20.06.1833. 

Ordenou-se ao fiscal para 

intimar ao suplicante para 

levantar um muro pelo 

alinhamento já dado e obrigá-lo 

a encanar água que do seu 

quintal danificava a rua. 

Datas de terra e/ou terreno 

Alinhamento e demarcação 

Pedido para edificação fora do 

alinhamento 

Solicitação indeferida 

313 a 317 

Atas, 

24.12.1833 

Paracer da comissão permanente 

sobre requerimento de Antonio 

Joaquim pedindo estipêndio por 

feitorar uma obra, lido em sessão 

de 16.12.1833. 

Ordenou-se que o fiscal 

informasse, declarando o tempo 

em que o suplicante serviu como 

feitor na cadeia da Constituição 

e se cumpriu com seus deveres. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Pagamento de salário ao feitor 

313 a 317 

Atas, 

24.12.1833 Indicação do Sr. Telles. 

Que o fiscal fosse ativado para 

informar logo sobre o orçamento 

para conclusão da obra da cadeia 

conforme havia sido 

determinado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra na cadeia  

313 a 317 
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Ano de 1834 

 

DATA 
REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

07.01.1834 

Ofício do presidente de 

província requisitando os ferros 

necessárias à condução dos 

presos que seriam julgados em 

Itu. Apresentando ofício do 

fiscal em que havia mandado 

fazer uma corrente. Foi tudo à comissão permanente. 

Materiais 

Cadeia 

Ferro 

Correntes 

319 a 325 

Atas, 

07.01.1834 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório trimestral da sua 

administração. Foi à comissão permanente. 

  Não especificado 

319 a 325 

Atas, 

07.01.1834 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com relação trimestral da sua 

administração. Foi à comissão permanente. 

  Não especificado 

319 a 325 

Atas, 

07.01.1834 

Requerimento do cirurgião de 

partido pedindo o pagamento de 

seu ordenado. Que informasse o fiscal. 

Fiscalato  
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

319 a 325 

Atas, 

07.01.1834 

Requerimento de Domingos José 

de Andrade pedindo o 

pagamento de ordenado vencido 

como carcereiro. Que informasse o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

319 a 325 
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Atas, 

07.01.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

Deliberou-se que, antes de 

qualquer ato judicial, seja 

incumbido ao fiscal falar com 

dona Maria Fausta e convencê-

la, por boas maneiras, à vista de 

seu ofício do ano de 1831, de 

que devia consentir a abertura da 

rua pela margem do 

Tamanduatei, tratando, ao 

mesmo tempo, sobre qual 

direção deveria ter para não lhe 

causar prejuízo. Ordenou-se que 

mandasse fazer os telhões para 

melhoria do encanamento do 

chafariz, promovendo, quanto 

puder , o possível para que não 

faltasse água ao público. 

Decidiu-se que, não sendo 

urgente o aterro junto à ponte do 

Tatuapé, fosse adiado para 

quando as rendas camarárias o 

permitisse. Que o fiscal 

intimasse o atual carcereiro que, 

pelo alvará de 10.10.1854[sic], 

lhe competia sustentar os 

escravos presos que não 

tivessem sustento de seus 

senhores, exigindo o motivo por 

escrito quando negassem, 

passando à câmara para que ela 

levasse ao conhecimento do 

governo, etc. Ficou a câmara 

inteirada das providências dadas 

pelo fiscal acerca do desmanche 

do fogão da cadeia. 

Datas de terra e/ou terreno 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Materiais 

Abertura de rua 

Mediação 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em pontes 

Despesa com comida para os 

presos 

Fogão 

319 a 325 
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Atas, 

07.01.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal tornasse a informar 

sobre o requerimento de Maria 

das Dôres e a capacidade da 

suplicante para edificar, como 

qualquer título que tornasse o 

terreno pertencente a Thomaz de 

Molina, cujo dono atualmente 

seria Antonio da Luz Machado. 

Deveria ouvir este, se 

necessário. 

Datas de terra e/ou terreno 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Materiais 

Pedido para posse de data de 

terra 

319 a 325 

Atas, 

07.01.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre dois artigos do ofício do 

fiscal da cidade. 

Decidiu-se que o procedimento 

do fiscal, em que pagou ao 

ajudante de porteiro, Antonio 

Joaquim, certa quantia, foi 

exorbitante de suas atribuições, 

devendo entrar para o cofre o 

que recebeu a mais. No que toca 

à execução de posturas, mandou-

se que fosse ativado ao fiscal 

que fosse mais diligente, pois, 

conforme constava, algumas 

multas não tinham sido efetivas 

por sua omissão, tornando as 

posturas sem força alguma. 

Queixa a respeito do fiscal 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Advertência ao fiscal 

Pagamento sem autorização 

Falta de arrecadação de multas 

319 a 325 



527 
 

Atas, 

07.01.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre vários artigos do ofício do 

fiscal. 

Autorizou-se que a venda de 

dois escravos que estavam na 

cadeia, cujos senhores não se 

sabia quem eram, fosse 

solicitada, conforme o que 

dispunha a lei acerca dos bens 

ignorados por seus donos. 

Mandou-se que o fiscal se 

abstivesse da compra de 

mantimentos por conta da 

câmara fora das pontes, azeite e 

outros gêneros por que isso era 

contra o artigo 39º das posturas. 

Cadeia 

Mercado 

Autorização para venda de 

escravos presos 

Compra de gêneros  

319 a 325 

Atas, 

07.01.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Autorizou-se ao fiscal para ter 

um homem que guiasse os 

mantimentos às casinhas. 

Mercado 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de condutor de 

gêneros 

319 a 325 

Atas, 

07.01.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Aprovou-se a emenda ao artigo 

39º das posturas, adiando-se sua 

discussão. Adiou-se a questão do 

encanamento das águas do 

ribeirão de Cambuci para tempo 

mais oportuno, atento aos 

rendimentos camarários. 

Posturas e deliberações 

Construção, conservação e 

reparo 

Aprovação de emenda 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

319 a 325 
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Atas, 

07.01.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre o requerimento de 

Joaquim Xavier Pinheiro. 

Uma vez informado pelo fiscal 

que não prejudicaria a servidão 

pública, que não se embaraçasse 

o fecho do terreno requerido 

pelo suplicante, desde que 

colocasse duas porteiras de bater 

no caminho que se dirigia à 

Conceição, conforme indicado 

pelo fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno  Pedido de fecho em terreno 

319 a 325 

Atas, 

09.01.1834 

Informação do fiscal sobre 

requerimento do ajudante de 

porteiro Antonio Joaquim. Indeferido.  

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de salário ao feitor 

Solicitação indeferida 

325 a 328 

Atas, 

09.01.1834 

Discussão da emenda do artigo 

39º das posturas. 

Aprovou-se dizendo que todos 

aqueles que comprassem fora 

das pontes para revenderem 

gêneros comestíveis dirigidos à 

cidade, sem que o vendedor 

entrasse nelas, teriam a pena de 

2 dias de prisão e 6$000 réis de 

multa. Remeteu-se ao Conselho 

Geral com cópia do ofício do 

fiscal. 

Posturas e deliberações 

Mercado 

Aprovação de emenda 

Compra de gêneros 

325 a 328 

Atas, 

09.01.1834 

Parecer da comissão permanente 

que tinha sido adiado. 

Decidiu-se que não tinha lugar a 

providência dada pelo fiscal para 

os gêneros serem guiados para 

as casinhas. Que o fiscal 

apresentasse o orçamento para 

cercado no Campo da Luz. 

 

Mercado 

Construção, conservação e 

reparo 

Providências para condução de 

gêneros 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em cercado 

325 a 328 
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Atas, 

11.01.1834 

Requerimento de José Pires, da 

freguesia da São Bernardo, 

pedindo para fechar novamente 

um potreiro. 

Que informe o fiscal, ouvindo 

por escrito seu antecessor. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em potreiro 

328 a 331 

Atas, 

11.01.1834 

Requerimento de Joaquim Maria 

do Espírito Santo pedindo 

redução em sua avença. Que informasse o fiscal. 

Rendimento 
Solicitação para diminuição de 

avenças 

328 a 331 
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Atas, 

11.01.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal. 

Que fossem enviados ao 

presidente de província os 

orçamentos para conclusão da 

obra da cadeia, fazendo com que 

compreendesse que a obra estava 

parada por falta de dinheiro. Que 

a relação dos presos e da compra 

dos gêneros para sua sustentação 

fosse rematida à comissão de 

contas, como também os 

motivos para a diminuição dos 

rendimentos das casinhas. 

Autorizou-se a execução de 

alguns reparos, evitando-se 

muitas despesas. Mandou-se que 

o fiscal comprasse a canoa para 

o vigia da Ponte do Anastacio, 

recomendando o modo de sua 

conservação. Que o fiscal 

cumprisse a determinação sobre 

os presos cativos que iriam para 

Itu e Atibaia, passando ofício às 

câmaras dessas vilas, com conta 

de despesa de cada preso para 

que exigissem de seus senhores 

a despesa daqueles que não 

fossem condenados à pena 

última ou prisão perpétua. 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Materiais 

Cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Obra na cadeia 

Queixa sobre falta de recursos 

Relação de presos 

Despesa com comida para os 

presos 

Autorização para reparos 

Diminuição das rendas 

Canoa 

Despesa com transferência de 

presos 

328 a 331 
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Atas, 

15.01.1834 

Ofício do presidente de 

província transmitindo uma 

representação do comandante do 

6º batalhão de caçadores para se 

providenciar o conserto do 

aqueduto do chafariz do quartel. Que informasse o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo  

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

332 a 336 

Atas, 

15.01.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

informando que, sendo 

requisitado pelo juiz de direito, 

mandou emendar duas correntes 

que havia na cadeia e fazer 

colares e cadeados por 21$400 

réis para que os presos fossem 

conduzidos a Atibaia para serem 

julgados. Apresentando a 

despesa com sustento dos presos 

que foram a Itu. Dando sua 

demisão do cargo por estar 

enfermo. 

Decidiu-se que um ofício fosse 

mandando ao presidente de 

província para que ordena-se às 

autoridades de Itu para 

reenviarem as correntes que 

foram com os presos ou que 

fossem pagas por aquele 

município ou pelo dinheiro 

destinado na Lei do Orçamento. 

Que a despesa feita com os 

ferros prontificados para Atibaia 

fosse aprovada, assim como o 

sustento dos presos que foram a 

Itu, devendo esta ser incluída na 

conta que a mesma vila devia 

enviar para ser paga pelos 

senhores dos escravos presos 

que lhes fossem restituídos. 

Aceitou-se a demissão do fiscal, 

devendo passar sua 

administração ao suplente 

enquanto outro fiscal não fosse 

nomeado. Aprovou-se a primeira 

parte do inventário da cadeia. 

Materiais 

Cadeia 

Fiscalato 

Despesa com transferência de 

presos 

Correntes 

Despesa com comida para os 

presos 

Ferro 

Entrega do fiscalato 

332 a 336 
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Atas, 

15.01.1834 

Ofício do fiscal de Cutia 

comunicando que apenas 

Alexandre Pires lançou nas 

cabeças de rezes e aguardentes. 

Decidiu-se que fizesse 

comparecer para a verificação da 

arrematação. 

Arrematação 
Leilão das rendas 

Informação sobre arrematação 

332 a 336 

Atas, 

15.01.1834 

Ofício do fiscal de Cutia 

instando pela necessidade de 

reparo das entradas a freguesia. 

Deliberou-se que fosse a ele 

comunicado, diante da falta de 

dinheiro e por não terem até o 

presente recebido nenhum 

rendimento dessa freguesia, para 

ativar a entrega daquilo que foi 

arrecadado para se poder 

deliberar sobre as obras.  

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento  

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em estradas 

Falta de remessa das rendas 

332 a 336 

Atas, 

15.01.1834 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento do carcereiro 

Domingos José de Andrade. 

Que a ele fosse pago o que lhe 

era devido, ficando na mão do 

procurador o importe da multa 

de que tratava o fiscal. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Autorização de pagamento 

Falta de arrecadação de multas 

Paga 

332 a 336 

Atas, 

15.01.1834 

Informação do fiscal a respeito 

de João Rodrigues Pinto, ex-

carcereiro. 

Apresentando o suplicante ao 

procurar a relação dos utensílios 

entregues ao seu sucessor, 

poderia lhe satisfazer seu 

pagamento. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Materiais 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Relação de utensílios 

332 a 336 

Atas, 

15.01.1834 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Manuel José 

Chaves. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Autorização de pagamento  

332 a 336 

Atas, 

15.01.1834 Indicação do Sr. Telles. 

Que o fiscal fizesse o orçamento 

para reparos nos altos edifícios 

da cidade. Que ao presidente da 

província fosse prevenido que 

logo lhe seria remetido tal 

orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em edifícios 

332 a 336 
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Atas, 

18.01.1834 

Ofício do presidente de 

província exigindo uma relação 

das escolas particulares de 1ª 

letras que tinham no município, 

com declaração do número de 

alunos frequentes e seu 

aproveitamento. 

Deliberou-se que fossem 

exigidos dos fiscais os 

esclarecimentos. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Relação de escolas 

Relação de alunos 

Informação sobre 

aproveitamento dos alunos 

337 a 340 

Atas, 

18.01.1834 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório do estado das obras e 

outros assuntos. 

Deliberou-se que fosse 

transmido ao fiscal suplente, 

recomendando-lhe que 

sustentasse todos os presos 

cativos por conta da desistência 

do porteiro. Que fosse exigido 

do ex-fiscal a primeira parte do 

inventário, indo ele e a relação 

dos móveis da cadeia à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Inventário 

Providências sobre sustento dos 

presos encarregadas ao fiscal 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Utensílios da cadeia 

337 a 340 

Atas, 

18.01.1834 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de João Vicente 

Pereira Rangel lido em 

13.09.1833 Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

337 a 340 

Atas, 

18.01.1834 

Requerimento de João Sertorio 

pedindo alinhamento para poder 

edificar. 

O fiscal procedeu ao 

alinhamento tendo em vista a 

sessão de 20.06.1833. 

Alinhamento e demarcação Solicitação de alinhamento 

337 a 340 

Atas, 

27.01.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando várias coisas em 

nove artigos. 

Foram à comissão permanente, 

exceto o 3º sobre o qual se 

resolveu que o fiscal intimasse a 

João Sertorio para que não 

levantasse muro até que o 

alinhamento fosse feito. 

Alinhamento e demarcação 
Impedimento de edificação sem 

alinhamento 

340 a 344 
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Atas, 

27.01.1834 

Ofício do fiscal da Penha 

comunicando a arrematação das 

obras nas pontes de Itaquera, 

Rasa e Casa Pintada, não tendo 

ainda dado princípio a elas. Foi à comissão permanente. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre arrematação 

Obra em pontes 

340 a 344 

Atas, 

27.01.1834 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Joaquim Maria 

do Espírito Santo. 

Remeteu-se ao fiscal para 

avença-lo, tendo atenção ao 

estado de seu negócio. 

Rendimento 
Solicitação para diminuição de 

avenças 

340 a 344 

Atas, 

27.01.1834 

Aprovou-se as contas do 

procurador. 

Recomendou-se ao fiscal a 

conservação dos utensílios 

comprados para os trabalhos do 

Juri e exata vigilância na 

arrecadação das penas para que 

não fossem menores que as 

contas. Que o fiscal cobrace com 

diligência de boas maneiras o 

administrador Gonçalves o 

alcance em que se achava. Que 

tornasse a pedir ao governo o 

sustento necessário para os 

presos, visto que a quantia que 

havia não daria para nada. 

Materiais 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Utensílios para os jurados 

Arrecadação das rendas 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Despesa com comida para os 

presos 

Queixa sobre falta de recursos 

340 a 344 

Atas, 

27.01.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório da comissão de 

visita às prisões. 

Que se recomendasse ao fiscal e 

carcereiro a limpeza de todas as 

prisões da cadeia, colocando-se 

em prática o receituário de 

James Smith para desinfetá-las. 

Sanitário Limpeza da cadeia 

340 a 344 
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Atas, 

30.01.1834 

Informação do fiscal da Penha 

sobre as escolas primárias. Inteirada. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Relação de escolas 

Relação de alunos 

Informação sobre 

aproveitamento dos alunos 
345  a 351 

Atas, 

30.01.1834 

Informação do fiscal de São 

Bernardo sobre as escolas 

primárias. Inteirada. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Relação de escolas 

Relação de alunos 

Informação sobre 

aproveitamento dos alunos 
345  a 351 

Atas, 

30.01.1834 

Ofício de Bernardo Justino da 

Silva denunciando Anna de tal 

como infratora do artigo 19º das 

posturas. Informe o fiscal. 

Não especificado 
Denúncia sobre infração de 

posturas 

345  a 351 
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Atas, 

30.01.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal. 

A câmara ficou inteirada dos 

dois primeiros artigos. Que fosse 

ordenado ao fiscal para 

continuar com a obra do canal 

que conduzia água para o 

chafariz do quartel, procedendo 

ao orçamento quando excedesse 

certa quantia. Sobre as quatro 

listas que apresentou o fiscal 

acerca das escolas de 1ª letras, 

decidiu-se aguardar pela relação 

dos demais fiscais para que 

fossem remetidas ao presidente 

de província. Que fosse 

nomeado o ajudante proposto 

pelo vigia de uma ponte, pois 

um só não era suficiente. Que se 

mandasse satisfazer uma quantia 

despendida para o retorno dos 

colares e correntes usados na 

condução dos presos a Atibaia, 

devendo ser adicionada à conta 

para sustentação dos mesmos 

escravos a ser paga por seus 

senhores, passando-se ofício à 

autoridade competente da vila. 

Ordenou-se ao fiscal para que 

reclamasse ao juiz de paz dessa 

vila os ferros que faltavam, 

representando ao presidente de 

província no caso de negativa do 

juiz. Deu-se ordem para que a 

comissão exigida pelo fiscal para 

exame de calçada e ponte fosse 

nomeada. Visto que o aferidor 

havia servido bem, autorizou-se 

o fiscal para tratar com ele até a 

quantia de 20% ou procurasse 

outra pessoa. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Materiais 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Orçamento e despesas com obras 

Nomeação de ajudante de vigia 

Despesa com transferência de 

presos 

Despesa com comida para os 

presos 

Ferro 

Nomeação de comissão para 

exame de obras 

Pagamento da comissão ao 

aferidor 

345  a 351 
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Atas, 

30.01.1834 

Parecer da comissão permanente 

acerca da relação de móveis da 

cadeia apresentada pelo 

carcereiro e ex-fiscal, 

juntamente com a relação 

extraída dos livros camarários. 

Como medida para se evitarem 

extravios e saber a quem se 

responsabilizar futuramente, 

ordenou-se ao fiscal que, 

juntamente com o secretário, 

inventariassem todos os móveis 

pertencentes à câmara existentes 

na cadeia e noutras repartições. 

O inventário deveria ser 

assinado por aquele em cujo 

poder os móveis ficarem. Além 

do mais, recomendou-se ao 

fiscal descobrir onde havia 

ferros extraviados.  

Inventário 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Materiais 

Utensílios da cadeia 

Bens móveis e imóveis da 

câmara municipal 

Ferro 

345  a 351 

Atas, 

30.01.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Mandou-se que o fiscal da Penha 

fizesse com que o arrematante 

das pontes Rasa, Itaquera e Casa 

Pintada cumprisse com o termo 

assinado. Em caso do não 

cumprimento, o fiscal deveria 

obrigá-lo pelo juiz de paz 

competente, dando parte à 

câmara do ocorrido. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cumprimento dos deveres pelo 

arrematador 

Obra em pontes 

345  a 351 

Atas, 

30.01.1834 Indicação do Sr. Pinheiro. 

Que o fiscal suplente fosse 

louvado por seu serviço, 

declarando-lhe que a câmara 

esperava que ele continuasse a 

prestar-lhe os serviços da mesma 

maneira sempre que necessário. 

Fiscalato  Elogios ao fiscal 

345  a 351 

Atas, 

01.02.1834 

Requerimento de Jeronymo 

Pinelli pedindo redução em sua 

avença. Que informasse o fiscal. 

Rendimento 
Solicitação para diminuição de 

avenças 
352 a 354 
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Atas, 

01.02.1834 Indicação do Sr. Pinheiro. 

Que o fiscal fosse ativado a 

executar as posturas, sobretudo 

os artigos mencionados no 

periódico Novo Pharol em 

28.01.1834. 

Posturas e deliberações Execução de posturas 

352 a 354 

Atas, 

06.02.1834 

Ofício do fiscal da Conceição 

comunicando que em seu distrito 

não havia escola particular de 1ª 

letras.  Inteirada. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 
Inexistência de escolas 

354 a 357 

Atas, 

06.02.1834 

Ofício do fiscal de Juqueri 

informando a inexistência de 

escola particular de 1ª letras. Inteirada. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 
Inexistência de escolas 

354 a 357 

Atas, 

06.02.1834 

Ofício do fiscal de Cutia dizendo 

que não havia escola particular 

de 1ª letras. Pedindo instruções 

para execução dos artigos 20º e 

21º das posturas. 

Sobre a primeira parte, ficou 

inteirada. Quanto à outra, foi à 

comissão permanente. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Posturas e deliberações 

Inexistência de escolas 

Dúvida sobre posturas 

354 a 357 

Atas, 

06.02.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

submetendo à aprovação 

camarária o alinhamento feito no 

quintal de João Sertorio. Foi à comissão especial. 

Alinhamento e demarcação Alinhamento em quintal 

354 a 357 

Atas, 

06.02.1834 

Informação do fiscal da cidade 

sobre requerimento de Jeronymo 

Pinelli. 

Foi submetido ao fiscal para que 

avençasse ao suplicante em 

proporção dos outros. 

Rendimento 
Solicitação para diminuição de 

avenças 

354 a 357 

Atas, 

06.02.1834 Indicação do Sr. Britto. 

Que o fiscal consertasse o 

quanto antes um desmancho de 

calçada. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em calçadas 

354 a 357 

Atas, 

08.02.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

cinco artigos. Foi à comissão permanente. 

  Não especificado 

358 a 359 
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Atas, 

08.02.1834 

Requerimento de Joaquim José 

Santa Anna pedindo o 

pagamento do preço da ponte 

Pequena adiante à do Povo que 

havia arrematado. 

Informe o fiscal, tendo-se em 

vista o preço da arrematação. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

arrematação de obra 

Obra em pontes 

358 a 359 

Atas, 

08.02.1834 

Requerimento de José Pires de 

Moraes pedindo para cercar um 

terreno em São Bernardo. 

Informe o fiscal ouvindo seu 

antecessor. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

358 a 359 

Atas, 

13.02.1834 

Requerimento de Joaquim José 

de Santa Anna pendindo 

indenização por serviço feito em 

ponte. Que informasse o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

arrematação de obra 

Obra em pontes 
359 a 361 

Atas, 

13.02.1834 

Requerimento de Vicente 

Ferreira pedindo casa para picar 

carne. 

Remeteu-se ao fiscal para prestar 

o que fosse necessário, 

preferencialmente àqueles que 

vendessem mais caro. 

Licença  Pedido de licença para açougue 

359 a 361 

Atas, 

13.02.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que se respondesse ao fiscal de 

Cutia que os porteiros ganhavam 

por cada arrematação em hasta 

pública. Foi ordenado ao 

procurador que arrecadasse do 

fiscal a metade do produto das 

duas rezes que foram 

arrematadas conforme ofício 

enviado por ele. 

Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Rendimento 

Informação sobre pagamento aos 

arrematadores 

Arrecadação das reses 

359 a 361 

Atas, 

13.02.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o requerimento de Bernardo 

Justino fosse remetido ao fiscal 

para que notificasse a Anna o 

prazo de três meses para acabar 

com fecho principiado em seu 

terreno, debaixo da pena do 

artigo 19º das posturas. 

Datas de terra e/ou terreno 

Denúncia sobre infração de 

posturas 

Queixa sobre fecho em terras 

particulares 

359 a 361 
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Atas, 

14.02.1834 

Requerimento de Paulo Cathatan 

pedindo terreno no Brás. Que informasse o fiscal. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 362 a 364 

Atas, 

22.02.1834 

Requerimento de Bernardino 

José Leite Penteado pedindo 

alinhamento em terreno, pois o 

fiscal recusava lhe dar. Que informasse o fiscal. 

Queixa a respeito do fiscal 

Alinhamento e demarcação 

Falta de alinhamento 

Pedido de alinhamento de 

terreno 

367 a 370 

Atas, 

22.02.1834   

Decidiu-se remeter ao presidente 

de província as informações 

sobre escolas de 1ª letras dadas 

pelos fiscais. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Relação de escolas 

Relação de alunos 

Informação sobre 

aproveitamento dos alunos 
367 a 370 

Atas, 

04.03.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

nove artigos. 

Autorizou-se os consertos dos 

arrombamentos na cadeia e o 

fornecimento de argolas e 

cadeados, conforme requerido 

pelo carcereiro. Que os 

orçamentos para o reparo do 

telhado das casinhas da ladeira 

do Carmo e assoalho e calçada 

do matadouro fossem feitos, 

arrematando-se ou colocando-se 

a jornal essas obras. Os demais 

artigos foram à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Materiais 

Arrematação 

Arromabamento na prisão 

Obra na cadeia 

Argolas 

Cadeados 

Orçamento e despesas com obras 

Obra nas casinhas 

Obra em calçadas 

Leilão de obras 

370 a 375 

Atas, 

04.03.1834 

Ofício do fiscal de Cutia 

comunicando que nada sabia 

sobre a cobrança das rendas por 

conta da ausência do cobrador. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Falta de informação sobre 

cobrança das rendas 

Ausência de cobrador das rendas 

370 a 375 
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Atas, 

04.03.1834 

Requerimento feito ao 

presidente de província por dona 

Josepha Rodrigues de Almeida a 

respeito de um caminho de 

Nazareth, passando pelo 

Sabooth, com despacho 

camarário. 

Resolveu-se informar o fiscal da 

Conceição. 

  Não especificado 

370 a 375 

Atas, 

04.03.1834 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Paulo Cathalan. Esperado. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 370 a 375 

Atas, 

04.03.1834 

Informação do fiscal da 

Freguesia do Ó sobre 

requerimento de Bernardino José 

Leite Penteado. 

Que tornasse ao fiscal para que 

declarasse se o terreno era do 

suplicante. 

Queixa a respeito do fiscal 

Alinhamento e demarcação 

Falta de alinhamento 

Pedido de alinhamento de 

terreno 
370 a 375 

Atas, 

04.03.1834 

Requerimento do fiscal suplente, 

Francisco de Paula Salles, 

pedindo o pagamento da 

gratificação vencida do exercício 

de fiscal. Decidiu-se que fosse pago. 

Fiscalato  
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

370 a 375 

Atas, 

04.03.1834 

Requerimento de Marcelino José 

do Nascimento, João da 

Conceição Maldonado, Miguel 

Antunes Garcia, Jeronimo 

Pinelli, Joana Rosa, José Gomes 

Faria e Januario da Silva 

Monteiro pedindo licenças para 

venda de armas. 

Informe o fiscal sobre a 

idoneidade do fiador. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 

370 a 375 
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Atas, 

04.03.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre um aviso do secretário do 

Conselho Geral, lido em 

30.01.1834. 

Mandou-se remeter cópia da 

resolução do Conselho ao fiscal 

e procurador acerca das contas 

camarárias para que cumprissem 

com o que foi expedido, 

recomendando-lhes esforços 

para que se evitassem futuras 

admoestações do Conselho à 

câmara.  

Rendimento 

Posturas e deliberações 
Contas camarárias 

370 a 375 

Atas, 

04.03.1834 Não especificado 

Participou-se ao fiscal e juiz de 

paz que a postura sobre o 

carcereiro das cadeias da capital 

havia sido suprimida pelo 

Conselho Geral à vista do 

decreto de 28.11.1834. 

Posturas e deliberações 

Cadeia 
Execução de posturas 

370 a 375 

Atas, 

15.03.1834 

Ofício do presidente de 

província comunicando que já 

havia enviado lâminas de pús 

vacínico ao fiscal e cirurgião de 

partido para serem propagadas. 

A câmara ficou inteirada e 

resolveu exigir do fiscal conta 

do resultado com relação das 

pessoas vacinadas. 

Vacina 
Propagação das vacinas 

Relação de vacinados 

375 a 380 

Atas, 

15.03.1834 

Ofício do fiscal sobre revista e 

com representação do carcereiro 

sobre necessidade de reparos e 

ferros. Também, pedindo 

autorização para colocar terra 

em buracos na rua da cadeia e 

consertar desmanchos na calçada 

da ladeira do Bexiga. 

Os dois primeiros artigos foram 

à comissão permanente. O 

último foi autorizado. 

Materiais 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Ferro 

Obra na cadeia  

Obra em calçadas 

375 a 380 
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Atas, 

15.03.1834 

Informação sobre os 

requerimentos de Marcelino José 

do Nascimento, João da 

Conceição Maldonado, Jeronimo 

Pinelli, Joanna Rosa e José 

Gomes de Faria. 

Prestada a fiança, ordenou-se 

que se passasse a licença. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 

375 a 380 

Atas, 

15.03.1834 

Informação sobre o 

requerimento de Miguel Antunes 

em que ofereceu outro fiador. Deferido. 

Licença 

Solicitação para venda de facas e 

armas 

Solicitação deferida 
375 a 380 

Atas, 

15.03.1834 

Informação sobre o 

requerimento de Joaquim José 

de Santa Anna. 

Foi à comissão permanente com 

o termo de arrematação. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

arrematação de obra 

Obra em pontes 
375 a 380 

Atas, 

15.03.1834 

Requerimento de dona Gertrudes 

Galvão de Oliveira pedindo 

terreno no Brás. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

375 a 380 

Atas, 

15.03.1834 

Requerimento de Antonio de tal 

pedindo terreno em São 

Bernardo. 

Informe o fiscal, declarando se o 

terreno era devoluto e sua 

distância na freguesia. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

375 a 380 

Atas, 

15.03.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Mandou-se responder ao fiscal 

de Cutia que a câmara estava 

persuadida de que ele arrecadou 

dinheiro nessa freguesia, 

conforme visto em seu ofício de 

13.07.1833, ordenando-lhe que, 

com brevidade, indagasse o 

arrecadador Carmargo para 

remeter o dinheiro cobrado. 

Rendimento Falta de remessa das rendas 

375 a 380 
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Atas, 

15.03.1834 Indicação do Sr. Silva. 

Que se recomendasse ao fiscal o 

cuidado em evitar o desperdício 

da água no chafariz da 

Liberdade, mandando-o fazer 

logo o reparo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

375 a 380 

Atas, 

15.03.1834 Indicação do Sr. Silva. 

Que o fiscal examinasse um 

pântano na Praça da Alegria, 

verificando se havia esgotos a 

fim de secar o local. 

Sanitário Esgotamento de pântano 

375 a 380 

Atas, 

15.03.1834 Indicação do Sr. Silva. 

Que o fiscal examinasse outro 

pântano, apresentando plano e 

orçamento para desvio d'água. 

Sanitário 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Esgotamento de pântano 

375 a 380 

Atas, 

15.03.1834 Indicação do Sr. Pinheiro. 

Que o fiscal mandasse consertar 

a calçada da rua Direita. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em calçadas 

375 a 380 

Atas, 

08.04.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

nove artigos. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

  Não especificado 

380 a 389 

Atas, 

08.04.1834 

Informação do fiscal da 

Conceição acerca do 

requerimento de dona Josepha 

Rodrigues de Almeida. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

  Não especificado 

380 a 389 

Atas, 

08.04.1834 

Informação do fiscal da 

Freguesia do Ó com relação dos 

terrenos devolutos em seu 

distrito. 

Esperaria-se pelos outras 

relações dos demais fiscais. 

Datas de terra e/ou terreno 
Informação sobre terrenos 

devolutos 

380 a 389 

Atas, 

08.04.1834 

Ofício do carcereiro da cadeia da 

cidade comunicando o 

aparecimento de outro buraco na 

prisão, bem como outros 

desmanchos. Que informasse o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Informação sobre estado de 

ruína 

380 a 389 

Atas, 

08.04.1834 

Informação do fiscal sobre o 

novo fiador oferecido por 

Miguel Antonio Garcia. 

Prestada a fiança, que fosse 

passada a licença. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 

380 a 389 
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Atas, 

08.04.1834 

Informação sobre o 

requerimento de Januario da 

Silva Monteiro. 

Prestada a fiança, que fosse 

passada a licença. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 
380 a 389 

Atas, 

08.04.1834 

Informação do fiscal da Penha 

sobre o requerimento de 

Joaquim José de Santa Anna. 

Há, também, a réplica deste. 

Informe o fiscal 

circunstancialmente se as obras 

estavam conforme mencionadas 

na réplica. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

arrematação de obra 

Obra em pontes 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 
380 a 389 

Atas, 

08.04.1834 

Requerimento de Vicente José 

Ferreira pedindo ordenado de 

carcereiro vencido. Que informasse o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

380 a 389 

Atas, 

08.04.1834 

Requerimento de Gertrudes 

Thereza da Annunciação 

pedindo terreno no Brás. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

380 a 389 

Atas, 

08.04.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do presidente de 

província, lido em 01.02.1834, 

sobre precisão da obra na cadeia. 

Mandou-se prosseguir com a 

dita obra, orientando-se que o 

fiscal tivesse cuidado para evitar 

os extravios e mangações por 

parte dos jornaleiros operários, 

tendo em conta que a despesa 

não poderia exceder determinado 

valor. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Obra na cadeia 

Cuidado com extravios 

Cuidado com mangações 

380 a 389 
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Atas, 

08.04.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Ordenou-se que um ofício fosse 

enviado ao presidente de 

província para fazê-lo ciente da 

dúvida do oficial da guarda com 

o carcereiro, bem como para que 

ele mandasse que os oficiais não 

impedissem que o carcereiro 

fizesse suas obrigações de 

revistas. Que o fiscal fosse 

autorizado a fazer os ferros 

exigidos pelo carcereiro. Que a 

câmara ficasse inteirada da 

convenção feita com o aferidor. 

Que o fiscal propusesse pessoa 

capaz para incumbir-se da 

sustentação e tratamento dos 

presos pobres para que a câmara 

formalizasse suas condições 

sobre isso, aliviando ao fiscal do 

trabalho. Que não havendo casa 

para os doidos, o fiscal separasse 

a presa para outro lugar da 

cadeia em que ficasse solitária 

ou que o carcereiro a 

conservasse em corrente no 

momento de fúria. 

Materiais 

Cadeia 

Ferro 

Nomeação de pessoa para 

cuidado dos presos 

Louco 

380 a 389 
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Atas, 

08.04.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Que o fiscal apresentasse o 

orçamento da mão de obra em 

que deveria ser ocupada a pedra 

que sobrou de uma calçada e se a 

pedra chegaria a tempo para 

fazer o mencionado aumento. 

Decidiu-se que não convinha o 

desmancho de uma calçada 

porque foi feita pela lista da 

contribuição do Caminho de 

Santos. Que novos orçamentos 

para reparo das calçadas das ruas 

de São bento e São José fossem 

feitos. Adiou-se reparo na 

calçada da Bôa Vista até que o 

cofre estivesse mais provido. 

Que o fiscal promovesse a 

entrada do restante do devido 

pelo aferidor e outros 

particulares. Aprovou-se emenda 

do Sr. Silva para que o fiscal 

observasse a prática estabelecida 

a respeito das testadas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com mão 

de obra 

Pedras 

Obra em calçadas 

Orçamento e despesas com obras 

Queixa sobre falta de recursos 

Adiamento de obras 

Execução de postura sobre 

testadas 

380 a 389 



548 
 

Atas, 

08.04.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Que fossem remetidos ao 

procurador os termos das multas 

das revistas feitas pelo fiscal em 

conformidade com a deliberação 

de 06.06.1829. Que se orçasse os 

consertos restantes da 

representação do carcereiro para 

que fossem deliberados. 

Rendimento 

Construção, conservação e 

reparo 

Termos de multas 

Obra na cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

380 a 389 

Atas, 

08.04.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre o requerimento de 

Joaquim José de Santa Anna. 

Dá providências acerca de 

materiais e outras questões 

requisitados pelo suplicante para 

execução de obra. Ordena-se ao 

fiscal que cobrisse com terra o 

que faltava em ponte. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra na cadeia 

Obra em ponte 

380 a 389 

Atas, 

08.04.1834 

Parecer da comissão sobre 

requerimento de Amaro da Luz 

Machado em 18.01.1834 

Visto que a câmara tinha uma 

ação pendente sobre terrenos que 

passaram de Thomaz Molina ao 

coronel Macedo, não deveria ser 

consentido alinhamento até a 

decisão, fazendo-se ciente ao 

fiscal para não consentir fecho 

algum. 

Alinhamento e demarcação 

Datas de terra e/ou terreno 

Alinhamento não permitido 

Impedimento de fechos 

380 a 389 

Atas, 

08.04.1834 

Sobre alinhamento de João 

Sertorio. 

Feita a obra prometida por João 

Sertorio em papel assinado, com 

declaração apresentada pela 

comissão e examinada pelo 

fiscal, se aprovasse o 

alinhamento. 

Alinhamento e demarcação Alinhamento permitido 

380 a 389 

Atas, 

08.04.1834 Indicação do Sr. Silva. 

Que se ordenasse ao fiscal uma 

sugestão para melhor 

nivelamento de local. 

Construção, conservação e 

reparo 
Nivelamento 

380 a 389 
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Atas, 

08.04.1834 Indicação do Srs. Britto e Silva. 

Que o fiscal informasse se era 

verdade que o carcereiro cobrou 

ou tentou cobrar o que foi 

despendido para sustento dos 

presos cativos apesar de ter 

desistido dessa sustentação feita 

pela câmara, a qual deveria 

procurar a competente 

indenização. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Despesa com comida para os 

presos 

Cobrança indevida 

380 a 389 

Atas, 

11.04.1834 

Informação do fiscal sobre ofício 

do carcereiro. 

Que se mandasse fazer o restante 

do reparo no assoalho da 

enxovia grande. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra na cadeia 

389 a 390 

Atas, 

11.04.1834 

Informação do fiscal sobre 

requerimento do carcereiro 

acerca do pagamento de seu 

ordenado. 

Comprovando o dia da posse, 

mandou-se paga-lo. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

389 a 390 

Atas, 

11.04.1834 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Gertrudes 

Thereza comunicando se a 

suplicante tinha posses para 

edificar. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 

Informação sobre condições para 

edificação 

Pedido para posse de data de 

terra 
389 a 390 

Atas, 

11.04.1834 

Informação do fiscal da Penha 

acerca da réplica de Joaquim 

José de Santa Anna. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra na cadeia 

Obra em ponte 

389 a 390 

Atas, 

11.04.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do juiz de paz da 

Conceição, lido em 08.04.1834 

Que o juiz de paz e o fiscal 

procedessem ao orçamento para 

a construção da casa de custódia 

em seu distrito para presos e 

embriagados, remetendo para 

que se resolvesse. 

Construção, conservação e 

reparo 

Casa de custódia 

Embriagados, loucos e vadios 

389 a 390 
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Atas, 

11.04.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal informasse sobre o 

requerimento de Joaquim da 

Silva Pontes, lido em 

08.04.1834, pedindo 

providências contra o estado 

imundo dos muros de seu quintal 

por conta dos despejos feitos 

pelos galés. 

Sanitário 
Lixo 

Galés 

389 a 390 

Atas, 

15.04.1834 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com relatório trimestral. Inteirada. 
  Não especificado 

393 a 395 

Atas, 

18.04.1834 

Requerimento de José Ferreira 

de Campos denunciando os 

abusos do fiscal de Cutia, 

Alexandre José Pedroso. 

Que o denunciado fosse ouvido, 

enviando-lhe o requerimento por 

cópia. 

Queixa a respeito do fiscal Abusos do fiscal 

395 a 398 

Atas, 

22.04.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando sobre a 

necessidade de telhões para o 

encanamento dos chafarizes. 

Apresentando orçamento para 

aterro do pântano na Consolação 

e propondo meios para 

esgotamento das águas na Praça 

da Alegria. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Orçamento e despesas com obras 

Esgotamento de pântano 

398 a 403 

Atas, 

22.04.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

apresentando o lance oferecido 

para a arrematação da obra de 

carpinteiro e pedreiro no 

matadouro. Participando o 

orçamento para calçada nas ruas 

de São José e São Bento. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Arrematações                         

Construção, reparo e 

conservação 

Relacionado à sessão de 

08.04.1834 

398 a 403 
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Atas, 

22.04.1834 

Ofício do fiscal de Juqueri 

comunicando a ruína da estrada 

que seguia a Atibaia. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

398 a 403 

Atas, 

22.04.1834 

Ofício do fiscal de Cutia com a 

relação dos multados que 

pagavam as multas na freguesia. 

Deliberou-se que o fiscal 

arrecadasse a quantia faltante 

dos infratores dos artigos 4º, 56º 

e 58º das posturas. 

Rendimento Relação de multados 

398 a 403 

Atas, 

22.04.1834 

Informação do fiscal da 

Freguesia do Ó a respeito do 

requerimento de Bernardino José 

Leite Penteado. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Alinhamento e demarcação 

Falta de alinhamento 

Pedido de alinhamento de 

terreno 
398 a 403 

Atas, 

22.04.1834 Parecer da comissão de contas. 

O fiscal deveria rubricar as 

contas das entradas de 

aguardentes e casinhas referentes 

a março. Recomendou-se a ele 

que, diante de uma obra, não 

poupasse esforços para achar 

quem por menos a fizesse, 

zelando pelo dinheiro da câmara. 

Rendimento 

Construção, conservação e 

reparo 

Conta das entradas de 

aguardente 

Conta das entradas nas casinhas 

Leilão de obras 

398 a 403 

Atas, 

22.04.1834 Parecer da comissão de contas. 

Recomendou-se ao fiscal cautela 

acerca da arrecadação das diárias 

supridas aos cativos, sendo 

preciso prestar contas 

trimestralmente das diárias que o 

carcereiro deveria exigir dos 

presos que entravam e saíam da 

cadeia. 

Cadeia 
Arrecadação das diárias dos 

presos 

398 a 403 

Atas, 

22.04.1834 

Indicação do Srs. Camargo e 

Pinheiro. 

Que se exigisse do fiscal a 

solução do exame que lhe foi 

incumbido no caminho para 

Juqueri. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

398 a 403 
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Atas, 

22.04.1834 Indicação do Sr. Camargo. 

Que os termos das últimas 

revistas feitas pelo fiscal fossem 

remetidos à comissão 

permanente para que examinasse 

se estavam incursos no artigo 

49º das posturas e sujeitos às 

penas ali praticadas contra várias 

pessoas que não tinham tirado 

licença para venda de armas. 

Que fosse ordenado ao 

procurador a suspensão, até 

deliberação, do procedimento 

contra essas pessoas. 

Rendimento 

Licença 

Termos de revistas do fiscal 

Licença para venda de armas 

398 a 403 

Atas, 

22.04.1834 Indicação do Sr. Camargo. 

Que o fiscal colocasse um cano 

ou bica no chafariz da Liberdade 

de modo que não pudesse ser 

arrancado como os outros. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

398 a 403 

Atas, 

22.04.1834 Indicação do Sr. Pinheiro. 

Que um ofício fosse enviado ao 

fiscal de Juqueri para que 

remetesse a informação sobre 

terras devolutas em seu distrito. 

Datas de terra e/ou terreno 
Informação sobre terrenos 

devolutos 

398 a 403 

Atas, 

22.04.1834 Indicação do Sr. Pinheiro. 

Que o fiscal consertasse os 

buracos na calçada, 

apresentando orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em calçadas 

398 a 403 

Atas, 

25.04.1834 

Ofício do juiz de paz suplente e 

fiscal da Conceição com 

orçamento para a casa de 

detenção ou custódia. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Casa de custódia 

Orçamento e despesas com obras 

403 a 406 

Atas, 

25.04.1834 

Informação do fiscal de São 

Bernardo sobre requerimento de 

Antonio de tal. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

403 a 406 
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Atas, 

30.04.1834 

Informação do fiscal de Juqueri 

sobre os terrenos devolutos. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente com outras e ofício 

do governo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Informação sobre terrenos 

devolutos 

406 a 411 

Atas, 

30.04.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Adiou-se a questão sobre 

chafarizes até que a comissão 

especial pudesse examiná-los 

com peritos. Autorizou-se que 

um conserto de uma rua fosse 

colocado em praça, cabendo ao 

fiscal fazê-lo a jornal quando 

não houvesse arrematação. 

Decidiu-se que uma rampa no 

centro da rua no pantanal da 

Praça da Alegria não tinha lugar. 

Mandou-se que o fiscal abrisse 

um antigo esgoto e valo, 

procedendo ao orçamento sem 

que excedesse certo valor. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Exame em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em ruas 

Leilão de obras 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em esgoto 

Obra em valas 

406 a 411 

Atas, 

30.04.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre o requerimento de Paulo 

Cathalan. 

Que o fiscal tornasse a informar 

qual a porção de terreno 

existente no local, depois de 

tirado o necessária para ruas e 

praças. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

406 a 411 

Atas, 

30.04.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre o requerimento de 

Bernardino José Leite Penteado. 

Apresentando o suplicante ao 

fiscal o título de doação do 

terreno, que ele procedesse ao 

alinhamento na forma do artigo 

4º das posturas sem prejuízo de 

terceiro. 

Alinhamento e demarcação 

Falta de alinhamento 

Pedido de alinhamento de 

terreno 

406 a 411 
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Atas, 

30.04.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Que o fiscal apresentasse a 

relação que lhe foi determinada, 

participando ao governo o 

resultado da vacinação. 

Aprovou-se o vigia para uma 

ponte. Mandou-se fazer o 

conserto de uma ponte, 

procedendo ao orçamento sem 

que excedesse certa quantia. 

Ficou autorizado a mandar 

limpar os pátios e centros das 

ruas, dando conta da despesa 

sem que excedesse a taxa da lei. 

Deliberou-se que concluísse uma 

obra. 

Vacina 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Sanitário 

Construção, conservação e 

reparo 

Resultado da vacinação 

Nomeação de vigia 

Obra em pontes 

Limpeza de pátios 

Limpeza das ruas 

406 a 411 

Atas, 

30.04.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

Que se arrematasse a quem por 

menos fizesse o conserto das 

ruas de São Bento e São José, 

fazendo a jornal no caso da não 

arrematação. Quanto ao conserto 

do matadouro, que o fiscal 

mandasse fazer, caso fosse 

urgente, debaixo das condições 

do lançador. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obras 

Obra em ruas 

Obra em matadouro 

406 a 411 

Atas, 

30.04.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre a casa de custódia na 

Conceição. 

Que o fiscal desse parte do 

resultado da subscrição que faria 

entre os habitantes para se 

arrecadar o necessário. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Casa de custódia 

Ajuda de moradores em obra 

406 a 411 
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Atas, 

09.05.1834 

Ofício do presidente de 

província comunicando que 

daria mais dinheiro para o 

sustento dos presos. 

Recomendando a vigilância para 

que os presos não continuassem 

a reclamar sobre a falta de 

alimentos. 

Recomendou-se ao fiscal a 

necessária vigilância. 

Cadeia 
Despesas com comida para os 

presos 

413 a 415 

Atas, 

09.05.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

cinco artigos. 

Decidiu-se, com relação ao 4º, 

que fizesse um pequeno conserto 

em uma ponte. Os demais 

artigos foram encaminhados à 

comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em ponstes 

413 a 415 

Atas, 

09.05.1834 

Resposta do fiscal de Cutia, 

Alexandre José Pedroso, à 

denúncia feita contra ele por 

José Ferreira de Campos. 

Foi encaminhada à comissão 

permanente. 

Queixa a respeito do fiscal Abusos do fiscal 

413 a 415 

Atas, 

09.05.1834 Indicação do Sr. Pinheiro. 

Que o fiscal apresentasse 

orçamentos para o encanamento 

das sobras d'água em Santa 

Thereza, convidando a regente e 

o sargento-mor Godoy a 

coadjuvarem em tal obra. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Ajuda de regente em obra 

413 a 415 

Atas, 

22.05.1834 

Ofício do presidente de 

província comunicando um 

ofício da câmara de Atibaia 

sobre as destruições praticadas 

pelos moradores de Juqueri em 

atalho feito na estrada para a 

capital e pedindo informações a 

respeito. 

Resolveu-se pedir ao juiz de paz 

e fiscal as informações. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Queixa contra moradores sobre 

destruição de atalhos 

415 a 419 
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Atas, 

22.05.1834 

Ofício do cirurgião de partido 

comunicando a propagação da 

vacina, faltando só pessoas e 

utensílios necessários. 

Deliberou-se que se entendesse 

com o fiscal e o vereador. 

Vacina Propagação das vacinas 

415 a 419 

Atas, 

22.05.1834 

Ofício do fiscal suplente de 

Cutia acusando o ajudante do 

porteiro Henrique de Góes. 

Propondo ao capitão Alexandre 

Luiz de Oliveira em seu lugar e a 

Manuel Dias como arruador 

devido ao falecimento de Bento 

José Francisco. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa contra ajudante de 

porteiro 

Proposta de ajudante de porteiro 

Proposta de arruador 

415 a 419 

Atas, 

22.05.1834 

Requerimento de Maria Mendes, 

com despacho do presidente de 

província, pedindo para a câmara 

informar, queixando-se do fiscal 

de Cutia ter aberto um caminho 

desnecessário em suas terras. Que informasse o fiscal. 

Queixa a respeito do fiscal Abertura de rua  

415 a 419 

Atas, 

22.05.1834 

Requerimento de Manuel Corrêa 

da Siva pedindo para ser provido 

como ajudante do porteiro às 

ordens do fiscal. Que informasse o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de emprego como 

ajudante de porteiro 

415 a 419 

Atas, 

22.05.1834 

Requerimento de Joaquim José 

de Santa Anna pedindo o 

pagamento da arrematação de 

pontes no caminho de Mogi das 

Cruzes já concluído. Que informasse o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

arrematação de obra 

Obra em ponte 

415 a 419 



557 
 

Atas, 

22.05.1834 Indicação do Sr. Penteado. 

Que o fiscal mandasse sustar o 

edifício que João Sertório estava 

levantando em seu quintal, 

mandando-o chamar diante do 

juiz de paz como infrator do 

artigo 4º das posturas porque 

começou a edificar sem a 

aprovação pela câmara de 

alinhamento. 

Alinhamento e demarcação 
Embargo de edificação sem 

alinhamento 

415 a 419 

Atas, 

28.05.1834 

Ofício do presidente de 

província mandando informar 

sobre requerimento de João 

Bueno, da freguesia da Penha, 

pedindo o arrendamento de 

terreno. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para arrendamento de 

terreno 

419 a 420 

Atas, 

28.05.1834 

Requerimento de Joaquim José 

de Ramos e Manuel Joaquim 

Ornellas pedindo que fosse 

mandado sustar um paredão que 

João Sertório estava 

desmanchando porque 

prejudicava o ribeirão e as 

propriedades circunvizinhas. 

Resoveu-se que o fiscal 

suspendesse o desmancho, com 

fecho no terreno. Que sua 

informação sobre o 

requerimento fosse com tudo o 

mais encaminhada à comissão 

permanente. 

Conflito entre vizinhos 
Pedido de embargo em 

desmacho de parede 

419 a 420 

Atas, 

09.06.1834 

Ofício do presidente de 

província comunicando a 

dispensa de Bernardo José, 

ajudante de vigia da ponte, da 

Guarda Nacional. Que fosse comunicado ao fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Dispensa de ofício de vigia de 

ponte 

421 a 424 

Atas, 

09.06.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

quatro artigos. Foi à comissão permanente. 

  Não especificado 

421 a 424 
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Atas, 

09.06.1834 

Ofício do fiscal da Penha 

comunicando a necessidade de 

reconstrução de uma ponte na 

estrada de Mogi das Cruzes e 

entupimento de sangrador em 

aterrado. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

421 a 424 

Atas, 

09.06.1834 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Manuel Corrêa 

da Silva. Foi à comissão permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de emprego como 

ajudante de porteiro 

421 a 424 

Atas, 

09.06.1834 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Joaquim José 

de Santa Anna. Que o restante lhe fosse pago. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

arrematação de obra 

421 a 424 

Atas, 

09.06.1834 

Requerimento de José Joaquim 

Rodrigues e Anna Maria do 

Carmo pedindo licença para a 

venda de armas. 

Informe o fiscal sobre a 

idoneidade do fiador. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 

421 a 424 

Atas, 

17.06.1834 

Requerimento de Antonio 

Joaquim Fernandes e outros, da 

freguesia da Conceição, 

queixando-se da nova divisão 

eclesiástica que os anexou à 

capela de Itaquaquecetuba. 

Informado circunstancialmente 

pelo fiscal, foi encaminhado à 

comissão permanente. 

 Divisão político-administrativa Queixa sobre divisão eclesiástica 

425 a 431 

Atas, 

17.06.1834 

Informação do fiscal da cidade 

sobre os requerimentos de 

Manuel José da Fonseca, José 

Joaquim Rodrigues e dona Maria 

do Carmo. 

Prestada a fiança, a licença seria 

passada. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 

425 a 431 
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Atas, 

17.06.1834 

Informação do fiscal da Penha 

sobre o requerimento de 

Joaquim de Santa Anna. 

Obrigando-se por termo na 

forma estabelecida, procedesse à 

vistoria e demais diligências 

conforme as ordens. 

Não especificado Não especificado 

425 a 431 

Atas, 

17.06.1834 

Requerimento de Antonio José 

Leite pedindo licença para 

fabricar e vender pólvora. Que informasse o fiscal. 

Licença 

Pólvora 

Solicitação para fabricação e/ou 

venda de pólvora 

425 a 431 

Atas, 

17.06.1834 

Requerimento de Matheus 

Fernandes Cantinho pedindo 

terreno no Brás. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

425 a 431 

Atas, 

17.06.1834 

Requerimento de Mariano 

Gomes de Andrade pedindo o 

pagamento da obra que 

arrematou e concluiu na ponte 

dos Pinheiros. Que o fiscal respondesse. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Obra em pontes 

Solicitação para pagamento de 

arrematação de obra 

425 a 431 

Atas, 

17.06.1834 

Requerimento de Anna Joaquina 

do Espírito Santo pedindo carta 

de data do acréscimo de terreno 

por conta de novo alinhamento. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

425 a 431 
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Atas, 

17.06.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal de Cutia. 

Que o ajudante do porteiro fosse 

chamado à presença do juiz de 

paz para pagar a quantia que 

faltasse para completar as multas 

arrecadadas ou para passar 

recibo. Aprovou-se a Alexandre 

Luiz de Oliveira para ajudante 

do porteiro e a Manuel Dias para 

arruador. Que ao fiscal 

competia, através do ajudante do 

porteiro e de acordo com o 

procurador, fazer arrecadar os 

rendimentos que disse 

subornados. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Arrecadação das multas 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

Nomeação de arruador 

Cobrança das rendas 

425 a 431 

Atas, 

17.06.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre a queixa de José Ferreira 

de Campos contra o fiscal. 

Que o juiz de paz de Cutia 

esclarecesse com o que sabia a 

respeito. 

Queixa a respeito do fiscal Abusos do fiscal 

425 a 431 

Atas, 

17.06.1834 

Parecer da comissão sobre ofício 

do fiscal da cidade adiando o 

conserto do canal do Chafariz do 

Quartel até exame do 

encanamento geral. 

Mandou-se o fiscal executar os 

reparos nos encanamentos e 

abrir esgoto em local danificado 

na estrada da Penha, não 

excedento certa quantia. 

Construção, conservação e 

reparo 

Adiamento de obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

425 a 431 
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Atas, 

17.06.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Que o dinheiro do aluguel de 

ferramenta fosse entregue ao 

procurador. Que duas guaritas 

fossem feitas por conta das obras 

da cadeia. Que o fiscal 

informasse sobre a obra das 

pontes do aterrado de Santa 

Anna, orçando a despesa, não 

excedento certo valor. 

Construção, conservação e 

reparo 

Aluguel de ferramentas 

Obra na cadeia 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Orçamento e despesas com obras 

425 a 431 

Atas, 

17.06.1834 

Parecer sobre ofício do fiscal da 

Penha. 

Que se edificasse a ponte e 

concluísse o entupimento do 

sangrador, desde que não 

excedesse certo valor. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em pontes  

425 a 431 

Atas, 

17.06.1834 Indicação do Sr. Silva. 

Que fosse perguntado ao fiscal 

se havia procedido a 

alinhamento para cerco. 

Alinhamento e demarcação Alinhamento de cerco 

425 a 431 

Atas, 

17.06.1834 Indicação do Sr. Silva. 

Que o fiscal informasse as 

razões para não ter executado a 

postura sobre os cães que 

causavam perigo aos cidadãos. 

Também, a respeito dos buracos 

e roqueiras que têm aumentado 

consideravelmente, chegando a 

notícia dos danos e riscos 

sofridos pelo público com a falta 

de punição dos infratores.  

Animais 

Construção, conservação e 

reparo 

Falta de execução de postura 

sobre cães 

Matança de cães 

Queixa sobre aumento de 

buracos e roqueiras 

Punição de infratores 

425 a 431 

Atas, 

17.06.1834 

Requerimento do ex-carceireiro 

Vicente José Ferreira pedindo 

seu ordenado. 

Informe o fiscal, declarando até 

quando serviu e se entregou ao 

seu sucessor os utensílios. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

425 a 431 
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Atas, 

27.06.1834 

Informação do fiscal da 

Conceição sobre requerimento 

de Antonio Joaquim Fernandes e 

outros. Foi à comissão permanente. 

Divisão político-administrativa Queixa sobre divisão eclesiástica 

431 a 434 

Atas, 

27.06.1834 

Informação do fiscal da 

Conceição sobre o requerimento 

de Antonio José Leite. 

Prestada a fiança perante o fiscal 

da cidade, a licença seria 

passada na forma das posturas. 

Licença 

Pólvora 

Solicitação para fabricação e/ou 

venda de pólvora 

431 a 434 

Atas, 

27.06.1834 

Requerimento de Rosa Florinda 

dos Santos pedindo terreno que 

lhe seria acrescentado devido a 

novo alinhamento. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

431 a 434 

Atas, 

27.06.1834 

Requerimento do ajudante do 

porteiro Henrique de Góes 

queixando-se do fiscal suplente 

de Cutia e pedindo para ser 

conservado no mesmo emprego. 

Deliberou-se pedir ao juiz de paz 

que se informasse de acordo 

com o fiscal e que respondesse 

ao suplente, suspendendo a 

posse do ajudante do porteiro. 

Queixa a respeito do fiscal 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para conservação de 

emprego como ajudante de 

porteiro 

Solicitação indeferida 

431 a 434 

Atas, 

27.06.1834 Indicação do Sr. Camargo. 

Que o fiscal apresentasse uma 

relação de todas as pessoas 

existentes nas casinhas do centro 

e da Ladeira do Carmo, 

declarando as que eram 

proprietárias estabelecidas na 

cidade e o tempo em que se 

achavam nas casinhas. 

Mercado Relação de pessoas nas casinhas 

431 a 434 

Atas, 

27.06.1834 

Indicação dos Srs. Silva e 

Penteado. 

Que a comissão permanente 

desse o seu parecer sobre a falta 

de cumprimento pelo fiscal das 

deliberações camarárias. 

Queixa a respeito do fiscal 
Falta de execução de 

deliberações 

431 a 434 

Atas, 

07.07.1834 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório sobre sua 

administração. Foi à comissão permanente. 

  Não especificado 

434 a 443 
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Atas, 

07.07.1834 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Marciano 

Gomes de Andrade. 

Que lhe fosse paga a última 

prestação. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Obra em pontes 

Solicitação para pagamento de 

arrematação de obra 
434 a 443 

Atas, 

07.07.1834 

Informação do fiscal sobre 

requerimento do ex-carcereiro 

Vicente José Ferreira. 

Feita a conta, ordenou-se que 

fosse pago. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

434 a 443 

Atas, 

07.07.1834 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de dona Gertrudes 

Galvão de Oliveira. 

Foi à comissão permanente com 

esclarecimentos se a suplicante 

já obteve data de terras. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

434 a 443 

Atas, 

07.07.1834 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Anna Joaquina 

do Espírito Santo. 

Procedidas as formalidades, 

deveria lhe passar carta de data 

de terra. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação deferida 
434 a 443 

Atas, 

07.07.1834 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Rosa Florinda 

dos Santos. 

Procedidas as formalidades, 

deveria lhe passar carta de data 

de terra. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação deferida 
434 a 443 

Atas, 

07.07.1834 

Requerimento de José Antonio 

Ribeiro pedindo terreno. Que informasse o fiscal. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 434 a 443 

  

Requerimento de Francisco José 

de Toledo pedindo aumento de 

braças de terreno na Penha. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de braças de terra 

  

Atas, 

07.07.1834 

Requerimento de Domingos José 

de Andrade pedindo terreno. Que informasse o fiscal. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 434 a 443 

Atas, 

07.07.1834 

Requerimento do ajudante de 

porteiro, Antonio Joaquim, 

queixando-se que o fiscal não 

queria lhe passar atestação para 

que pudesse receber sua 

gratificação. Que informasse o fiscal. 

Queixa a respeito do fiscal 

Atestação 

Pedido de atestação para 

recebimento de pagamento 

434 a 443 
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Atas, 

07.07.1834 

Requerimento de Alexandre 

Dias pedindo escusa como 

arruador de Cutia. Que o fiscal propusesse outro. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Pedido de escusa como arruador 

434 a 443 

Atas, 

07.07.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o juiz de paz, juntamente 

com o fiscal, propusessem os 

limites da capela de 

Itaquaquecetuba mais 

convenientes para os povos, 

afim de satisfazer o despacho do 

governo sobre o requerimento de 

Antonio Joaquim Fernandes. 

Divisão político-administrativa 
Queixa sobre divisão eclesiástica 

Proposta de limites 

434 a 443 

Atas, 

07.07.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o terreno pedido no Brás 

por Antonio Rodrigues Pinto lhe 

fosse concedido conforme 

alinhamento informado pelo 

fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação deferida 

434 a 443 

Atas, 

07.07.1834 Indicação do Sr. Pinheiro. 

Que o fiscal observasse o artigo 

42º das posturas, mandando 

colocar lanterna a noite no lugar 

em que estiversse sendo 

consertada a calçada na rua São 

Bento. 

Iluminação 

Construção, conservação e 

reparo 

Iluminação de obras 

Obra em calçadas 

434 a 443 

Atas, 

07.07.1834 

Indicação dos Srs. Penteado e 

Britto. 

Que o fiscal vigiasse o estado da 

carne colocada à venda, pondo 

em estrita observância os artigos 

13º, 43º, 47º e 58º das posturas. 

Que fizesse repetidos exames ao 

matadouro e açougue, lançando 

fora as carnes corrompidas e não 

consentindo que se matasse gado 

doente. 

Posturas e deliberações 

Mercado 

Sanitário 

Execução de posturas 

Salubridade dos gêneros 

Vistoria em açougues e 

matadouros 

434 a 443 
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Atas, 

10.07.1834 

Requerimento de Antonio de 

Padua Lisbôa pedindo terreno 

unido a um côrrego. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido para posse de terreno 

443 a 448 

Atas, 

10.07.1834 

Requerimento de Joanna Maria 

da Fonseca pedindo título da 

medição do terreno que lhe seria 

acrescentado por causa do novo 

alinhamento. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Medição de terreno 

443 a 448 
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Atas, 

10.07.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal. 

Ficou inteirada a respeito de 

alguns artigos. Aprovou a 

nomeação de Manuel Corrêa 

Sepellos para administrar os 

consertos em um morro, 

cabendo ao fiscal combinar com 

ele sobre gratificação mais 

módica possível, dando parte do 

ajuste para que a câmara 

aprovasse. Caberia ao fiscal toda 

a economia possível para 

realização da mencionada obra. 

Deveria tratar por boas maneiras 

com a viúva de Abranches 

acerca dos esgotos em seu 

quintal. Decidiu que a compra de 

enxadas era supérfula, pois os 

jornaleiros costumavam levar as 

suas, porém, não acontecendo 

isso, que comprasse as 

indispensáveis. Que aterrasse os 

buracos, nivelando a rua. Que 

era urgente a presença de zelador 

na obra da calçada da rua São 

Bento, devendo o fiscal aparecer 

mais vezes ao dia nessa obra, 

pois não ia bem. Autorizou-se ao 

fiscal os consertos em pontes de 

Santa Anna, não devendo 

exceder certo valor, 

apresentando o orçamento 

daquelas que ultrapassassem. 

Feito o orçamento, se colocasse 

em praça o aterro dos buracos na 

estrada de Santo Amaro e regos 

feitos pelas águas na ladeira do 

matadouro. Que colocasse em 

prática o deliberado sobre as 

pessoas que estavam nas 

 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Arrematação 

Mercado 

Alinhamento 

Posturas e deliberações 

Animais 

Rendimento 

Nomeação de administrador de 

obras 

Pagamento ao administrador de 

obras 

Mediação 

Necessidade de ferramentas em 

obras 

Nivelamento de ruas 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 

Arrematação de obras 

Obra em estradas 

Leilão de obras 

Execução de deliberação sobre 

casinhas 

Monopólio de gêneros 

Dúvidas sobre alinhamento 

 Infração de postura 

Formigueiros 

Dispensa da Guarda Nacional 

Cobrança ao aferidor 

443 a 448 
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casinhas, evitando-se o 

monopólio na compra dos 

gêneros. Que informasse se 

houve alinhamento nos fundos 

da casa do finado brigadeiro 

Pinto. Que vigiasse para evitar 

infrações das posturas. 

Deliberou-se sobre formigueiros. 

Que se pedisse ao governo 

isenção da Guarda Nacional para 

Mariano Dias, zelador da ponte 

dos Pinheiros. Que continuasse 

com as cobranças do aferidor e 

administrador Gonçalves e, caso 

este quisesse esperar mais um 

tempo, que prestasse fiança ou 

hipoteca para solver a dívida, 

caso contrário, seria chamado 

em juízo. 
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Atas, 

10.07.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Nomeação de Manuel Corrêa da 

Silva para ajudante do porteiro 

às ordens do fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

443 a 448 

Atas, 

10.07.1834 Indicação do Sr. Silva. 

Que o fiscal, o quanto antes, 

tratasse com o proprietário da 

casa da Ladeira do Carmo, por 

onde deveria principiar uma rua, 

informando se ele estava de 

acordo com as condições para 

ceder o terreno necessário à dita 

rua. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Mediação para obtenção de 

terreno 

Abertura de rua 

443 a 448 

Atas, 

10.07.1834 Indicação dos Srs. Silva e Britto. 

Que o fiscal fosse advertido do 

erro que cometeu ao apontar 

Francisco Garcia Ferreira como 

infrator do artigo 7º das posturas 

por conta de cano imundo em 

casa em que não habitava. 

Deliberou-se que o inquilino era 

o verdadeiro infrator. 

Queixa a respeito do fiscal 

Sanitário 

Advertência ao fiscal 

Execução indevida de posturas 

contra infratores 

Canos imundos 

443 a 448 

Atas, 

10.07.1834 Não especificado 

Que o procurador desistisse ou 

deixasse de intentar qualquer 

ação por falta de provas, 

devendo para isso entender-se 

com as testemunhas indicadas 

pelo fiscal ou com outras que 

tenha notícia, dando parte à 

câmara, sem prévia deliberação 

devido à urgência. 

  

Desistência de ação contra 

infratores por falta de provas 

Indicação de testemunhas pelo 

fiscal 

443 a 448 
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Atas, 

14.07.1834 

Ofício do fiscal da cidade com 

plano e orçamento para o 

encanamento do Recolhimento 

de Santa Thereza. 

Representando a necessidade de 

obras no chafariz da 

Misericórdia a fim de desentupi-

lo. Propondo que a sentinela que 

aí existia apenas de noite fosse 

colocada de dia. Propondo um 

salário a Manuel Sepellos por 

administrar a obra no morro da 

Consolação. Participando que o 

aferidor queria que o porteiro da 

câmara o acompanhasse na 

revista mensal. 

A primeira parte foi à comissão  

permanente. Autorizou-se a obra 

no chafariz por determinada 

quantia. Que a sentinela fosse 

pedida ao governo. Aprovou-se 

os salários e o requerimento do 

aferidor. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Mercado 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Sentinela 

Proposta de pagamento ao 

administrador de obras 

Revistas de aferição 

448 a 453 

Atas, 

14.07.1834 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com relatório trimestral. Ficou inteirada. 
  Não especificado 

448 a 453 

Atas, 

14.07.1834 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Matheus 

Fernandes Cantinho. 

Que o fiscal informasse após a 

vistoria, declarando se o 

suplicante já foi agraciado com 

algum terreno. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

448 a 453 

Atas, 

14.07.1834 

Informação do fiscal acerca do 

requerimento de Joanna Maria 

da Fonseca. Na forma da informação. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Medição de terreno 
448 a 453 

Atas, 

14.07.1834 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Antonio de 

Paula Lisbôa. Não tem lugar. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação indeferida 
448 a 453 

Atas, 

14.07.1834 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de José Antonio 

Ribeiro. Na forma da informação. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

448 a 453 
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Atas, 

14.07.1834 

Parecer da comissão permanente 

acerca do ofício do procurador. 

Que o fiscal propusesse um 

ajudante do porteiro na freguesia 

da Conceição para cobrança das 

multas. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

Cobrança das multas 

448 a 453 

Atas, 

14.07.1834 Indicação do Sr. Britto. 

Que o fiscal mandasse reparar o 

desmancho na cabeceira da 

ponte do Ferrão no Brás. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em pontes 

448 a 453 

Atas, 

14.07.1834 Indicação do Sr. Silva. 

Que o fiscal fosse autorizado a 

empregar na cozinha dos presos 

pobres as madeiras velhas 

existentes nos armazéns da 

câmara que, segundo exame do 

mesmo, forem reconhecidas sem 

serventia. 

Cadeia 

Materiais 
Madeira 

448 a 453 

Atas, 

14.07.1834 Indicação do Sr. Gomide. 

Que o fiscal e o cirurgião de 

partido dessem conta do estado 

da vacina. 

Vacina Resultado da vacinação  

448 a 453 

Atas, 

24.07.1834 

Ofício do presidente de 

província dispensando a 

Mariano Dias da Guarda 

Nacional por estar empregado na 

limpeza e destrancamento da 

ponte do rio Pinheiros. 

Fiocu a câmara inteirada. 

Deliberou-se comunicar ao fiscal 

para mandar ofício ao inspetor 

de quarteirão. 

Sanitário 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Dispensa da Guarda Nacional 

Limpeza em ponte 

453 a 458 

Atas, 

24.07.1834 

Informação do juiz de paz de 

Cutia acerca da queixa de José 

Ferreira de Campos contra o 

fiscal. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal Abusos do fiscal 

453 a 458 

Atas, 

24.07.1834 

Informação do juiz de paz de 

Cutia sobre o requerimento de 

Henrique Góes. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para conservação de 

emprego como ajudante de 

porteiro 

Solicitação indeferida 453 a 458 
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Atas, 

24.07.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que escreveu ao 

proprietário da última casa da 

Ladeira do Carmo sobre a 

abertura da rua projetada pelas 

margens do Tamanduateí. Que a 

viúva de Abranches não cedeu 

amigavelmente para o esgoto das 

águas. Que o administrador da 

calçada da rua de São Bento 

queria jornal de 320 réis. 

Sobre a primeira parte, resolveu-

se que o fiscal convidasse o 

proprietário a entender-se com a 

comissão permanente sobre o 

assunto. Sobre a segunda, que 

não convencionando de alguma 

maneira com a viúva, não 

mandasse abrir os esgotos pelo 

seu quintal. Aprovou-se o jornal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Mediação 

Abertura de rua 

Pagamento ao administrador de 

obras 

Aprovação de pagamento 

453 a 458 

Atas, 

24.07.1834 

Ofício do fiscal suplente da 

Freguesia do Ó participando que 

não houve infrações de posturas 

e requisitando cópia das 

mesmas. 

Deliberou-se que exigisse do 

fiscal efetivo, pois ele deveria 

lhe ter pasado os papéis. 

Posturas e deliberações 
Informação do fiscal sobre 

ausência de infrações 

453 a 458 

Atas, 

24.07.1834 

Informação do fiscal de Cutia 

respondendo ao requerimento de 

Henrique de Góes. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para conservação de 

emprego como ajudante de 

porteiro 

Solicitação indeferida 453 a 458 

Atas, 

24.07.1834 

Informação do fiscal de Cutia 

com relação de várias multas 

cobradas. Foi à comissão permanente. 

Rendimento Relação de multados 

453 a 458 

Atas, 

24.07.1834 

Informação do cirugião de 

partido sobre vacinas. 

Decidiu-se esperar pela 

informação do fiscal. 
Vacina Resultado da vacinação 

453 a 458 

Atas, 

24.07.1834 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Domingos José 

de Andrade. Réplica do mesmo. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

453 a 458 

Atas, 

24.07.1834 

Informação do fiscal da Penha 

sobre o requerimento de 

Francisco José de Toledo. 

Proceda-se às diligências do 

estilo conforme as ordens. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de braças de terra 

453 a 458 
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Atas, 

24.07.1834 

Requerimento do coronel 

Joaquim Olyntho de Carvalho, 

dona Maria Luiza da Conceição 

e José Francisco de Moraes 

pedindo terreno no Brás.  Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

453 a 458 

Atas, 

24.07.1834 

Requerimento de Antonio de 

Padua Lisbôa pedindo terreno na 

estrada para Água Branca. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

453 a 458 

Atas, 

24.07.1834 

Parecer da comissão permanente 

diante da aprovação das contas 

para sustentação dos presos.  

Que se recomendasse ao fiscal 

toda a economia a respeito dos 

preços dos mantimentos. 

Cadeia 
Despesa com comida para os 

presos  

453 a 458 

Atas, 

24.07.1834 Indicação do Sr. Silva. 

Que o fiscal mandasse medir o 

terreno atrás da chácara de dona 

Gertrudes Galvão, informando o 

resultado. 

Datas de terra e/ou terreno Medição de terreno 

453 a 458 

Atas, 

29.07.1834 

Ofício do juiz de paz da 

Conceição propondo, 

conjuntamente com o fiscal, os 

limites dessa freguesia com a 

capela de Itaquaquecetuba. Foi à comissão permanente. 

Divisão político-administrativa Proposta de limites 

458 a 461 

Atas, 

29.07.1834 

Ofício do fiscal da Conceição 

propondo a Joaquim Monteiro 

da Silva como ajudante do 

porteiro. Foi nomeado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de ajundante de 

porteiro 

458 a 461 

Atas, 

29.07.1834 

Requerimento de Manuel Pinto 

dos Santos pedindo terreno no 

Brás. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
458 a 461 

Atas, 

29.07.1834 Parecer da comissão de contas. 

Que o fiscal providenciasse 

camas para a enfermaria da 

cadeia, sendo as despesas 

satisfeitas pelo dinheiro da 

Fazenda Nacional. 

Cadeia 

Materiais 
Cama 

458 a 461 
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Atas, 

29.07.1834 

Parecer da comissão de contas 

sobre os reparos da cadeia. 

Que se recomendasse ao fiscal 

toda a atividade na conclusão 

dos reparos, comparecendo 

constantemente à obra para que 

fosse dado bom andamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra na cadeia 

458 a 461 

Atas, 

31.07.1834 

Ofício do diretor da fábrica de 

ferro Ipanema pedindo uns 

bustos existentes nos armazéns 

camarários para servirem como 

modelos aos aprendizes de 

desenho. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Materiais Solicitação de bustos 

461 a 463 

Atas, 

31.07.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

informando sobre as vacinas. Foi à comissão permanente. 
Vacina Resultado da vacinação 

461 a 463 

Atas, 

31.07.1834 

Ofício do fiscal da Penha 

informando sobre a pretensão de 

João Bueno em aforar um 

terreno. 

Com a informação do secretário, 

foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Informação sobre aforamento 

461 a 463 
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Atas, 

31.07.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que se adotasse a postura 

aprovada pelo conselho passado 

acerca das marcas no matadouro 

com a quota proposta pelo 

secretário, levando-se ao 

Conselho de Governo enquanto 

o Geral não se reunia para sua 

aprovação. Deveria-se 

encarregar ao zelador do 

matadouro ou ao cobrador das 

cabeças ou, ainda, a quem o 

procurador ou fiscal julgassem 

conveniente tirar as marcas, 

apresentando-as ao secretário 

para que as registrasse, 

recebendo por seu trabalho 2 

partes do estipêndio e outra seria 

para o secretário após tirada a 

comissão do procurador. 

Deliberação e execução de 

posturas 

Mercado 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Marcação das reses 

Encarregado da marcação das 

reses 

Pagamento ao encarregado da 

marcação das reses 

461 a 463 

Atas, 

09.08.1834 

Ofício da câmara da vila de 

Santa Isabel comunicando que, 

em consequência ao ofício do 

presidente de província, uma 

comissão foi nomeada nesta 

localidade para informar os seus 

limites atuais e extenção, 

devendo a câmara de São Paulo 

nomear outra comissão para o 

mesmo efeito. 

Nomeou-se o fiscal e seu 

suplente, como também o juiz de 

paz da Conceição. Comunicou-

se à vila de Santa Isabel. 

Divisão político-administrativa 
Nomeação de comissão para 

proposta de limites 

463 a 468 
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Atas, 

09.08.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando o orçamento para 

conserto de estrada para a Penha. 

Informando sobre as braças 

correspondentes a um terreno no 

Brás. Alertando sobre a 

necessidade de reparos em 

atijolado e janela do corpo da 

guarda da cadeia. 

Que se colocasse em praça o 

conserto da estrada. Que o 

segundo ponto fosse à comissão 

permanente. Autorizou-se os 

reparos no corpo da guarda da 

cadeia. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em estradas 

Informação sobre braças 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra na cadeia 

463 a 468 

Atas, 

09.08.1834 

Informação do fiscal e secretário 

à vista dos requerimentos de 

José Franco de Moraes, coronel 

Joaquim de Oliveira Carvalho, 

dona Maria Luisa da Conceição 

e Manuel Pinto dos Santos. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

463 a 468 

Atas, 

09.08.1834 

Requerimento de dona Maria 

Eufrasia e sua irmão dona Anna 

de Oliveira pedindo duas datas 

de terra no Brás. Informe o fiscal e secretário. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

463 a 468 

Atas, 

09.08.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que a informação do juiz de paz 

e fiscal da Conceição acerca do 

requerimento de Antonio 

Joaquim Fernandes e outros, em 

que declaram os limites da 

capela de Itaquaquecetuba, fosse 

remetida ao presidente de 

província. 

Divisão político-administrativa Proposta de limites 

463 a 468 
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Atas, 

09.08.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que as acusações do ajudante do 

porteiro de Cutia Henrique de 

Góes contra o fiscal suplente 

fossem despresadas e vice-versa, 

como manejo de intrigas e 

inimizade. Que a antiga 

nomeação do mesmo ajudante 

persistisse. Declarou-se que o 

fiscal, devido ao exercício de 

suas tarefas, tinha o direito de 

acusar o ajudante todas as vezes 

que faltasse ao cumprimento de 

seus deveres, comprovando por 

documentos as omissões do 

mesmo. 

Queixa a respeito do fiscal 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para conservação de 

emprego como ajudante de 

porteiro 

Solicitação indeferida 

463 a 468 

Atas, 

09.08.1834 Indicação do Sr. Silva. 

Que o fiscal, entendendo-se com 

o vereador, fizesse o orçamento 

para muro que separaria as terras 

de um proprietário na rua da 

Consolação. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em muros 

463 a 468 

Atas, 

27.08.1834 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamento para muros. 

Comunicando a arrematação do 

conserto no caminho da Penha. 

Pedindo aprovação de uma 

despesa para lanternas. 

Resolveu-se que fizesse os 

muros a jornal caso não 

houvesse arrematante. Aprovou-

se a arrematação e despesa com 

as lanternas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Iluminação 

Materiais 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em muros 

Informação sobre arrematação 

Obra em estradas 

Despesa com lanterna 

470 a 475 

Atas, 

27.08.1834 

Ofício do fiscal de Juqueri 

propondo porteiro. 

Decidiu-se que fosse respondido 

que a nomeação era 

desnecessária, competindo ao 

fiscal juramentar a quem serviria 

nessa ocupação quando fosse 

preciso. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Proposta de porteiro 

Proposta indeferida 

470 a 475 
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Atas, 

27.08.1834 

Requerimento de Ignacio 

Antonio da Silva pedindo título 

de terreno que lhe seria 

acrescentado com o novo 

alinhamento. 

Com a informação do fiscal, 

procederia-se às diligências, 

passando-se carta de data de 

terra. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

470 a 475 

Atas, 

27.08.1834 

Requerimento de João Jacques 

Vioget pedindo licença para 

abrir na cidade uma câmara 

óptica para divertimento público. 

Remeteu-se ao fiscal e 

procurador para arrecadação do 

artigo 8º das posturas. 

Licença Abertura de câmara óptica 

470 a 475 

Atas, 

27.08.1834 

Requerimento de José Fortunato 

de Sampaio, como procurador da 

Irmandade da Senhora das Dores 

da Sé, pedindo o acréscimo de 

um terreno devido a novo 

alinhamento. 

Que o fiscal e o secretário 

informassem. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

470 a 475 

Atas, 

27.08.1834 

Requerimento de Antonio 

Joaquim Amaro pedindo o 

pagamento do que se ficou 

devendo como gratificação ao 

seu falecido pai, Antonio 

Joaquim, como ajudante do 

porteiro. Que informasse o fiscal. 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação   

470 a 475 

Atas, 

27.08.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Para que a queixa de José 

Ferreira de Campos contra o 

fiscal de Cutia, Alexandre José 

Pedroso, diante da resposta deste 

e da informação do juiz de paz, 

como também da sua não 

conformidade aos termos do 

artigo 152º do Código do 

Processo fosse despresada. 

Queixa a respeito do fiscal 
Abusos do fiscal 

Queixa desprezada 

470 a 475 
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Atas, 

27.08.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que se respondesse ao governo 

da província que o terreno 

requerido por João Bueno não 

era preciso para servidão 

pública, pois nele não havia 

pastagem nem madeiras. 

Todavia, deveria ser reservado 

para corredor que deveria existir 

conforme informação do fiscal. 

Datas de terra e/ou tereno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação indeferida 

470 a 475 

Atas, 

27.08.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o procurador procedesse 

contra as pessoas que não 

tiraram licenças para a venda de 

armas conforme o artigo 12º das 

posturas, pois o fiscal deu 

advertência para que fizessem 

isso dentro de certo prazo, mas 

elas o desobedeceram, tirando-as 

mais tarde. 

Licença 

Infratores de posturas sobre 

armas 

Licença para venda de armas 

470 a 475 

Atas, 

06.09.1834 

Ofício do presidente de 

província comunicando a 

aprovação, pelo Conselho de 

Governo, da emenda feita ao 

artigo 58º das posturas sobre o 

corte e marca das reses. 

Que fosse remetido ao fiscal e 

procurador para que fizessem 

com que fosse executado. 

Posturas e deliberações 

Mercado  

Aprovação de emenda 

Corte das reses 

Marcação das reses 

475 a 478 

Atas, 

06.09.1834 

Requerimento de Francisca 

Rodrigues pedindo acréscimo de 

terreno por causa do novo 

alinhamento. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou tereno 
Pedido para posse de data de 

terra 

475 a 478 
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Atas, 

10.09.1834 

Ofício do presidente de 

província comunicando as 

reformas constitucionais e que o 

dia 07.04.1835 tinha sido 

escolhido pela Regência como 

dia para eleição do regente. 

Decidiu-se que no dia 14.09 

aconteceria a publicação solene, 

cabendo ao fiscal e procurador 

preparar a sala das sessões. 

Festejos Dia para eleição do regente 

478 a 481 

Atas, 

10.09.1834 

Requerimento de João 

Rodrigues Pinto pedindo o 

pagamento de ordenado vencido 

como carcereiro. Que informasse o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de pagamento ao 

carcereiro 

478 a 481 

Atas, 

10.09.1834 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Francisco 

Rodrigues. 

Que a carta de data fosse 

passada. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação deferida 
478 a 481 

Atas, 

20.09.1834 

Requerimento de Charles do 

Valle pedindo acréscimo de 

terreno por conta do novo 

alinhamento. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

482 a 484 

Atas, 

20.09.1834 Não especificado 

Aprovou-se parecer para que a 

câmara ficasse inteirada das 

informações do fiscal e cirurgião 

de partido, esperando a 

oportunidade para que houvesse 

pús vacínico para providenciar 

da forma possível. 

Vacina Pus vacínico 

482 a 484 

Atas, 

20.09.1834 Não especificado 

Resolveu-se pedir ao inspetor 

das escolas e fiscal 

esclarecimentos sobre estado das 

aulas das meninas da cidade e os 

feriados dados pela mestra. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Informação sobre aulas 

Informação sobre feriados 

482 a 484 
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Atas, 

20.09.1834 Indicação do Sr. Pinheiro. 

Que o fiscal informasse sobre o 

que fazia a respeito da obra para 

encanamento das sobras d'água 

do Recolhimento de Santa 

Thereza, bem como se já havia 

feito orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Orçamento e despesas com obras 

482 a 484 

Atas, 

20.09.1834 Indicação do Sr. Britto. 

Que o fiscal desse providências 

sobre a falta de guardas nas 

pontes do aterrado de Santa 

Anna e ferrão. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Falta de guardas em pontes 

482 a 484 

Atas, 

23.09.1834 

Ofício do fiscal da cidade em 

que manda a conta da despesa 

com quatro bandeiras pedidas 

pelos juízes de paz. Aprovada. 

Materiais Despesa com bandeiras 

484 a 487 

Atas, 

23.09.1834 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Francisco 

Charles do Valle. 

Que a carta de data fosse 

passada. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação deferida 
484 a 487 

Atas, 

23.09.1834 

Ofício do fiscal acerca do 

requerimento de João Rodrigues 

Pinto, carcereiro interino. 

Após feita a conta, que fosse 

pago. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 
484 a 487 

Atas, 

01.10.1834 

Ofício do presidente de 

província, acompanhado do 

ofício do major comandante do 

batalhão de caçadores, sobre a 

falta de água no chafariz do 

quartel, pedindo esclarecimentos 

a respeito. 

Com a informação do fiscal, foi 

á comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Falta de água 

488 a 491 

Atas, 

01.10.1834 

Ofício do juiz de direito da 

comarca em que pede para que 

os vãos na sala das sessões 

fossem tampados. 

Que o fiscal procedesse ao 

orçamento necessário. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em sala de sessões 

camarária 

488 a 491 
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Atas, 

01.10.1834 

Ofício do procurador em que 

propunha que alguns pregos, que 

estavam em seu poder, fossem 

entregues ao fiscal para que 

guardasse no armazém. 

Que fosse feito conforme 

proposto, fazendo-se inventário. 

Inventário 

 Materiais 

Pregos 

Bens móveis e imóveis da 

câmara municipal 

488 a 491 

Atas, 

01.10.1834 

Informação do procurador e 

fiscal sobre requerimento de 

José Fortunato Sampario. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

488 a 491 

Atas, 

01.10.1834 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Antonio 

Joaquim Amaro. Feita a conta, que fosse pago. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação 

488 a 491 

Atas, 

01.10.1834 

Requerimento de Manuel José 

Chaves pedindo o pagamento do 

seu ordenado como cirurgião de 

partido. 

Informe o fiscal, verificando o 

relatório das pessoas curadas 

pelo suplicante. 

 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de ordenado ao 

cirurgião de partido 

Verificação do cumprimento das 

tarefas pelo cirurgião de partido 
488 a 491 

Atas, 

01.10.1834 

Requerimento de Jacques Gill e 

José Joaquim de Proença 

pedindo acréscimo de terreno 

devido a novo alinhamento. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

488 a 491 

Atas, 

07.10.1834 

Ofício do presidente de 

província remetendo lâminas de 

pús vacínico para propagação. 

Deliberou-se remeter uma ao 

fiscal, para empregar por meio 

do cirugião de partido, e outra ao 

Sr. Gomide, que se oferecia para 

o mesmo. 

Vacina Pus vacínico 

492 a 495 

Atas, 

07.10.1834 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamento dos estrados. 

Adiou-se a questão de colocá-la 

ou não em praça. 
Materiais Estrados 

492 a 495 

Atas, 

07.10.1834 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com relatório do estado de sua 

administração. Inteirada. 

  Não especificado 

492 a 495 
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Atas, 

07.10.1834 

Informação do fiscal sobre os 

requerimentos de Jacques Gill e 

José Joaquim de Proença. 

Procedendo-se às diligências, se 

passasse carta de data. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

492 a 495 

Atas, 

07.10.1834 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento do cirurgião de 

partido Manuel José Chaves. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de ordenado ao 

cirurgião de partido 

Autorização de pagamento 
492 a 495 

Atas, 

07.10.1834 

Requerimento do carcereiro João 

Rodrigues Pinto pedindo 

pagamento do seu ordenado 

vencido. Que informasse o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

492 a 495 

Atas, 

07.10.1834 

Requerimento de Joaquim de 

Godoy pedindo uma gratificação 

por ter feito além do orçado no 

conserto do caminho da Penha. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento ao arrematador de 

obra 

Obra em pontes 

492 a 495 

Atas, 

14.10.1834 

Ofício do presidente de 

província remetendo outro do 

juiz de paz do distrito do Sul, 

acompanhado do requerimento 

do carcereiro em que comunica a 

necessidade de ferros para 

segurança dos presos 

condenados a galés, pedindo 

providências a tal respeito. Que informasse o fiscal. 

Materiais 

Cadeia 
Ferro 

496 a 501 

Atas, 

14.10.1834 

Ofício do fiscal da cidade sobre 

o estado da sua administração. 

Foi à comissão permanente com 

indicação do Sr. Olyntho para 

que ela desse parecer urgente 

sobre os artigos 8º e 9º 

  Não especificado 

496 a 501 

Atas, 

14.10.1834 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento do carcereiro João 

Rodrigues Pinto. Feita a conta, pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 
496 a 501 
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Atas, 

14.10.1834 

Requerimento do fiscal João 

Feliciano do Amaral pedindo o 

pagamento da sua gratificação 

vencida. Pague-se. 

Fiscalato  

Solicitação para pagamento de 

gratificação 

Autorização de pagamento 

496 a 501 

Atas, 

14.10.1834 

Requerimento do ajudante do 

porteiro Manuel Corrêa da Silva 

pedindo pagamento de 

gratificação vencida e a vencer. 

Atesta o fiscal o cumprimento de 

seus deveres. Feita a conta, pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação  

Autorização de pagamento 

496 a 501 

Atas, 

21.10.1834 

Ofício do fiscal de Juqueri 

informando sobre as destruções 

que teriam sido praticadas no 

atalho para a vila de Atibaia. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

503 a 507 

Atas, 

21.10.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do presidente de 

província sobre a falta de água 

no chafariz do quartel. 

Foi rejeitado. Aprovou-se a 

indicação do Sr. Camargo para 

informar ao presidente de 

província com cópia das atas e 

informação do fiscal, 

acrescentando que a câmara não 

poderia fazer o conserto por falta 

de dinheiro. 

Construção, conservação e 

reparo 

Falta de água 

Queixa sobre falta de recursos 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

503 a 507 
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Atas, 

21.10.1834 Parecer sobre relatório do fiscal. 

Que mandasse fazer os 

travesseiros, colchões e cobertas 

para a enfermaria dos presos. 

Que arrecadando do sargento-

mor Godoi a quantia oferecia, a 

obra do encanamento do 

Recolhimento de Santa Thereza 

fosse iniciada. Que o fiscal 

principiasse os reparos da 

calçada. Que apresentasse 

orçamento a respeito da casinha 

danificada. Que sustentasse os 

presos doentes da casa de 

correção. Que mandasse 

consertar as balanças e pesos das 

casinhas. Que continuase a 

diligenciar arrematante para os 

muros de rua. 

Materiais 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado 

Arrematação 

Colchões 

Travesseiros 

Cobertores 

Ajuda de moradores em obra 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em calçadas 

Orçamento e despesas com obras 

Obra nas casinhas 

Assistência aos presos pobres e 

doentes 

Autorização para pagamento de 

despesas com pesos e balanças 

Leilão de obras 

Obra em muros 

503 a 507 

Atas, 

21.10.1834 Indicação do Sr. Camargo. 

Que se recomendasse ao fiscal a 

maior vigilância aos 

atravessadores de gêneros, 

mesmo que isso implicasse na 

demora de outros assuntos. 

Deveria incumbir o fiscal 

suplente de prestar-se a bem do 

público, coadjuvando-se ao 

fiscal durante essa crise. 

 

Mercado 
Vigilância dos atravessadores 

503 a 507 

Atas, 

24.10.1834 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamento para conserto de duas 

casinhas na Ladeira do Carmo. 

Resolveu-se que colocasse em 

praça. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra nas casinhas 

507 a 509 
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Atas, 

24.10.1834 

Ofício do fiscal da Freguesia do 

Ó dando parte da sua 

administração. Inteirada. 

  Não especificado 

507 a 509 

Atas, 

24.10.1834 

Requerimento de Joaquim 

Francisco Gonçalves pedindo 

para alugar uma das casinhas e 

obrigando-se a consertá-la. Que informasse o fiscal. 

Rendimento Pedido para alugar casinhas 

507 a 509 

Atas, 

24.10.1834 Parecer da comissão de contas. 

Que o fiscal informasse em seus 

relatórios se os administradores 

cumpriam com seus deveres. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre cumprimento 

de tarefas pelos administradores 

507 a 509 

Atas, 

29.10.1834 

Ofício do fiscal de Cutia 

comunicando o aviso que deu 

aos eleitores. Queixando-se do 

capitão da companhia das 

Guardas Nacionais o chamar 

para o serviço mesmo ele 

estando dispensado como os 

demais fiscais pelo presidente de 

província. 

Deliberou-se levar ao 

conhecimento do presidente de 

províncias pedindo providências. 

Eleição 

Fiscalato 

Aviso aos eleitores 

Dispensa da Guarda Nacional 

510 a 513 

Atas, 

29.10.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Para se remeter ao presidente de 

província as informações do juiz 

de paz e fiscal de Juqueri acerca 

da queixa da câmara de Atibaia. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

510 a 513 

Atas, 

29.10.1834 

Parecer da comissão de contas 

sobre a sustentação dos presos. 

Que se recomendasse ao fiscal a 

maior economia possível. 
Cadeia 

Despesa com comida para os 

presos 510 a 513 
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Atas, 

29.10.1834 

Indicação dos Srs. Camargo e 

Olyntho. 

Para se estranhar ao fiscal que, 

apesar da recomendação para 

fiscalizar e executar as posturas 

sobre atravessadores e moedas 

de cobra, as reclamações 

continuavam, inclusive a 

rejeição de moedas verdadeiras. 

Não se sabia se o fiscal apontava 

os infratores, por isso lhe foi 

solicitada uma relação dos 

infratores das posturas sobre 

atravessadores e moedas de 

cobre chamados por ele à 

responsabilidade. 

Posturas e deliberações 

Mercado 

Advertência ao fiscal 

Execução de postura sobre 

atravessadores 

Execução de postura sobre 

moedas 

Relação de infratores das 

posturas 

510 a 513 

Atas, 

04.11.1834 

Ofício do presidente de 

província informando a 

aprovação, pelo Conselho de 

Governo, dos limites proprostos 

pela comissão especial da 

câmara de São Paulo e Santa 

Isabel. 

Inteirada. Decidiu-se remeter 

cópia ao juiz de paz , fiscal e 

párocos da Conceição. 

Divisão político-administrativa 
Aprovação da proposta de 

limites 

513 a 515 

Atas, 

04.11.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

cinco artigos. Foi à comissão permanente. 

  Não especificado 

513 a 515 

Atas, 

04.11.1834 

Ofício do procurador 

informando a quantia que o 

sargento-mor Godoi daria para o 

encanamento do Recolhimento 

de Santa Thereza. 

Ordenou-se que o fiscal não 

principiasse ainda a obra. 

Construção, conservação e 

reparo 

Ajuda de moradores em obra 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

513 a 515 
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Atas, 

14.11.1834 

Ofício reenviado pelo presidente 

de província sobre as 

informações do fiscal e juiz de 

paz de Juqueri relacionadas a 

queixa da câmara de Atibaia 

para que a câmara de São Paulo 

interpusesse o seu parecer. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

516 a 520 

Atas, 

14.11.1834 

Ofício do fiscal de Cutia com 

orçamento para a calçada das 

entradas da freguesia. Enviando 

relação de pessoas que 

contribuíam para a obra. 

Decidiu-se colocá-la em praça, 

fazendo a jornal quando não 

houvesse arrematante. Deveria 

receber a quantia oferecida antes 

do início da obra. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Ajuda de moradores em obra 

Leilão de obras 

516 a 520 

Atas, 

14.11.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

Que fosse louvado pelo 

desempenho da recomendação 

feita em 29.10.1834, ativando a 

postura sobre os atravessadores. 

Que se leve ao presidente de 

província o resultado do pús 

vacínico. Que se colocasse em 

praça o conserto da ponte do 

Fonseca, aterrado do Carmo e 

reparo da calçada da Ladeira do 

Carmo ou se fizesse a jornal 

Posturas e deliberações 

Mercado 

Vacina 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Elogios ao fiscal 

Execução de postura sobre 

atravessadores 

Pus vacínico 

Leilão de obras 

Obra em pontes 

Obra em calçadas 

516 a 520 

Atas, 

14.11.1834 Indicação do Sr. Silva. 

Para se recomendar ao fiscal a 

execução da deliberação sobre o 

esgoto no Brás. 

Posturas e deliberações 
Execução de deliberação sobre 

esgoto 

516 a 520 
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Atas, 

14.11.1834 Indicação do Sr. Silva. 

Autorizando o fiscal a fazer os 

reparos no encanamento geral 

para evitar a falta de água notada 

nos chafarizes da cidade. Poderia 

suprimir o chafariz da Pólvora 

caso constatasse que ele que 

produzia a falta de água. 

Construção, conservação e 

reparo 

Falta de água 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

516 a 520 

Atas, 

14.11.1834 Indicação do Sr. Pinheiro. 

Que o fiscal examinasse uma 

vertente e propusesse o meio 

para se evitar as imundices no 

rego, beneficiando sua água. O 

resultado deveria ir à comissão 

permanente. 

Sanitário Lixo em rego 

516 a 520 

Atas, 

26.11.1834 

Ofício do presidente de 

província comunicando a 

deliberação do Conselho de 

Governo alterando os limites da 

capela curada de 

Itaquaquecetuba em deferimento 

à pretensão de Antonio Joaquim 

Fernandes e outros. 

Remeta-se cópia ao juiz de paz, 

pároco e fiscal da Conceição dos 

Guarulhos. 

Divisão político-administrativa Alteração de limites 

520 a 524 

Atas, 

26.11.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

informando acerca do ofício do 

presidente de província, dizendo 

que existiam, além de outros 

ferros, cinco correntes para 

segurança dos galés. Inteirada. 

Materiais 

Cadeia 

Ferro 

Correntes 

520 a 524 
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Atas, 

26.11.1834 

Requerimentos de Amaro José 

Vieira e Francisco Jacintho 

Pereira Jorge pedindo permissão 

para fecharem valos nas terras 

que possuíam no Brás. Pedindo, 

também, um terreno na várzea 

do Pari para fazerem uma olaria. 

Informe o fiscal e, depois, vá a 

comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Solicitação de fechos em valos 

Pedido de terreno para olaria 

520 a 524 

Atas, 

26.11.1834 

Requerimento de Francisco 

Antonio Rosa Borba pedindo 

para fechar um terreno em 

Jaguaraé. Que informasse o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

520 a 524 
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Atas, 

22.12.1834 

Ofício do presidente de 

província exigindo informações 

sobre as providências dadas 

acerca da falta de água na 

cidade. 

Decidiu-se ouvir o fiscal que foi 

introduzido na sessão. Informou 

que já tinha iniciado os reparos 

no encanamento geral, o qual 

não havia concluído ainda por 

causa dos entupimentos em 

vários locais. Havia encontrado 

um formigueiro pelo qual 

escoava muita água. Atribuiu o 

problema à falta de nivelamento 

do encanamento. O Sr. Britto 

indicou que a câmara 

examinasse a obra. Mandou-se 

que redobrasse a sua atividade e 

suprimisse o chafariz da 

Pólvora. Que se informasse o 

governo. O Sr. Queirós indicou 

que o fiscal da cidade, Feliciano 

do Amaral, fosse multado em 

conformidade ao artigo 87º da 

lei devido à demora e 

negligência de sua parte. 

Construção, conservação e 

reparo 

Falta de água 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Formigueiros 

Nivelamento 

Solicitação para que o fiscal 

fosse multado 

530 a 535 

Atas, 

22.12.1834 

Ofício do escrivão da mesa da 

Santa Casa de Misericórdia 

informando que essa instituição 

não podia mais ministrar 

remédios aos presos doentes. 

Mandou-se o fiscal fornecer pela 

bótica e dar conta, sendo à custa 

da sustentação dos presos. 

Cadeia 
Assistência aos presos pobres e 

doentes 

530 a 535 



591 
 

Atas, 

22.12.1834 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que só um 

lançador apareceu para o 

conserto das casinhas no Carmo 

e nenhuma para a calçada nessa 

mesma ladeira. Que tem 

mandado, provisoriamente, 

medicamentos para os presos 

doentes. Foi à comissão permanente. 

Arrematação 

Cadeia 

Informação sobre arrematação 

Leilão de obras 

Obra nas casinhas 

Obra em calçadas 

Assistência aos presos pobres e 

doentes 

530 a 535 

Atas, 

22.12.1834 

Requerimento de Agostinho José 

de Oliveira pedindo para aforar 

um terreno com despacho do 

governo para a câmara informar 

se o terreno não era necessário 

para logradouro público. 

Informe o fiscal suplente por ser 

o proprietário procurador da 

parte. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para aforamento de 

terreno 

530 a 535 

Atas, 

22.12.1834 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Francisco 

Antonio Rosa Borba. Não há que se deferir. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido de fecho em terreno 

Solicitação indeferida 

530 a 535 

Atas, 

22.12.1834 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do presidente de 

província para que se cumprisse 

o decreto de 10 de julho de 

1832, ouvindo-se por escrito a 

José Joaquim da Silva sobre ter 

feito um atalho por suas terras 

para melhoramento da estrada 

que seguia para Atibaia, 

conforme ordens dadas em 01.10 

e 26.11.1834. 

Que se exigisse informação do 

fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Atalho para melhoramento de 

estrada 

530 a 535 
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Atas, 

22.12.1834 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal procedesse 

judicialmente contra os donos de 

capados que se recusavam a 

pagar os 140 réis por cada um 

para que entrasse nas casinhas da 

Ladeira do Carmo. 

Rendimento 
Recusa em pagamento de 

entrada de capados 

530 a 535 

Atas, 

22.12.1834 Indicações. 

Que o fiscal fizesse orçamento e 

fizesse a jornal quando não 

aparecessem arrematantes o 

conserto da ponte do aterrado de 

Santa Anna e no desmancho do 

paredão do chafariz do Piques. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

Obra em pontes 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

530 a 535 
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Ano de 1835 

 

DATA 
REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

07.01.1835 

Relatório do fiscal de São 

Bernardo sobre sua 

administração. A câmara ficou inteirada. 

  Não especificado 

03 a 06 

Atas, 

07.01.1835 

Ofício do fiscal de Cutia 

informando não haver quem 

cobrasse as rendas da câmara e 

se oferecendo para tirar as 

marcas das reses. Que informe o procurador. 

Rendimento 

Mercado 

Falta de cobrança das rendas 

Marcação das reses 

03 a 06 

Atas, 

07.01.1835 

Requerimento do ajudante de 

porteiro pedindo pagamento. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação  03 a 06 

Atas, 

07.01.1835 

Requerimento de Vicente Ferra. 

Cavalhero pedindo para ser 

administrador das aferições. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Solicitação para ser aferidor 

03 a 06 

Atas, 

07.01.1835 

Parecer da comissão permanente 

para se autorizar o fiscal a 

verificar a arrematação do 

conserto das casinhas com as 

condições e garantias ofertadas 

por um único lançador. Para 

elevar o aluguel. Para fazer a 

jornal o conserto da ladeira. Aprovado. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Leilão de obras 

Obra nas casinhas 

Obra à jornal 

Obra em ladeira 

Acréscimo de aluguel 

03 a 06 

Atas, 

07.01.1835 

Relatório do fiscal da cidade 

sobre sua administração. Foi à comissão permanente. 
  Não especificado 

03 a 06 

Atas, 

10.01.1835 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Vicente 

Cavalhero. Foi à comissão permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Solicitação para ser aferidor 

06 a 10 
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Atas, 

10.01.1835 

Informação do procurador sobre 

ofício do fiscal de Cutia Foi à comissão permanente. 

Rendimento 

Mercado 

Falta de cobrança das rendas 

Marcação das reses 06 a 10 

Atas, 

10.01.1835 

Requerimento de dona Gertrudes 

Galvão de Moura e Joaquim 

Jose Rodrigues pedindo 

providências sobre o estrago 

feito pelas águas em suas 

propriedades. 

Foi com a informação do fiscal à 

comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido de providências acerca 

de estragos causados pelas águas 

06 a 10 

Atas, 

10.01.1835 

Requerimento do cirurgião de 

partido pedindo pagamento. 

Pague-se em vista da atestação 

do fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de ordenado ao 

cirurgião de partido 06 a 10 

Atas, 

10.01.1835 

Requerimento do fiscal da 

cidade, João Feliciano, pedindo 

o pagamento de sua gratificação. Pague-se. 

Fiscalato[ 
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

06 a 10 

Atas, 

10.01.1835 

Parecer da comissão permanente 

acerca do ofício do procurador 

em que informava o resultado da 

deliberação sobre a causa da 

marquesa de Santos, em que 

deviam ser pagas pela câmara as 

custas da causa de infração de 

postura contra Francisco José de 

Siqueira; que se devia condenar 

o fiscal nas custas da causa 

contra Francisco Garcia Ferreira. 

Decidiu-se que se conhecesse a 

sentença apresentada, se houve 

infração da postura ou 

negligência do fiscal. 

Posturas e deliberações 

Queixa a respeito do fiscal 

Pagamento das custas em 

infração pela câmara municipal 

Condenação do fiscal nas custas 

por infração 

Dúvida sobre negligência do 

fiscal 

06 a 10 
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Atas, 

19.01.1835 

Portaria do presidente de 

província ordenando informação 

sobre utilidade em abertura de 

atalho como proposto por 

Mathias Franco da Rocha e 

informação do tenente coronel 

Marcelino de Vascos; também, 

sobre o que se determinou sobre 

outro atalho. 

Foi à comissão permanente. 

Mandou-se que o fiscal 

informasse sobre o último 

atalho. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre abertura de 

atalho 

10 a 17 

Atas, 

19.01.1835 

Requerimento do padre Thomaz 

Innocencio Lustosa pedindo ao 

governo carta de emprego como 

professor. 

Que fosse informado o que 

constava nos relatórios do fiscal 

e inspetor da escola para se 

verificar se havia queixa. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes    

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Pedido de carta de professor 

10 a 17 

Atas, 

19.01.1835 

Requerimento de Francisco 

Antonio Roza Borba pedindo 

para fechar terreno que tinha, o 

que foi recusado pela câmara. O 

presidente de província exigia 

que a câmara informasse. 

Foi remetido ao fiscal para 

declarar explicitamente se o 

fecho prejudicaria alguma 

servidão pública. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido de fecho em terreno 

Solicitação indeferida 

10 a 17 

Atas, 

19.01.1835 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal colocasse em praça 

os consertos das ruas da 

freguesia de Juqueri ou fizesse a 

jornal caso não aparecesse 

arrematante. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo  

Leilão de obras 

Obra em ruas 

10 a 17 
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Atas, 

19.01.1835 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que a pretensão de Vicente 

Cavalhero fosse indeferida. Que 

o fiscal tratasse com Manuel 

Pereira Nunes para que 

continuasse a administrar as 

aferições para um ganho 

favorável à câmara, dando parte 

do resultado para ser aprovado. 

Rendimento 

Solicitação para ser aferidor 

Solicitação indeferida 

Arrecadação das aferições 

10 a 17 
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Atas, 

19.01.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal lido em 

10.01 

Que ele redobrasse o zelo para o 

reparo do encanamento, devendo 

ser feito com brevidade e 

segurança. Que desse pronta 

expedição das águas correntes 

pelos novos esgotos para que os 

moradores não fossem 

incomodados. Que seu 

orçamento sobre uma rua fosse 

esperado. Em vista de um 

orçamento excessivo feito para 

construção de ponte, que o fiscal 

apresentasse um novo, visto que 

já tinha mandado fazer alguns 

reparos para não prejudicar o 

trânsito público. Que ele tratasse 

sobre o ferro dos presos, 

procurando ferreiro que por 

menos fizesse. Recomendou-se 

que fosse mais exato para 

indagar o carcereiro, pois 

constava que o empregado era 

bastante relaxado, passando 

certidões de cumprimento de 

penas aos multados infratores 

das posturas sem que eles 

entrasse na cadeia e conservando 

presos inafiansáveis fora da 

cadeia. Afirma-se que o fiscal já 

deveria ter acusado formalmente 

o carcereiro. Que o ajudante de 

porteiro fosse demitido porque 

não cumpriu com seus deveres.  

Construção, conservação e 

reparo 

 Materiais 

 Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em ruas 

Queixa sobre orçamento 

Obra em pontes 

Ferro 

Queixa contra carcereiro 

Advertência ao fiscal 

Demissão do ajudante de 

porteiro 

10 a 17 
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Atas, 

19.01.1835 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal de Cutia, Alexandre 

Jose Pedroso, fosse incumbido 

da cobrança dos direitos das 

reses e entrada de aguardente. 

Rendimento 
Fiscal encarregado da cobrança 

das reses e aguardente 

10 a 17 

Atas, 

19.01.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre a portaria do presidente de 

província, lida em 22.12.1834, 

pedindo que, entre as obras do 

munícipio que a câmara deveria 

representar à Assembleia para 

que desse as providências a seu 

respeito, quer sobre o dinheiro 

para execução, quer aumentando 

os rendimentos da cidade, 

deveria-se enumerar a 

iluminação da cidade ou, pelo 

menos, das suas ruas principais, 

como também o conserto do 

morro do Convento do Carmo e 

encanamento do Tamanduateí 

para se evitar estagnação das 

águas que prejudicavam a saúde 

pública. 

Resolveu-se que fosse à 

comissão de contas, exigindo-se 

do fiscal os orçamentos para as 

referidas obras. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

 Iluminação 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Relação de iluminação 

10 a 17 

Atas, 

19.01.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre indicação do Sr. Brito para 

que se perguntasse ao fiscal 

porque não cumpria com a 

limpeza do matadouro, pois 

constava que havia dias que 

estava sem limpeza e 

insuportável. Aprovada. 

Queixa a respeito do fiscal 

Sanitário 
Falta de limpeza do matadouro 

10 a 17 
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Atas, 

19.01.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre indicação do Sr. Brito para 

que se mande ao fiscal que 

fizesse logo um conserto em 

esgoto em ponte intransitável. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em esgoto 

10 a 17 

Atas, 

19.01.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre indicação do Sr. Pinheiro 

para que o fiscal tampasse logo 

um buraco. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 
Fechamento de buracos 

10 a 17 

Atas, 

19.01.1835 

Resposta do fiscal à queixa 

sobre falta de limpeza no 

matadouro. 

Disse que por causa das muitas 

chuvas é que o matadouro estava 

sujo. Recomendou-se toda a 

atividade. 

Queixa a respeito do fiscal 

Sanitário 
Falta de limpeza do matadouro 

10 a 17 

Atas, 

19.01.1835 

Indicação do Sr. Queirós para 

que o fiscal fosse demetido por 

conta dos desleixos. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 
Desleixos do fiscal 

Pedido para demissão do fiscal 

10 a 17 

Atas, 

23.01.1835 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que fossem entregues ao fiscal 

recém-nomeado os objetos da 

administração para inventário. 

Inventário 
Bens móveis e imóveis da 

câmara municipal 

17 a 19 

Atas, 

23.01.1835 

Parecer da comissão de contas 

para se adotar o orçamento do 

corrente ano a ser remetido à 

Assembleia Provincial. Deveria 

ser remetido à mesma a criação 

de um oficial da secretaria 

ajudante e substituto do 

secretário e dos agentes para o 

fiscal, pedindo para eles 

dispensa da Guarda Nacional. Aprovado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Orçamento 

Pedido para nomeação de 

ajudantes do fiscal 

Pedido para nomeação de 

secretário 

17 a 19 
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Atas, 

28.01.1835 

Portaria do presidente de 

província mandando se entregar 

no almoxarifado um dos 

lampiões destinados à 

iluminação da cidade e 

participando a nomeação de 

Delfino Pinheiro de Ulhôa 

Cintra para promotor. 

Resolveu-se que o fiscal 

entregasse o lampião e 

comunicasse o nomeado para 

prestar juramento. 

Materiais 

Iluminação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Lampiões 

Nomeação de promotor 

19 a 23 

Atas, 

28.01.1835 

Requerimento de João dos 

Santos queixando-se do 

administrador das casinhas ter 

lançado-o [retirado-o] sem que 

vendesse totalmente seus 

gêneros. 

Que o fiscal informasse, ouvindo 

o administrador. 

Mercado 
Queixa contra administrador das 

casinhas 

19 a 23 

Atas, 

31.01.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

oferecendo-se para cobrar o 

rendimento das cabeças das 

reses no matadouro com prêmio 

de 5%. 

Adiado. Ordenou-se ao fiscal 

para inteirar a suplicada para que 

tirasse a respectiva carta de data. 

Rendimento 

Datas de terra e/ou terreno 

 Pagamento  de empregados 

municipais e outros agentes 

Fiscal encarregado da cobrança 

das reses e aguardente 

Concessão de data de terra 

Pagamento pela administração 

das reses 
23 a 26 

Atas, 

31.01.1835 

Parecer da comissão, discutido 

conjuntamente com ofício do 

fiscal, em que aprovava a 

proposta do procurador, Thomaz 

Francisco de Toledo, para 

administrador das cabeças das 

reses. 

Aprovado com indicação do Sr. 

Olinto para se dar ao 

administrador o prêmio de 8%, 

ficando prejudicado o ofício do 

fiscal. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Proposta de administrador das 

reses 

Pagamento pela administração 

das reses 

23 a 26 

Atas, 

06.02.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 
  Não especificado 

26 a 29 

Atas, 

06.02.1835 

Ofício do fiscal da Conceição 

comunicando necessidade de 

reparos na ponte do Rio Tietê. Que se precedesse ao orçamento.  

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 

26 a 29 
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Atas, 

06.02.1835 

Ofício do fiscal de Nossa 

Senhora do Ó comunicando que 

não se cortou nehuma res e que 

estava à espera de mais para 

remeter o dinheiro ao 

procurador.  

Remeteu-se ao procurador. Que 

se recomendasse ao fiscal toda a 

vigilância a respeito dos 

rendimentos, afirmando-se que 

parecia impossível que não se 

cortava reses há tanto tempo. 

Rendimento 

Corte das reses 

Remessa de rendimentos das 

reses 

26 a 29 

Atas, 

06.02.1835 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de João dos 

Santos, lido em 28.01.1835 Indeferido.  

Mercado 

Queixa contra administrador das 

casinhas 

Solicitação indeferida 
26 a 29 

Atas, 

06.02.1835 

Requerimento de João Feliciano 

do Amaral pedindo pagamento 

do que lhe deviam até a sua 

demissão do emprego de fiscal. 

Que o fiscal atual informasse se 

o requerente já tinha entregue 

todos os objetos da sua 

administração. 

Fiscalato 
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

26 a 29 

Atas, 

06.02.1835 

Parecer da comissão acerca da 

indicação do Sr. Brito para se 

perguntar ao fiscal o motivo de 

se ter retirado a sentinela do 

chafariz da câmara. 

Ficou autorizado ao presidente 

da câmara para oficiar ao 

governo sobre isso quando 

recebesse os esclarecimentos do 

fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 
Sentinela 

26 a 29 

Atas, 

09.02.1835 

Indicação do Sr. Pinheiro para se 

ordenar ao procurador que 

comunicasse aos fiscais que são 

eles os encarregados da cobrança 

das rendas nas freguesias, 

promovendo a cobrança com 

atividade e zelo. Aprovado. 

Rendimento Cobrança das rendas 

29 a 30 
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Atas, 

13.02.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

quatro artigos. 

Foi à comissão permanente, 

exceto o artigo 3º, pois 

autorizou-se ao fiscal colocar 

duas cânoas com remeiros para 

darem passagem às cargas dos 

viajantes durante o conserto da 

ponte, vigiando para que não 

cobrassem dos passageiros 

porque já eram pagos pela 

câmara. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Materiais 

Canoa 

Passagem de cargas 

Fiscalização de remeiros 

Cobrança indevida 

30 a 33 

Atas, 

13.02.1835 

Requerimento de Joaquim de Sa. 

Serrano pedindo redução em 

avença. 

Informe o fiscal que não tem 

lugar. 

Rendimento 
Solicitação para diminuição de 

avenças 

30 a 33 

Atas, 

13.02.1835 

Requerimento de João 

Rodrigues Pinto pedindo o 

pagamento de ordenado. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

ordenado 

30 a 33 

Atas, 

13.02.1835 

Parecer da comissão 

permanente. 

Para que o fiscal indagasse sobre 

o extravio do azeite usado na 

iluminação da cadeia, dando 

parte à câmara. Que fizesse o 

orçamento da Ladeira do Carmo 

e encanamento das vertentes do 

Morro, fazendo arrematação ou a 

jornal. Que era inadimissível que 

o feitor e seu ajudante fizessem 

orçamento, pois estes teriam que 

ser feitos por peritos e mestres 

de obras. 

Cadeia 

Iluminação 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Queixa a respeito do fiscal 

Extravio de azeite 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em ladeira 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Leilão de obras 

Advertência ao fiscal 

30 a 33 
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Atas, 

28.02.1835 

Ofício do fiscal da Penha 

representando a necessidade de 

reparo em aterrado e pontes na 

freguesia da Conceição. 

Que fizesse o orçamento e o 

remetesse para ser deliberado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em aterrado 

Obra em pontes 
33 a 37 

Atas, 

28.02.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

pedindo autorização para 

conserto de ponte e aterrado. Assim se resolveu. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

33 a 37 

Atas, 

28.02.1835 

Requerimento de Jose Rodrigues 

Machado pedindo para aforar 

terreno na freguesia da 

Conceição dos Guarulhos com 

despacho do presidente de 

província pedindo para que fosse 

informado se era logradouro 

público. Que informe o fiscal respectivo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para aforamento de 

terreno 

33 a 37 

Atas, 

28.02.1835 

Requerimento de Manuel Corrêa 

da Silva reclamando o 

pagamento de ordenado como 

ajudante de porteiro não cobrado 

por conta das faltas que 

injustamente o fiscal teria 

apontado. 

Foi à comissão permanente 

acompanhado da informação do 

secretário. 

Queixa a respeito do fiscal 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

ordenado 

33 a 37 

Atas, 

28.02.1835 

Parecer da comissão especial 

sobre a questão com a Marquesa 

de Santos. 

Que a câmara cumprisse com a 

sentença dada contra ela, 

mandando levantar o muro por 

meio do fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em muro particular 

33 a 37 
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Atas, 

28.02.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Aprovou-se o artigo do fiscal a 

respeito de esgoto no Brás, 

devendo conservar as valas 

abertas pelo ex-fiscal e não 

deixar os moradores entupí-las. 

Para se mandar ofício ao 

governo pedindo sentinela para o 

chafariz prejudicado. Que o 

fiscal conciliasse com os 

proprietários a responsabilidade 

sobre os defeitos da obra do 

chafariz do quartel. Aprovou-se 

o indicado pelo fiscal a respeito 

da limpeza. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Obra em esgoto 

Sentinela 

Mediação sobre manutenção de 

chafariz e/ou encanamento 

33 a 37 

Atas, 

06.03.1835 

Ofício do secretário da 

Assembleia Provincial 

comunicando não criar os 

agentes do fiscal propostos pela 

câmara, visto ter que se nomear 

prefeito a quem ficariam 

subordinados o fiscal e 

inspetores de quarteião. Inteirada. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para nomeação de 

ajudantes do fiscal 

Solicitação indeferida 

38 a 41 
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Atas, 

06.03.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

cinco artigos. 

Resolveu-se acerca do 1º artigo 

que o fiscal entregasse no 

almoxarife da Fazenda a 

ferragem de um lampião que 

iluminava a cidade onde fosse 

menos necessário. Sobre o 3º, 

aprovou-se a feitura dos lençóis 

das camas da enfermaria da 

cadeia e camisolas para os 

presos. Quanto ao 4º, autorizou-

se despesa até certa quantia para 

reparo de ponte. 

Materiais 

 Iluminação 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Lampiões 

Lençóis 

Autorização para pagamento de 

obra 

Obra em pontes 

38 a 41 

Atas, 

06.03.1835 

Ofício do fiscal de Juqueri 

participando os lances para 

reparos das ruas na freguesia. 

Que fizesse Ignacio Pereira dos 

Passos comparecer à cidade para 

tratar do plano da obra com o 

fiscal. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obras 

Informação sobre arrematação 

Plano de obra 

Obra em ruas 
38 a 41 

Atas, 

06.03.1835 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal fizesse novo 

orçamento para aperfeiçoamento 

de bica d'água, pois parecia 

excessivo o orçamento feito pelo 

ex-fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Queixa sobre orçamento 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 
38 a 41 

Atas, 

06.03.1835 

Indicação do Sr. Mattos para que 

ao fiscal se recomendasse o 

reparo em vala que poderia 

piorar uma rua. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em valas 

38 a 41 

Atas, 

13.03.1835 

Ofício do fiscal informando 

sobre extravio do azeite da 

iluminação da cadeia. 

Remetido à comissão 

permanente. 

Iluminação 

Cadeia 
Extravio de azeite 

41 a 44 
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Atas, 

16.03.1835 

Portaria do presidente de 

província com requerimento do 

vigário de Itapecerica sobre 

alteração do distrito dessa capela 

para ser informado sobre a união 

de bairros a esse distrito, 

deixando de pertencerem a 

Cutia.  

Que fosse remetido ao juiz de 

paz de Cutia e fiscal pedindo 

informações a respeito. 

Divisão político-administrativa Alteração de limites 

44 a 48 

Atas, 

16.03.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando necessidade de 

nivelamento de rua a fim de se 

evitar pântano. Que apresentasse orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Nivelamento de ruas 

Orçamento e despesas com obras 

44 a 48 

Atas, 

16.03.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

representando a necessidade de 

reparo em calçada e 

encanamento de água. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em calçadas 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 44 a 48 

Atas, 

16.03.1835 

Ofício do fiscal da cidade com a 

resposta sobre atalho. 

Adiado. Ordenou-se ao fiscal 

para inteirar a suplicada para que 

tirasse a respectiva carta de data. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Informação sobre abertura de 

atalho 

Indicação para tirar carta de data 

de terra 44 a 48 

Atas, 

16.03.1835 

Ofício do fiscal da Conceição 

com orçamento para reparo de 

ponte. 

Que fosse colocada em praça; 

não havendo arrematando, feita a 

jornal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Leilão de obras 
44 a 48 

Atas, 

16.03.1835 

Ofício do fiscal da Penha sobre 

aterrado que seguia para 

Conceição. 

Que arrematasse, dando parte do 

resultado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Obra em aterrado 

Leilão de obras 
44 a 48 



607 
 

Atas, 

16.03.1835 

Requerimento de Benedita da 

Trindade pedindo a confirmação 

como mestra de 1ª letras com 

despacho do presidente para que 

a câmara informasse se ela 

desempenhava seus deveres. 

Que fosse informado que 

constava nas informações do 

fiscal e inspetor para se verificar 

se havia denúncia contra ela. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de carta de professor 

Cumprimento de tarefas pelo 

professor 

44 a 48 

Atas, 

16.03.1835 

Requerimentos de Jeronimo Je. 

De Andrade e Rodrigo Antonio 

Monteiro pedindo para aforarem 

terrenos com despacho do 

governo para que a câmara 

informasse se não eram 

logradouros públicos. 

Com a informação do fiscal, foi 

encaminhado à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para aforamento de 

terreno 

44 a 48 

Atas, 

16.03.1835 

Requerimento de Francisco 

Antonio Ferreira pedindo licença 

para construir um rancho em 

Santa Anna com despacho do 

governo para que a câmara 

informasse se não era terreno de 

logradouro público. 

Com a informação do fiscal, foi 

encaminhado à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido para edificação 

44 a 48 

Atas, 

16.03.1835 

Requerimento de Manuel Roiz 

de Silva pedindo para arrendar 

terreno na freguesia da 

Conceição. 

Com a informação do fiscal, foi 

encaminhado à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para arrendamento de 

terreno 

44 a 48 

Atas, 

16.03.1835 

Requerimento do carcereiro 

pedindo o fornecimento de livros 

para entrada e saída de presos e a 

feitura de reparos na janela da 

enfermaria. Informe o fiscal. 

Materiais 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Livros 

Informação sobre necessidade de 

obras 

44 a 48 



608 
 

Atas, 

16.03.1835 

Requerimento de Francisco Jose 

de Camargo queixando-se de 

fecho que estava sendo feito por 

Joaquim Xavier Pinheiro em 

Guapira. Informe o fiscal. 

Ações indevidas de moradores Queixa sobre fechos 

44 a 48 

Atas, 

20.03.1835 

Ofício do fiscal informando 

sobre atalho. Adiado.  

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre abertura de 

atalho 48 a 51 

Atas, 

20.03.1835 

Requerimento de Archangela 

Gomes Teixeira pedindo que se 

passasse para seu terreno uma 

rua que estava sendo projetada. Informe o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Abertura de ruas 

48 a 51 

Atas, 

20.03.1835 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que se unisse o orçamento da 

Ladeira do Carmo ao cálculo 

apresentado pelo ex-fiscal para 

encanamento do Recolhimento 

de Santa Thereza. Que se 

colocasse em praça e, caso não 

houvesse arrematação, fosse 

feito a jornal, confiando-se no 

zelo e atividade do fiscal que 

promoveria maiores ofertas para 

a obra.  

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em ladeira 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Leilão de obras 

48 a 51 

Atas, 

20.03.1835 Indicação do Sr. Camargo. 

Que se remetesse ao procurador 

o ofício do fiscal sobre extravio 

do azeite, devendo promover a 

acusação contra o carcereiro 

João Rodrigues Pinto e o 

processo de responsabilidade 

para a punição do delito. 

Iluminação 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Extravio de azeite 

Acusação contra carcereiro 

48 a 51 



609 
 

Atas, 

26.03.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

propondo que os novos 

rendimentos municipais 

aprovados pela Assembleia 

Provincial fossem arrecadados à 

boca do cofre sem perceber o 

procurador comissão alguma. Foi à comissão permanente. 

Rendimento 
Proposta do fiscal para 

arrecadação das rendas 

51 a 55 

Atas, 

26.03.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

informando as quantias 

oferecidas por algumas pessoas 

para a obra do encanamento do 

Recolhimento de Santa Thereza 

e a recusa da sua regente em 

prestar-se a alguma coisa. 

Propondo a despesa para um 

pequeno conserto em ponte e 

tampagem de buracos. 

Resolveu-se que as obras fossem 

feitas conforme sua proposta e 

que fossem à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Informação sobre arrematação 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Recusa de ajuda em obra 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Fechamento de buracos 

51 a 55 

Atas, 

26.03.1835 

Ofício do fiscal da Conceição 

comunicando a ausência de dois 

eleitores que estavam no Rio de 

Janeiro. 

Resolveu-se convocar os outros 

dois imediatos em votos. 

Eleição  Ausência de eleitores 

51 a 55 

Atas, 

26.03.1835 

Requerimento de Amaro 

Joaquim Fernandes pedindo o 

pagamento do ordenado como 

carcereiro. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

51 a 55 



610 
 

Atas, 

26.03.1835 

O fiscal participou vocalmente 

que a obra da cadeia estava 

quase concluída, faltando apenas 

algumas ferragens, mas que o 

dinheiro a isso destinado estava 

acabado. 

A câmara resolveu proceder a 

um exame, suspendendo a 

sessão. Feito o exame, 

prosseguiram com a sessão, 

deliberando que o fiscal 

procedesse ao orçamento 

necessário para sua conclusão 

para se pedir ao governo algum 

suplemento, continuando com a 

obra usando o dinheiro da 

câmara por empréstimo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Ferro 

Queixa sobre falta de recursos 

Orçamento e despesas com obras 

51 a 55 

Atas, 

26.03.1835 

Indicação do Sr. Pinheiro para 

que se recomendasse ao fiscal 

que evitasse duas classes de 

medidas nas vendas e armazéns, 

pois constava a prática de 

utilização do padrão velho. Que 

se recomendasse a ele a limpeza 

de esgoto, precedendo aos 

exames. Aprovado. 

Mercado 

Sanitário 

Padrão de pesos e medidas 

Limpeza em esgoto   

51 a 55 

Atas, 

08.04.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

cinco artigos. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

  Não especificado 

55 a 60 

Atas, 

08.04.1835 

Ofício do fiscal da freguesia do 

Ó comunicando que foram 

multadas 15 pessoas por não 

fazerem os canos. Nessa 

freguesia. Afirmava que não 

foram cobradas as multas, 

continuando o desleixo. 

Resolveu-se ativar o procurador 

para a cobrança. 

Rendimentos 
Relação de multados 

Falta de cobrança das multas 

55 a 60 

Atas, 

08.04.1835 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com relatório trimestral. Inteirada. 
  Não especificado 

55 a 60 



611 
 

Atas, 

08.04.1835 

Ofício do fiscal da Conceição 

informando o lance para reparo 

de ponte. Ao fiscal para examinar. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Informação sobre arrematação 

Obra em pontes 

55 a 60 

Atas, 

08.04.1835 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Amaro Joaquim 

Fernandes. 

Que apresentasse o título para 

ser registrado. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 
55 a 60 

Atas, 

08.04.1835 

Requerimento de Francisco 

Barboza Barreto pedindo 

pagamento de ordenado. 

Que apresentasse o título para 

ser registrado. Pague-se. 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

ordenado 

Autorização de pagamento 
55 a 60 

Atas, 

08.04.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre artigos do fiscal para que 

ele informasse 

circunstancialmente e com 

clareza sobre os quatro 

requisitos feitos por ela a 

respeito do roubo de azeite para 

iluminação da cadeia. Sobre o 

fecho em uma sesmatia que 

supostamente abrangiam campos 

de logradouro público, que o 

fiscal, logo que tivesse certeza a 

partir da medição, cumprisse 

com seu dever conforme o artigo 

85º da lei e, no caso de violação 

das posturas, informasse o 

procurador para que ele 

procedesse segundo a lei. Caso 

abrangessem servidões públicas 

em Santo Amaro, desse parte à 

sua câmara para que ela 

deliberasse. Aprovado. 

Iluminação 

Cadeia 

Datas de terra e/ou terreno 

Extravio de azeite 

Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

Execução de posturas sobre 

fechos   

55 a 60 



612 
 

Atas, 

14.04.1835 

Portaria do presidente de 

província participando que pelo 

almoxarife da Fazenda seria 

remetida uma porção de 

sementes a serem distribuídas 

entre os lavradores. 

Deliberou-se autorizar ao fiscal 

seu recebimento e que ele 

apresentasse uma relação de 

pessoas a quem seriam 

distribuídas as sementes. 

  Distribuição de sementes 

60 a 66 

Atas, 

14.04.1835 

Portaria do presidente de 

província para que fosse 

informado, em decorrência do 

que resolveu a Assembleia 

Provincial, sobre alienação de 

terrenos que estão como 

depósitos insalubres. 

Com a informação do fiscal, foi 

encaminhado à comissão 

permanente. 

Sanitário 

Datas de terra e/ou terreno 
Depósito de lixo 

60 a 66 

Atas, 

14.04.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

informando sobre poder 

dispensar o conserto de um 

ponte e comunicando a urgência 

de outras cinco, cujo estado 

impediria o trânsito. Que o 

reparo de aterrado poderia ser 

arrematado. Apontando que ao 

fiscal da Penha deveria ser 

ordenado que procedesse contra 

um proprietário que mandava 

fazer uma cerca na estrada, 

como também contra os que não 

roçavam as árvores. 

Deliberou-se que o fiscal da 

Penha procedesse ao orçamento 

para reparo das cinco pontes e 

colocasse-as em praça, podendo 

desde já começá-lo. Que 

arrematasse o conserto de outra 

ponte, sendo necessário usar 

madeira de lei. Que se remetesse 

cópia ao fiscal da Penha para 

informar porque não executavou 

as posturas contra os 

proprietários. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

 Datas de terra e/ou terreno 

Sanitário 

Queixa a respeito do fiscal 

Materiais 

Obra em pontes 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em aterrado 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

Madeira 

Falta de providências do fiscal 

contra fechos em estrada 

Falta de providências do fiscal 

sobre podas 

60 a 66 



613 
 

Atas, 

14.04.1835 

Ofício do fiscal da Penha 

remetendo à aprovação da 

câmara o cálculo das quantias 

das avenças de que trata o artigo 

3º da resolução da Assembleia 

Provincial e a conta dos 

alimentos comprados para a 

sustentação dos presos. 

Resolveu-se que a conta dos 

mantimentos fosse unida às 

contas do procurador. Sobre as 

avenças, deliberou-se sobre as 

classes de avenças conforme os 

estabelecimentos, cabendo ao 

fiscal apresentar uma relação 

com as classes a quais cada loja 

deveria pertencer, ficando a seu 

cargo essa distribuição. 

Rendimento 

Cadeia 

Mercado 

Cálculo da cobrança das avenças 

Despesa com comida para os 

presos 

Classe das avenças 

60 a 66 

Atas, 

14.04.1835 

Requerimento do cirurgião de 

partido pedindo pagamento de 

vencimento. 

Em vista da atestação do fiscal, 

pague-se. 

Atestação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de ordenado ao 

cirurgião de partido 

Autorização de pagamento 
60 a 66 

Atas, 

14.04.1835 

Requerimento de Jose de Lorena 

queixando-se do fiscal despejá-

lo da casa em que morava. Informe o fiscal. 

Queixa a respeito do fiscal Despejo de casa 

60 a 66 

Atas, 

14.04.1835 

Parecer da comissão permanente 

em vista da acusação do fiscal e 

da defesa do procurador, como 

também do que propôs o fiscal 

para que continuasse a cargo do 

procurador a cobrança das 

rendas criadas e que se 

diminuisse o que este recebia 

por sua arrecadação. Aprovado. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Proposta do fiscal para 

arrecadação das rendas 

Queixa contra procurador 

60 a 66 



614 
 

Atas, 

14.04.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Aprovou-se os orçamentos para 

conclusão da obra da cadeia, 

recomendando-se ao fiscal fazê-

la pelo menor valor possível, 

esperando-se zelo. Que fosse 

elogiado pelo pouco que foi 

gasto com a limpeza  e reparo de 

chafariz. Que fizesse um 

contrato com o feitor das obras 

para que, durante um ano, 

iluminasse a cadeia, cabendo à 

câmara cumprir com um capital 

determinado conforme o 

orçamento; que verificasse que o 

contrato deveria diminuir o 

ordenado do carcereiro na justa 

proporção das suas obrigações 

quanto ao aceio, limpeza e 

acendimento dos lampiões. Que 

por enquanto o nivelamento de 

uma rua era desnecessário. Que 

o fiscal apresentasse orçamento 

para conserto de chafariz, 

examinando bem seus 

desmanchos. Que um conserto 

que propunham em aterrado não 

era necessário. Que gastasse só 

mais um valor determinado na 

tampagem de buracos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Iluminação 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Obra na cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Elogios ao fiscal 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Feitor das obras encarregado da 

iluminação da cadeia 

Diminuição do pagamento ao 

carcereiro 

Fechamento de buracos 

Obras desnecessárias 

60 a 66 



615 
 

Atas, 

14.04.1835 

Indicação do Sr. Queirós para 

que o fiscal não alugasse cativos 

as casas da Ladeira do Carmo. Aprovada. 

  Aluguel de cativos 

60 a 66 

Atas, 

23.04.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

esclarecendo sobre a iluminação 

da cadeia. Foi à comissão permanente. 

Iluminação  

Cadeia 
Não especificado 

66 a 68 

Atas, 

23.04.1835 

Requerimento do fiscal da 

cidade pedindo pagamento do 

seu ordenado. Decidiu-se como requerido. 

Fiscalato 
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

66 a 68 

Atas, 

27.04.1835 

Informação do fiscal da cidade 

contra o requerido por 

Archangela Gomes Teixeira. 

Diante da informação, decidiu-se 

que não tinha lugar. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Abertura de ruas 

Solicitação indeferida 

68 a 71 

Atas, 

27.04.1835 

Informação do fiscal da cidade a 

favor do requerimento de 

Francisco Barboza Barreto, 

carcereiro. 

Que o fiscal lhe prestasse dois 

livros. 

 Materiais 

Cadeia 
Livros  

68 a 71 

Atas, 

27.04.1835 

Requerimentos de Maria 

Joaquina do Sacramento e José 

Bernardo pedindo carta de data 

dos terrenos que seriam 

acrescentados a eles pelo novo 

alinhamento. 

Que o fiscal procedesse 

conforme as diligências, 

informando sobre a propriedade 

dos suplicantes. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

68 a 71 

Atas, 

27.04.1835 

Requerimento de Jose Bueno 

queixando-se do fiscal ter 

mandando-lhe despejar uma das 

casinhas. Informe o fiscal. 

Queixa a respeito do fiscal Despejo das casinhas 

68 a 71 

Atas, 

27.04.1835 

Requerimento do ajudante de 

porteiro, Maniel Corrêa da Silva 

pedindo pagamento de ordenado. 

Precedendo atestação do fiscal a 

cada três meses sobre o 

cumprimento dos seus deveres. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

ordenado 

68 a 71 



616 
 

Atas, 

27.04.1835 

Indicação do Sr. Penteado para 

que, ficando sem efeito a 

deliberação da sessão de 14.04, 

fosse marcado um preço mínimo 

de avenças, encarregando-se 

uma comissão composta por 

fiscal, secretário e procurador de 

classificar as avenças conforme 

os estabelecimentos. Aprovada. 

Rendimento 
Classe das avenças 

Preço mínimo para avenças 

68 a 71 

Atas, 

30.04.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que os pesos das 

casinhas tinham uma diferença 

para menos. Perguntando se 

deveria continuar com a 

deliberação camarária para 

lançar das casinhas os 

vendedores de gêneros que a 

habitavam continuamente. 

Quanto à primeira parte, 

deliberou-se que os pesos 

ficassem sempre constando de 

um pessoa e o aferidor deveria a 

cada mês examinar os pesos e 

balanças das casinhas e 

açougues da cidade. Que o fiscal 

vigiasse para que o administrar a 

cada oito dias procedesse ao 

exame com o aferidor. Quanto a 

segundo, resolveu-se que sim. 

 

Mercado 

Padrão de pesos e medidas 

Inspeção das balanças, pesos e 

utensílios 

Execução de deliberação sobre 

pessoas que habitavam as 

casinhas 

71 a 74 

Atas, 

30.04.1835 

Informação do fiscal sobre 

requerimento do ex-carcereiro 

João Rodrigues Pinto. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

ordenado 

71 a 74 

Atas, 

30.04.1835 

Requerimento de Joaquim 

Álvares dos Reis pedindo a 

dispensa de avença por não ter 

loja aberta de ourives. 

O fiscal informou que não tem 

lugar. 

Rendimento 

Solicitação de dispensa de 

avença 

Solicitação indeferida 

71 a 74 



617 
 

Atas, 

30.04.1835 

Requerimento de Hugo Frazer 

pedindo dispensa de avença de 

sua fábrica de chapeus ou 

redução da quantia para o 

mínimo referente às lojas de 

fazendas. 

O fiscal informou que não tem 

lugar. 

Rendimento 

Solicitação de dispensa de 

avença 

Solicitação para diminuição de 

avenças 

Solicitação indeferida 
71 a 74 

Atas, 

30.04.1835 

Requerimento de Philippe 

Salman pedindo terreno nos 

fundos de seu quintal. Não tem lugar. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de data de terra 

71 a 74 

Atas, 

08.05.1835 

Portaria do presidente de 

província ordenando que se 

providenciasse para que não 

continuassem queixas como as 

recebidas da guarda da cadeia 

sobre a escuridão das prisões por 

conta da falta de azeite. Responda o fiscal. 

Iluminação 

Cadeia 

Reclamações sobre falta de 

iluminação 

74 a 79 

Atas, 

08.05.1835 

Portaria do presidente de 

província transmitindo 16 

exemplares de leis da 

Assembleia Provincial. 

Que se transmitissem cópias ao 

fiscal para dar a devida execução 

a de 4 de abril de 1835, n. 7 

Materiais Exemplares de leis 

74 a 79 

Atas, 

08.05.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

19 artigos. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente, com a indicação do 

Sr. Olinto a respeito de chafariz. 

Menos o artigo 18, pois se 

autorizou o fiscal a mandar fazer 

as pequenas obras que 

mencionou. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Autorização para reparos 

74 a 79 

Atas, 

08.05.1835 

Ofício do fiscal da Penha 

perguntando sobre o método 

para cobrança do imposto sobre 

a aguardente. Foi à comissão permanente. 

Rendimento 
Método para cobrança da 

aguardente 

74 a 79 



618 
 

Atas, 

08.05.1835 

Requerimento de Antonio 

Joaquim de Barros pedindo 

terreno na estrada de Santo 

Amaro com despanho do 

presidente para a câmara 

informar. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

74 a 79 

Atas, 

08.05.1835 

Requerimento de Joaquim 

Álvares dos Reis pedindo a 

dispensa de avença. Infome o fiscal. 

Rendimento 
Solicitação de dispensa de 

avença 

74 a 79 

Atas, 

08.05.1835 

Requerimento de José Vaz da 

Cunha pedindo licença para 

vender armas. Informe o fiscal sobre fiador. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 
74 a 79 

Atas, 

08.05.1835 Parecer da comissão de contas. 

Aprovaram-se as obras relativas 

a cadeia, permitindo-se ao fiscal 

a usar as sobras do sustento dos 

presos para as madeiras. 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Obra na cadeia 

Madeira 

74 a 79 

Atas, 

08.05.1835 

Parecer da comissão permanente 

a respeito da informação do 

fiscal da Penha. 

Ficou a câmara inteirada do zelo 

do fiscal em suas tarefas, 

apontando a necessidade que 

continuasse nesse emprego, o 

que era esperado por seu 

patriotismo e zelo pelos 

interesses públicos. 

Fiscalato Elogios ao fiscal 

74 a 79 

Atas, 

08.05.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre o processo feito ao 

carcereiro João Rodrigues Pinto 

sobre o azeite da iluminação da 

cadeia. 

Julgou-se improcedente, ficando 

o fiscal responsável por dar parte 

à câmara se descobrisse prova 

verídica. 

Iluminação 

Cadeia 

 Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Extravio de azeite 

Acusação contra carcereiro 

74 a 79 

Atas, 

08.05.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento do ex-

carcereiro João Rodrigues Pinto 

Que voltasse ao fiscal para que 

ele informasse sobre o tempo 

que o carcereiro serviu e seu 

comportamento. 

 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

74 a 79 
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Atas, 

08.05.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento de 

Florentino Jose de Lorena lido 

em sessão de 14.04.1835 

Em vista da informação do 

fiscal, indeferido. 

Queixa a respeito do fiscal 
Despejo de casa 

Solicitação indeferida 

74 a 79 

Atas, 

08.05.1835 

Indicação do Sr. Silva para se 

exigir do fiscal uma relação com 

número de luzes e quantidade de 

azeite na cadeia, como também o 

que seria necessário quanto a 

isso após a obra. Aprovada. 

Iluminação 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Relação sobre quantidade de 

azeite 

Relação sobre quantidade de 

luzes 

Obra na cadeia 

74 a 79 

Atas, 

08.05.1835 

Indicação do Sr. Olinto para que 

o fiscal consertasse as goteiras 

da sala de sessões da câmara. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em sala de sessões 

camarária 

74 a 79 

Atas, 

18.05.1835 

Ofício do juiz de paz do Ó com a 

relação para a guarda policial e 

representando a necessidade de 

reparo em estrada, oferecendo-se 

para convidar a certos cidadãos 

para fazerem a obra 

gratuitamente. Indicando que ao 

fiscal se incumbisse da 

notificação a outros para 

consertos necessários, 

fiscalizando a obra. 

Que se ordenasse ao fiscal em 

conformidade às posturas e lei 

provincial de 04 de abril, n. 7 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em estradas 

Ajuda de moradores em obra 

Notificação de moradores 

81 a 86 
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Atas, 

18.05.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que oficiou ao 

procurador apontando o artigo 

15º das posturas para que ele 

requeresse o embargo de fechos 

que um fulano Moraes de 

Campos fazia em servidão 

pública na várzea de Santo 

Amaro. 

Aprovou-se o procedimento de 

embargo, não procedendo a mais 

nenhuma diligência antes que se 

comunique à câmara, 

informando com todos os 

esclarecimentos que deveria 

colher a esse respeito. 

Datas de terra e/ou terreno 

Advertência ao fiscal 

Solicitação para embargo de 

fechos 

81 a 86 

Atas, 

18.05.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando os motivos do 

apagão na cadeia. Participando 

que requereu contra Marciano 

Gomes de Andrade um embargo 

em fechos que ele fazia em 

servidão pública apesar da 

sentença contra essa ação que 

houve com o capitão Francisdo 

de Castro. 

Ficou inteirada da primeira 

parte. Sobre a segunda, aprovou-

se o embargo, cabendo ao fiscal 

esclarecer e incluir cópia da 

sentença. 

Iluminação 

Cadeia 

Datas de terra e/ou terreno 

Apagão na cadeia 

Embargo em fechos 

81 a 86 

Atas, 

18.05.1835 

Ofício do fiscal de Cutia falando 

sobre a reunião à capela de 

Itapecerica de dois bairros 

daquela freguesia. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. 

Divisão político-administrativa União de capela a bairros 

81 a 86 

Atas, 

18.05.1835 

Informação do fiscal sobre 

requerimento do ex-carcereiro. Feita a conta, pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 
81 a 86 
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Atas, 

18.05.1835 

Indicação do Sr. Silva para se 

autorizar ao presidente da 

câmara mandar ofício à 

autoridade competente para 

mudanças dos presos assim que 

o fiscal comunicasse a conclusão 

da cadeia, separando-se 

mulheres e homens para evitar 

supostas indecências. Aprovada. 

Cadeia 
Necessidade de mudança dos 

presos 

81 a 86 

Atas, 

25.05.1835 

Informação do fiscal sobre 

embargos feitos aos fechos que 

faziam Marciano Gomes de 

Andrade e Manuel José de 

Moraes. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Embargo em fechos 

86 a 90 

Atas, 

25.05.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando a necessidade de 

roupas para dois presos que 

estavam completamente nus. Faça-se. 

Cadeia  

Materiais 
Vestuário dos presos 

86 a 90 

Atas, 

25.05.1835 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Francisco 

Antonio Rosa Borba lido em 

19.01.1835 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

86 a 90 

Atas, 

25.05.1835 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Joaquim 

Álvares dos Reis. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Rendimento 
Solicitação de dispensa de 

avença 

86 a 90 

Atas, 

25.05.1835 

Informação do fiscal a respeito 

do requerimento de Antonio 

Joaquim de Barros. 

Informe-se ao governo 

adotando-se a informação do 

fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

86 a 90 
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Atas, 

25.05.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre a portaria do presidente de 

província lida em 14.04.1835 

para se responder à câmara que 

com suas rendas agora 

aumentadas, deveria colocar em 

prática o plano antes concebido 

para edificar no terreno ao lado 

esquerdo da Ponte do Carmo e 

Açú as casinhas para venda de 

peixe a abrigo das quintandeiras 

e açougue em benefício público. 

Que o fiscal fizesse a 

demarcação para essas obras, 

procedendo ao orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Edificação das casinhas 

Orçamento e despesas com obras 

86 a 90 

Atas, 

25.05.1835 

Parecer da comissão permanente 

em vista da portaria do 

presidente de província para que 

se informasse a respeito da união 

de certos bairros à capela de 

Itapecerica. 

Conforme as informações do 

fiscal e juiz de paz de Cutia, 

julgou-se que não havia utilidade 

nisso, pois os moradores seriam 

prejudicados. 

Divisão político-administrativa 

União de capela a bairros 

União desnecessária 

Prejuízo aos moradores 

86 a 90 

Atas. 

16.06.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que recebeu do 

almoxarife da Fazenda as 

sementes e julgando que 

deveriam ser distribuídas entre 8 

cidadãos. Comunicando os 

orçamentos para os edifícios a 

serem feitos nas descidas das 

pontes do Carmo e Açú. 

Participando a mudança dos 

presos para outra cadeia. 

Deliberou-se que ele distribuísse 

as sementes como pudesse. Que 

colocasse em praça as obras. 

Quanto à terceira parte, ficou 

inteirada.  

 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Arrematação 

Distribuição de sementes 

Orçamento e despesas com obras 

Edificação das casinhas 

Transferência dos presos 

Leilão de obras 

90 a 95 
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Atas. 

16.06.1835 

Informação do fiscal da 

Conceição participando que 

havia só dois carros que não 

transitavam na cidade. Inteirada. 

Rendimento Relação de carros 

90 a 95 

Atas. 

16.06.1835 

Requerimento de Manuel 

Gonçalves Pereira pedindo 

redução em avença. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Rendimento 
Solicitação para diminuição de 

avenças 
90 a 95 

Atas. 

16.06.1835 Parecer da comissão de contas. 

Aprovaram-se as contas da 

sustenção dos presos, devendo o 

fiscal prestar mensalmente uma 

relação das sobras dos gêneros. 

Cadeia 

Despesa com comida para os 

presos 

Relação das sobras dos gêneros 

90 a 95 

Atas, 

07.07.1835 

Ofício do juiz de direito pedindo 

livros para escrituração do 

carcereiro. 

Que o fiscal providenciasse os 

livros. 

Materiais Livros 

95 a 98 

Atas, 

07.07.1835 

Ofício do fiscal da Conceição 

representando a necessidade de 

reparos em pontes e buracos. Que precedesse aos orçamentos. 

Construção, reparo e 

conservação 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Fechamento de buracos 
95 a 98 

Atas, 

07.07.1835 

Ofício do fiscal da Penha 

comunicando os lances para 

arrematação da reedificação de 

cinco pontes. 

Mandou-se que a arrematação 

fosse feita diante do fiscal com 

as cautelas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Informação sobre arrematação 

Obra em pontes 

95 a 98 

Atas, 

07.07.1835 

Requerimento de Felippe 

Salman pedindo terreno na 

Penha com despacho do governo 

para que a câmara informasse. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

95 a 98 

Atas, 

07.07.1835 

Requerimento de João José 

Ferreira pedindo terreno. Informe o fiscal. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 95 a 98 
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Atas, 

07.07.1835 

Requerimento do carcereiro 

Francisco Barboza pedindo 

pagamento. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

95 a 98 

Atas, 

07.07.1835 

Requerimento de Demetrio da 

Costa pedindo pagamento como 

chaveiro do matadouro. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação   

95 a 98 

Atas, 

07.07.1835 

Requerimento de José Maria de 

Mello perguntando se deveria 

pagar a taxa de uns carros que 

conduziam lenha para sua 

chácara. Informe o fiscal. 

Rendimento 
Dúvida sobre pagamento de taxa 

de carros 

95 a 98 

Atas, 

07.07.1835 

Requerimento de Joaquim José 

de Santa Anna pedindo para ser 

admitido a lançar nas obras das 

cinco pontes da Penha. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

recebesse os lances. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Solicitação para arrematação de 

obra 

Leilão de obras 

Obra em pontes 
95 a 98 

Atas, 

07.07.1835 

Férias apresentada pelo fiscal 

dos consertos em dois 

arrombamentos na cadeia. Pague-se. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra na cadeia 

Guias e férias 

Autorização de pagamento 
95 a 98 

Atas, 

07.07.1835 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que se ativasse ao fiscal na 

execução das posturas sobre 

lixos e gêneros corrompidos, 

recomendando-lhe que fizesse o 

cirurgião de partido e outro 

facultativo a acompanhá-lo em 

seus revistas. Que mudasse o 

matadouro logo que a câmara 

melhorasse de condições, 

devendo examinar e indicar local 

próprio. 

Posturas e deliberações 

Sanitário 

Gêneros 

Mercado 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Execução de posturas sobre lixos 

e gêneros corrompidos 

Vistoria em terreno para 

matadouro 

Obra em matadouro 

95 a 98 
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Atas, 

09.07.1835 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com relatório trimestral e 

participando que o ajudante de 

porteiro não cumpria com suas 

obrigações. 

Ficou inteirada. Sobre a segunda 

parte, encaminhou à comissão 

permanente. 

Relatório do fiscal 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa contra ajudante de 

porteiro 

Não especificado 

98 a 99 

Atas, 

09.07.1835 

Ofício do fiscal de Cutia com a 

relação dos carros de seu 

distrito. Ao fiscal. 

Rendimento Relação de carros 

98 a 99 

Atas, 

09.07.1835 

Ofício do fiscal da cidade com o 

requerimento do cirurgião de 

partido pedindo o pagamento de 

seu quartel. 

Informando que o cirurgião 

cumpria com seus deveres, 

pague-se. 

 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de ordenado ao 

cirurgião de partido 

Verificação de queixas contra o 

cirurgião de partido 
98 a 99 

Atas, 

09.07.1835 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de José Maria de 

Mello. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Rendimento 
Dúvida sobre pagamento de taxa 

de carros 

98 a 99 

Atas, 

09.07.1835 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Jose Vaz da 

Cunha, lido em 08.05.1835 Prestada a fiança, passe. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 

98 a 99 

Atas, 

09.07.1835 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento do carcereiro 

Francisco Barboza. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

98 a 99 

Atas, 

17.07.1835 

Requerimento de Ignacio Jose 

Ferreira pedindo um terreno. Informe o fiscal. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 99 a 102 

Atas, 

17.07.1835 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal de São Bernardo 

propusesse outra pessoa para 

ajudante de porteiro, a fim de se 

evitar extravios dos dinheiros 

camarários. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Proposta de ajudante de porteiro 

Extravio de dinheiro 

99 a 102 
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Atas, 

17.07.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre a portaria do governo, lida 

em 08.05, propondo que o fiscal 

ficasse encarregado de pesquisar 

cuidadosamente os terrenos 

públicos existentes em torno da 

cidade e apresentar à comissão 

competente e nomeada pela 

câmara a fim de que ela 

escolhesse o terreno mais 

conveniente ao fim proposto. A 

comissão teria que apresentar os 

orçamentos para estabelecimento 

do cemitérios e os meios para 

sua edificação, requisitando da 

Assembleia Provincial a 

conversão dos rendimentos das 

fábricas eclesiásticas em favor 

dessa obra. Caso não houvesse 

terreno público apropriado, que 

a comissão pedisse à Assembleia 

um terreno pertencente ao 

Mosteiro da Luz, julgado como 

excelente para isso. Aprovado. 

Datas de terra e/ou terreno 

Terrenos para cemitérios 

Orçamento e despesas com obras 

Edificação de cemitérios 

99 a 102 

Atas, 

17.07.1835 

Indicação do Sr. Pinheiro para 

que o fiscal fizesse por todos os 

meios ao seu alcance que 

houvesse água em pelo menos 

um chafariz. Aprovado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

99 a 102 
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Atas, 

17.07.1835 

Indicação do Sr. Brito para que o 

fiscal apresentasse orçamento 

para reparo de chafariz, pedindo 

ao marechal Müller ou a outro 

engenheiro para examinar com 

ele. Aprovado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Exame em chafariz e/ou 

encanamento 
99 a 102 

Atas, 

22.07.1835 

Relatório do fiscal da cidade 

sobre sua administração. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente, exceto os artigos 

15º e 20º sobre os quais se 

resolveu que fornecesse ao 

Manuel Peão roupas e 

procedesse na execução das 

posturas sobre cerca que a 

Marquesa de Santos fazia na 

várzea do Carmo. 

 

Posturas e deliberações 

Vestuário 

Execução de postura sobre 

cercas 

103 a 106 

Atas, 

22.07.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando os motivos pelos 

quais multou o atravessador 

Marcelino Jose do Nascimento e 

como sua absolvição no juizado 

de paz foi injusta. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Rendimento 

Mercado 

Explicação sobre multa 

Absolvição de infratores 

103 a 106 

Atas, 

22.07.1835 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Demetrio da 

Costa. 

Feita a conta do rendimento 

líquido, pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação   

Autorização de pagamento 
103 a 106 

Atas, 

22.07.1835 

Informação do fiscal sobre 

requerimentos de João José 

Ferreira e Ignacio José Ferreira. Não tem lugar. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação indeferida 
103 a 106 

Atas, 

22.07.1835 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Felipe Salman. 

Informe-se ao governo 

adotando-se a informação do 

fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
103 a 106 
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Atas, 

22.07.1835 

Requerimento de José 

Damasceno oferecendo-se para 

aumentar as águas dos chafarizes 

da cidade, nada recebendo se 

não fizesse. 

Remetido ao fiscal para ouvir ao 

suplicante e informar. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Oferecimento para trabalhar em 

obra 
103 a 106 

Atas, 

22.07.1835 

Requerimento do fiscal 

Bernardo Justino da Silva 

pedindo aumento da 

gratificação. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Fiscalato 
Solicitação de aumento de 

gratificação pelo fiscal 

103 a 106 

Atas, 

22.07.1835 

Indicação do Sr. Olinto e Sr. 

Silva para que o fiscal indagasse 

as pessoas afetadas pela morfeia 

e apresentasse relação. Aprovada. 

Sanitário   Morfeia 

103 a 106 

Atas, 

22.07.1835 

Indicação do Sr. Silva para que 

fosse remetida cópia da 

informação do fiscal em que 

acusava o carcereiro Barreto ao 

juiz de distrito e chefe de polícia 

para que ele desse as 

providências necessárias. Aprovada. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes  
Queixa contra carcereiro 

103 a 106 

Atas, 

22.07.1835 

Indicação do Sr. Brito para que o 

fiscal apresentasse orçamento 

para reparo de aterrado. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em aterrado 

103 a 106 
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Atas, 

28.07.1835 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamento para reparo de 

aterrado. Comunicando que a 

Marquesa de Santos tinha 

demolido a cerca que fez na 

várzea do Carmo. Dando 

esclarecimentos sobre os novos 

fechos que o tenente coronel 

Jeronimo José de Andrade 

estava fazendo. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente. Adiou-se a 

desistência da causa contra 

Jeronimo José de Andrade até 

que fosse apresentado parecer 

sobre os fechos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em aterrado 

Informação sobre demolição de 

cercas 

Queixa sobre fechos em terreno    

106 a 109 

Atas, 

28.07.1835 

Requerimento de Francisco 

Maria Gulart pedindo terreno 

contiguo à sua chácara. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

106 a 109 

Atas, 

28.07.1835 

Indicação do Sr. Silva e Sr. 

Pinheiro para se encarregar ao 

Sr. Conego Leão de falar com as 

recolhidas de Santa Thereza para 

concorrerem com as despesas do 

encanamento. 

Que o fiscal parasse com o 

encanamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

106 a 109 

Atas, 

28.07.1835 

Indicação do Sr. Silva para que o 

fiscal apresentasse o orçamento 

para mudança de chafariz. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 
Ajuda de convento em obra 

106 a 109 

Atas, 

03.08.1835 

Ofício do marechal Daniel Pedro 

Müller com parecer e plano para 

obra dos chafarizes da cidade. 

Resolveu-se que o fiscal 

procedesse ao orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Plano de obra 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Orçamento e despesas com obras 109 a 114 

Atas, 

03.08.1835 

Ofício do fiscal comunicando 

que, tendo sido solto um escravo 

de um falecido, ele arrecadou do 

filho um crédito referente ao 

sustento do preso. 

Que fosse enviado ao procurador 

para cobrar da maneira 

conveniente. 

Cadeia 
Arrecadação de quantia para 

comida dos presos 

109 a 114 
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Atas, 

03.08.1835 

Informação do fiscal acerca do 

requerimento de José 

Damasceno. 

Em vista da informação do 

fiscal, indeferido. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Oferecimento para trabalhar em 

obra 

Solicitação indeferida 109 a 114 

Atas, 

03.08.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal.  

Que ele colocasse em praça o 

reparo de aterrado ou fizesse a 

jornal, consultando alguns 

moradores que tinham se 

oferecido para ajudar se ainda 

estavam dispostos. Que fosse 

entregue ao fiscal o ofício em 

que denuncia os fechos feitos 

por Jeronimo José de Andrade 

para ele, amigavelmente, veja os 

títulos. Caso essas diligências 

fossem malogradas, o fiscal 

comunicaria à câmara para que 

ela tomasse as ações por 

letrados, tendo cuidado de levar 

os autos da questão e outras 

informações. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Leilão de obras 

Obra em aterrado 

Ajuda de moradores em obra 

Queixa sobre fechos em terreno 

 terreno 

Informação sobre carta de data 

de terra 

Mediação 

109 a 114 

Atas, 

03.08.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre portaria do presidente de 

província. 

Que o fiscal fizesse uma relação 

das escolas primárias, 

declarando as que eram 

custeadas pelo Tesouro e 

particulares, os lugares que 

estavam alocadas, número de 

alunos e aulas. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Relação de escolas 

Relação de alunos 

Informação sobre aulas 

109 a 114 
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Atas, 

03.08.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal lido em 

22.07.1835 

Que fosse abonada do 

procurador a entrega das multas 

e custas praticadas do Mandado 

da Junta de Paz que absolveu a 

Marcelino José do Nascimento 

por infração de postura. Que ele 

pedisse confidencialmente o 

processo para apresentar à 

câmara para saber se deveria ou 

não promover a responsabilidade 

da Junta de Paz. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Rendimento 

Mercado 

Explicação sobre multa 

Absolvição de infratores 

Responsabilização da Junta de 

paz 

109 a 114 
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Atas, 

03.08.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal da 

cidade lido em 08.05.1835 

Que ele agradecesse ao 

cirurgião-mor Constancio pelo 

serviço gratuito prestado durante 

impedimento do cirurgião de 

partido. Recomendou-se ao 

fiscal toda vigilância a respeito 

dos monopolistas que estavam 

nas casinhas, pois deveria 

despedí-los imediatamente. 

Mandou-se que ele avençasse os 

negócios molhados e 

negociantes de toucinho e 

gêneros secos, notificando-os do 

prazo razoável para isso. Que 

lembrasse ao Recolhimento de 

Santa Thereza que deixasse 

franca a água em benefício 

público; caso não concedessem, 

que ao secretário fosse mandado 

examinar por ajudando os livros 

de termos e obrigações assinados 

na câmara há 100 anos. 

Mercado 

Avenças 

 

Elogios ao cirurgião de partido 

Atravessadores nas casinhas 

Avenças 

Mediação para limpeza e 

franqueza de encanamento 

109 a 114 
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Atas, 

03.08.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal lido em 

22.07.1835 

Aprovou-se determinada altura 

de muros. Que reduzisse a 

comissão do administrador das 

casinhas e aguardente conforme 

sua proposta, cabendo a ele 

propor outro para as casinhas 

caso a redução não fosse aceita. 

Que procedesse a respeito das 

datas de terra não aproveitadas e 

não cercadas em conformidade 

das posturas. Que tratasse 

amigavelmente com pessoas que 

faziam cercas em terrenos às 

margens do Tamanduateí 

privando servidões públicas, 

como também com moradores 

vizinhos à dona Maria Fausta e 

com ela para franquearem sem a 

necessidade de meios judicais. 

Que desse seu parecer a respeito 

do lugar, vantagens e 

incovenientes do matadouro no 

pasto do Bexiga. Que elevasse a 

diária do feitor das obras 

públicas como proposto pelo 

fiscal. Que o secretário 

transcrevesse toda a relação de 

carros apresentada pelo fiscal e 

remetesse a original ao 

procurador para que regulasse a 

respectiva cobrança. Que o fiscal 

promovesse uma obra, 

declarando a forma mais 

conveniente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

 Datas de terra e/ou terreno 

  Rendimento 

Deliberação sobre muros 

Redução da comissão do 

administrador das casinhas 

Indicação de administrador 

Deliberação sobre datas de terra 

Mediação para restabelecimento 

de servidão pública 

Vistoria em terreno para 

matadouro 

Aumento da diária do feitor de 

obras 

Relação de carros 

Sugestão de obras 

109 a 114 
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Atas, 

03.08.1835 

Participação do Sr. Conego Leão 

dizendo que as recolhidas de 

Santa Thereza se prestariam ao 

adjutório de um pedreiro. 

Decidiu-se que o fiscal 

continuasse com a obra. 

Construção, conservação e 

reparo 

Ajuda de convento em obra 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

109 a 114 

Atas, 

07.08.1835 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamento para reparo de 

chafarizes. Que fizesse a arrematação. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Leilão de obras  114 a 117 

Atas, 

07.08.1835 

Requerimento de Felisberto 

Cardoso de Mello pedindo para 

aforar terrenos na aldeia de São 

Miguel com despacho do 

presidente de província para a 

câmara informar. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para aforamento de 

terreno 

114 a 117 

Atas, 

07.08.1835 

Requerimentos de Manuel João 

Pinto e outros pedindo que fosse 

indicado um local para abate de 

porcos junto às casinhas do 

Carmo. Informe o fiscal. 

Mercado 

Animais 
Indicação de lugar para abate 

114 a 117 

Atas, 

07.08.1835 

Requerimento de Amaro José 

Vieira para fechar sua data na 

freguesia do Brás com valos, 

pois as terras eram alagadiças. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Solicitação para fechamento de 

data de terra 

114 a 117 

Atas, 

07.08.1835 Parecer da comissão de contas. 

Que o fiscal esclarecesse sobre 

uma diferença de valor recebida 

pelo procurador dos rendimentos 

das ofertas voluntárias na Ponte 

do Pinheiros. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Esclarecimento sobre diferença 

de valores 

Obra em pontes 

114 a 117 
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Atas, 

07.08.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do procurador. 

A respeito do entupimento de 

valos de Joaquim Mariano de 

Camargo, que o procurador 

esperasse a decisão final do 

recurso de revista, 

recomendando-se ao fiscal que 

tivesse em vista a 

descontinuidade dos valos. 

Construção, conservação e 

reparo 
Queixa sobre valos 

114 a 117 

Atas, 

17.08.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

perguntando se deveria ministrar 

sustento a dois presos vindos de 

Guaratinguetá que exigiam 

como pobres apesar de não 

parecerem. Comunicando que 

daria início à obra do chafariz 

porque não tinha aparecido 

arrematante e representando que 

usaria algum dinheiro do cofre 

para as despesas. 

Quanto à primeira parte, foi à 

comissão permanente. Sobre as 

outras duas, a câmara ficou 

inteirada. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

 Despesa com comida para os 

presos 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Não houve arrematação 

117 a 120 

Atas, 

17.08.1835 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

propondo Floriano José de 

Oliveira para ajudante de 

porteiro nessa freguesia. Foi nomeado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Proposta de ajudante de porteiro 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

117 a 120 

Atas, 

17.08.1835 

Requerimento de Feliciano 

Fernandes Lima pedindo data de 

terra na freguesia do Brás sem 

edifício. Informe o fiscal 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

117 a 120 

Atas, 

19.08.1835 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamentos para conclusão de 

obra e reparo de calçada. 

Que fossem feitas a jornal caso 

não fossem arrematadas. 

Construção, conservação e 

reparo Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

120 a 123 
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Atas, 

19.08.1835 

Informação do fiscal sobre 

requeriento de Manuel João 

Pinto e outros sobre lugar para a 

matança de porcos. 

Em vista da informação do 

fiscal, indeferido. 

Mercado 

Animais 
Indicação de lugar para abate 

120 a 123 

Atas, 

19.08.1835 

Indicação do Sr. Pinheiro para 

que o fiscal comprasse cadeiras 

verificando as mais baratas. Aprovada. 

Materiais Cadeiras 

120 a 123 

Atas, 

19.08.1835 

Indicação do Sr. Pinheiro para 

que o fiscal promovesse o 

deliberado sobre o 

melhoramento da estrada para 

Santo Amaro que estava se 

tornando intransitável. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em estradas 

Informação sobre estado de 

ruína 

120 a 123 

Atas, 

29.08.1835 

Portaria do presidente de 

província sobre a nomeação do 

prefeito Luiz Antonio de Souza 

Barros e dando diligências sobre 

como a câmara deveria proceder. 

Que se comunicasse aos fiscais a 

posse do empregado, declarando 

que deveria se entender com ele 

a respeito dos objetos da 

administração e execução das 

deliberações. 

Fiscalato 

Nomeação de prefeito 

Esclarecimentos ao fiscal sobre 

execução das posturas e 

deliberações 

123 a 126 

Atas, 

29.08.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que José Bento 

Gomes estava fazendo um cerco 

em terreno contiguo ao pasto da 

Chácara da Glória que nunca foi 

fechado. 

Remeta-se ao prefeito para que 

indaga-se sobre o melhor 

negócio para se executar as 

posturas. 

Datas de terra e/ou terreno Queixa sobre fechos em terreno    

123 a 126 

Atas, 

29.08.1835 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

declarando que não existiam 

escolas particulares e que as de 

1ª letras pagas pelo Tesouro 

tinham 23 alunos. Adiado. 

Escola e/ou Cadeia de Ensino de 

Letras 

Relação de escolas 

Relação de alunos 

123 a 126 
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Atas, 

28.09.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

participando o resultado de suas 

diligências sobre os multados. Foi à comissão permanente. 

Rendimento Informação sobre multas 

126 a 131 

Atas, 

28.09.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

perguntando se deveria 

transmitir ao procurador os 

apontamentos da última revista 

para requerer a execução das 

posturas ou primeiramente ao 

prefeito Foi à comissão permanente. 

Posturas e deliberações 

Fiscalato 

Dúvida do fiscal sobre a quem 

fazer seus requerimentos 

126 a 131 

Atas, 

28.09.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que o prefeito 

tinha lhe remetido as posturas da 

câmara e outros papeis para que 

entregasse ao sub-prefeito, 

ausentando-se por três meses. 

Como até o momento ele não 

sabia quem era o sub-prefeito, 

pedia providências, pois pela 

nova lei provincial não poderia 

por si só executar as 

deliberações camarárias, sendo 

preciso tratar quanto antes sobre 

vários objetos. 

Deliberou-se oficiar ao vice-

presidente de província pedindo-

lhe providências, pois muitos 

negócios estavam parados. 

Posturas e deliberações 

Fiscalato 

Dúvida do fiscal sobre a 

execução das posturas e 

deliberações 

126 a 131 

Atas, 

28.09.1835 

Ofício do fiscal do Ó 

participando que só existia uma 

escola de 1ª letras à custa de 

particulares com 17 alunos. 

Que fossem esperadas as outras 

relações. 

Escola e/ou Cadeia de Ensino de 

Letras 

Relação de escolas 

Relação de alunos 

126 a 131 

Atas, 

28.09.1835 

Informação do fiscal da cidade 

sobre o requerimento de Amaro 

José Vieira. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Solicitação para fechamento de 

data de terra 

126 a 131 
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Atas, 

28.09.1835 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Feliciano 

Fernandes Lima. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

126 a 131 

Atas, 

28.09.1835 

Requerimento de dona Mariana 

Joaquina Gomes pedindo 

isenção do pagamento de cota 

para despesa de chafariz, pois 

não tinha sido avisada pelo 

fiscal. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Publicação 

Queixa a respeito do fiscal 

Construção, conservação e 

reparo 

Falta de aviso do fiscal 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Pedido de isenção de pagamento 

126 a 131 

Atas, 

28.09.1835 

Indicação do Sr. Brito sugerindo 

que por conta da falta de 

prefeito, fosse determinado 

diretamente ao fiscal mandar 

colocar guardas em ponte, sendo 

reforçadas e feitas de maneira 

durável. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de guardas em pontes 

Falta de prefeito 

126 a 131 

Atas, 

07.10.1835 

Ofício do fiscal da cidade com 

relação das escolas e alunos. Adiado. 

Escola e/ou Cadeia de Ensino de 

Letras 

Relação de escolas 

Relação de alunos 131 a 135 

Atas, 

07.10.1835 

Ofício do fiscal da Conceição 

informando que a escola tinha 

16 alunos. Adiado. 

Escola e/ou Cadeia de Ensino de 

Letras 

Relação de escolas 

Relação de alunos 

131 a 135 

Atas, 

07.10.1835 

Requerimento do carcereiro 

Francisco Gonçalves Torres 

pedindo pagamento. 

Com a informação do fiscal 

sobre o cumprimento dos 

deveres, pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

gratificação 

Autorização de pagamento 
131 a 135 

Atas, 

07.10.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre o requerimento de Amaro 

José Vieira e sua esposa. 

Permitiu-se que eles fechassem 

com valos seus terrenos na 

freguesia do Brás, exceto a 

frente que deveria ser com 

parede, obrigando-os por termo 

conforme lembrança do fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 

Solicitação para fechamento de 

data de terra 

Solicitação deferida 

131 a 135 
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Atas, 

07.10.1835 

Parecer da comissão 

permanente. 

Decidiu-se que não tinha lugar 

conceder a Francisco Maria 

Goulart o terreno solicitado por 

conta da suspensão das datas 

deliberada em sessão anterior. 

Que fosse incumbido ao fiscal 

tratar amigavelmente com ele 

para que cedesse a abertura que 

havia nos fundos de sua chácara 

conforme informação do fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Mediação 

131 a 135 

Atas, 

07.10.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal 

comunicando a falta de prefeito. 

Que fosse remetido um ofício ao 

governo com cópio do ofício do 

fiscal para que tivesse ciência 

dos transtornos causados. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Falta de prefeito 

131 a 135 

Atas, 

07.10.1835 

Parecer da comissão permanente 

a respeito das participações do 

fiscal e procurador sobre a 

absolvição de Marcelino José do 

Nascimento na junta de paz. 

Rejeitado, com emenda do Sr. 

Silva para se dirigir ao vice-

presidente da província uma 

acusação na forma do artigo 58º 

da lei das câmaras contra os 

membros da referida junta, 

encarregando o procurador a 

pedir certidão das peças do 

processo necessário para 

comprovação do fato. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Absolvição de infratores 

Responsabilização da Junta de 

Paz 

131 a 135 

Atas, 

07.10.1835 

Indicação do Sr. Silva para se 

perguntar ao fiscal da Conceição 

o motivo para não ter concluído 

o reparo em ponte. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

131 a 135 
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Atas, 

12.10.1835 

Requerimento do fiscal da 

cidade pedindo que uma 

comissão examinasse a obra de 

chafariz e uma vertente que João 

Sertorio queria mudar para servir 

como bebedouro de animais. 

Propondo o endireitamento de 

aterrado e participando conserto 

em calçada cuja obra foi preciso 

ampliar, extrapolando o 

orçamento. 

Remeteu-se à comissão 

permanente, deliberando-se que 

a obra fosse feita não 

ultrapassando certo valor e ficou 

a câmara inteirada da questão 

das calçadas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Exame em chafariz e/ou 

encanamento 

Bebedouro de animais 

Obra em aterrado 

Obra em calçadas 

135 a 138 

Atas, 

12.10.1835 

informação do fiscal da Penha 

sobre o requerimento de 

Felisberto Cardoso de Mello. 

Que se informasse ao governo 

no sentido do exposto pelo 

fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para aforamento de 

terreno 

135 a 138 

Atas, 

12.10.1835 

Requerimento de João Feliciano 

do Amaral pedindo pagamento  

até quando serviu de fiscal. Que o fiscal respondesse. 

Fiscalato 
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

135 a 138 

Atas, 

12.10.1835 Indicação do Sr. Silva. 

Em vista do prefeito não ter 

dado providências a respeito da 

denúncia do fiscal sobre o fecho 

que José Bento Gomes estava 

fazendo em terrenos, que fosse 

ordenado ao procurador que, 

com urgência, apresentasse 

esclarecimentos e testemunhas 

que comprovasse o fato para se 

deliberar o que fosse justo. 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa sobre falta de 

providências do prefeito 

Queixa sobre fechos em terreno 

Solicitação para apresentação de 

esclarecimentos e testemunhas 

135 a 138 
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Atas, 

15.10.1835 

Portaria do vice-presidente de 

província remetendo que o 

comandante da guarda da cadeia 

apontava a necessidade de várias 

coisas em benefício da mesma. Informe o fiscal. 

Cadeia Não especificado 

143 a 146 

Atas, 

15.10.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando uma infração de 

postura que não poderia apontar 

ao procurador a não ser por 

intermédio do prefeito, este que 

não existia. 

Remeteu-se ao procurador para 

requerer a execução da postura. 

Posturas e deliberações 
Falta de prefeito 

Infração de postura 

143 a 146 

Atas, 

15.10.1835 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de João Feliciano 

do Amaral. Foi à comissão permanente. 

Fiscalato 
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

143 a 146 

Atas, 

15.10.1835 

Parecer da comissão permanente 

para que o fiscal não permitisse 

o extravio de água, 

encarregando-se o procurador de 

figurar em juízo se necessário. Aprovado. 

Ações indevidas de moradores Extravio de água 

143 a 146 

Atas, 

15.10.1835 

Indicação do Sr. Silva em vista 

do sofrimento dos moradores 

com o monopólio e avultado 

preço da carne por causa dos 

criadores não estarem achando 

quem picasse a carne. 

Autorizou-se ao fiscal, na falta 

do prefeito, que arrumasse dois 

picadores assalariados. Que o 

açougue ficasse franco a quem 

vendesse por menos de 320 em 

arroba que o preço dos açougues 

particulares, pagando-se o 

salário de costume aos 

picadores. Conseguindo-se o 

ajuste, publicasse edital com as 

condições do artigo 2º. 

Mercado 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Monopólio da carne 

Alto preço da carne 

Falta de prefeito 

Nomeação de picadores 

Pagamento de salário aos 

picadores 

Franqueza do açougue 

Editais 

143 a 146 
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Atas, 

15.10.1835 Indicação do Sr. Pinheiro. 

Que o fiscal mandasse fazer 

cadeiras para a sala da câmara. 
Materiais Cadeiras 

143 a 146 

Atas, 

20.10.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

respondendo sobre o conteúdo 

do ofício do comandante da 

guarda da cadeia. Propondo que 

se fizesse assoalho no corpo da 

guarda da cadeia, apresentando 

orçamento. 

Não havendo arrematante, 

autorizou-se que a obra fosse 

feita a jornal, remetendo a 

informação do fiscal ao governo. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra na cadeia 

Leilão de obras 

146 a 148 

Atas, 

20.10.1835 

Requerimento de Francisco 

Antonio de Moraes pedindo 

licença para fazer correr uma 

riga extraída antes da publicação 

das posturas a esse respeito. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Licença Riga 

146 a 148 

Atas, 

24.10.1835 

Ofício do fiscal comunicando 

que João Sertorio continuou e 

concluiu uma obra que 

danificava uma vertente da qual 

o público se utilizava. Que ele 

também edificou uma casa sem 

alinhamento. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Ações indevidas de moradores 

Alinhamento e demarcação 

Queixa sobre danos à vertente 

Bebedouro de animais 

Falta de alinhamento 

148 a 150 

Atas, 

24.10.1835 

Ofício do fiscal do Ó 

participando a cobrança de 

multa. Solicitando que o 

suplente entrasse em seu lugar, 

pois ele estava doente. 

Inteirada. Autorizou-se passar o 

emprego ao suplente. 

Rendimento 

Fiscalato 

Cobrança das multas 

Entrega do fiscalato 

148 a 150 

Atas, 

24.10.1835 

Requerimento de Thimoteo 

Fernandes dos Reis pedindo 

arrendamento de terreno em São 

Miguel. 

Informe o fiscal devido a falta de 

prefeito. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para arrendamento de 

terreno 

Falta de prefeito 

148 a 150 
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Atas, 

24.10.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofícios do sub-prefeito da 

Conceição. 

Afirma-se que o sub-prefeito 

exorbitou de suas atribuições ao 

fazer orçamento para obras, pois 

as instruções de 23 de agosto de 

1835 não habilitam os sub-

prefeitos para serem executores 

das posturas e deliberações da 

câmara. Que o orçamento fosse 

remetido ao fiscal na falta de 

prefeito para colocar a obra em 

praça. que o fiscal fizesse estiva 

em ponte. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Advertência ao sub-prefeito 

Orçamento e despesas com obras 

Falta de prefeito 

Leilão de obras 

Obra em ponte 

148 a 150 

Atas, 

24.10.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento de João 

Feliciano do Amaral. Que lhe fosse pago. 

Fiscalato 

Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

Autorização de pagamento 
148 a 150 

Atas, 

24.10.1835 

Indicação do Sr. Olinto para que 

o fiscal arrecadasse para o 

armazém camarário as pedras da 

pia de chafariz. Aprovada. 

Materiais Pedras 

148 a 150 

Atas, 

30.10.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

representando a necessidade de 

decisão sobre uma revista que 

ele fez em 31.08.1835. Propondo 

a limpeza das medidas, funis e 

vasilhas das tabernas. 

Participando quatro infrações de 

posturas. 

Resolveu-se enviar cópia ao 

procurador e à comissão 

permanente. 

Posturas e deliberações 

Sanitário 

Mercado 

Pedido de decisão sobre revistas 

Solicitação de limpeza em 

utensílios 

150 a 153 

Atas, 

30.10.1835 

Ofício do fiscal da Conceição 

explicando a demora em obra de 

ponte. Inteirada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em pontes 
150 a 153 



644 
 

Atas, 

30.10.1835 

Ofício do secretário com cópia 

de termo de concessão de datas 

na Penha. 

Deliberou-se remetê-las ao fiscal 

para verificar as ruas 

mencionadas por meio do 

procurador em juízo em caso de 

recusa dos proprietários. 

Datas de terra e/ou terreno 

Termo de concessão de datas de 

terra 

Verificação de ruas 

150 a 153 

Atas, 

30.10.1835 

Requerimentos de Caetano 

Antonio de Moraes e Joaquim 

Maria da Costa Aguiar pedindo 

licenças para extrairem rifas. 

Com informação do fiscal, na 

falta de prefeito, foi à comissão 

permanente. 

Licença 
Rifas 

Falta de prefeito 

150 a 153 

Atas, 

30.10.1835 

Rejeitou-se um parecer da 

comissão permanente sobre João 

Sertorio. Emenda do Sr. Silva 

para que se autorizasse o fiscal a 

combinar com João Sertorio a 

feitura de obra à sua custa de 

modo a ter um bebedouro para 

seus animais, sem que eles 

possam entrar e danificar a água, 

nem que se lava roupa ou outra 

coisa. Que assinasse termo 

obrigando-se a fazer essa obra e 

demolir uma casa edificada fora 

de alinhamento em seis meses. Aprovada. 

Ações indevidas de moradores 

Alinhamento e demarcação 

Bebedouro de animais 

Queixa sobre danos à vertente 

Falta de alinhamento 

Prazo para demolição de edifício 

fora do alinhamento 

Despesas com obras por conta 

do requerente 

150 a 153 

Atas, 

30.10.1835 

Indicação do Sr. Brito para que, 

na falta de prefeito, se mandasse 

que o fiscal consertasse uma 

calçada. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Falta de prefeito 

Obra em calçadas 

150 a 153 
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Atas, 

30.10.1835 

Indicação do Sr. Olinto para que, 

enquanto não tivesse prefeito, o 

fiscal desse os esclarecimentos 

para a estatística que trata a 

portaria do governo lida em 

17.08.1835. Aprovada. 

Posturas e deliberações 

Estatística 

Falta de prefeito 

Esclarecimentos sobre estatística 

150 a 153 

Atas, 

07.11.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que o cidadão João 

da Silva Machado tinha 

oferecido uma vertente em sua 

chácara para aumento da água, 

pedindo declaração a esse 

respeito. Pedindo esclarecimento 

sobre a cobrança da taxa dos 

carros que não transitavam pela 

cidade. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Oferecimento de vertente 

Dúvida sobre pagamento de taxa 

de carros 

153 a 155 

Atas, 

07.11.1835 

Requerimentos de vários 

negociantes de carne verde 

pedindo licença para colocar 

uma porteira na estrada de Santo 

Amaro para evitar a fuga do 

gado. 

Informe o fiscal na falta de 

prefeito. 

Licença 

Mercado 
Solicitação de porteira 

153 a 155 

Atas, 

07.11.1835 

Parecer da comissão permanente 

para se incumbir o procurador da 

execução das posturas contra os 

infratores apontados na última 

revista do fiscal. Que uma 

postura sobre a limpeza das 

medidas e funis das tavernas 

fosse feita. Aprovada. 

Posturas e deliberações 

Sanitário 

Mercado 

Execução de posturas contra 

infratores 

Limpeza em utensílios 

153 a 155 
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Atas, 

28.11.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando a infração do 

artigo 25º das posturas praticada 

por Delfino Antonio da Pureza. 

Remeteu-se ao procurador para 

requerer em juízo. 

Posturas e deliberações 
Denúncia sobre infração de 

posturas 

157 a 161 

Atas, 

28.11.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

deliberando várias coisas. 

Decidiu-se aprovar uma despesa 

feita para feitura de ponte em 

que também se reparou uma 

calçada sem que houvesse tempo 

para pedir autorização. 

Autorizou-se despesa para 

conserto de chafariz. Que o 

fiscal fizesse orçamento e 

colocasse em praça os reparos 

em telhado do matadouro e 

obras em encanamento. Que ele 

apresentasse acusação contra o 

dono de um açougue que, 

segundo ele, vendia carne 

corrompida, remetendo à 

comissão permanente para que 

ela propusesse a forma da revista 

desses gêneros nocivos à saúde 

pública. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Gêneros 

Sanitário 

Mercado 

Aprovação de despesas 

Obra em pontes 

Obra em calçadas 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em matadouro 

Leilão de obras 

Salubridade das reses 

Apresentação de acusação 

157 a 161 

Atas, 

28.11.1835 

Ofício do fiscal da Conceição 

afirmando que se poderia pagar a 

José Antonio Mariano a quantia 

do reparo de ponte, pois ele 

tinha concluido os temos da 

obra. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Solicitação para pagamento de 

arrematação de obra 

157 a 161 



647 
 

Atas, 

28.11.1835 

Ofício do fiscal da Conceição 

dando esclarecimentos sobre a 

estatística e comunicando que 

ninguém quis arrematar uma 

obra em ponte. 

Sobre a primeira parte, fossem 

esperadas as outras relações. 

Quanto à segunda, que a obra 

fosse feita a jornal. 

Estatísticas 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Esclarecimentos sobre estatística 

Não houve arrematação 

Obra em ponte 

Obra à jornal 
157 a 161 

Atas, 

28.11.1835 

Ofícios dos fiscais de Cutia e do 

Ó com esclarecimentos sobre as 

estatísticas. 

Que as outras relações fossem 

esperadas. 

Estatísticas Esclarecimentos sobre estatística  

157 a 161 

Atas, 

28.11.1835 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento dos negociantes de 

carne. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Licença 

Mercado 
Solicitação de porteira 

157 a 161 

Atas, 

28.11.1835 

Requerimentos de dona Mariana 

Jacintha Gomes e Margarida 

Joaquina pedindo dispensa do 

pagamento da cota para canal 

das obras, pois não foram 

avisadas pelo fiscal. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Publicação 

Queixa a respeito do fiscal 

Construção, conservação e 

reparo 

Falta de aviso do fiscal 

Pedido de isenção de pagamento 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

157 a 161 

Atas, 

28.11.1835 

Requerimento de João Sertorio 

pedindo alinhamento para poder 

edificar. 

Na falta do prefeito, informe o 

fiscal. 

Alinhamento e demarcação 
Falta de prefeito 

Solicitação de alinhamento 

157 a 161 

Atas, 

28.11.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre se transmitir ao governo os 

esclarecimentos exigidos em 

portaria sobre as estatítiscas. 

Argumentou-se que, na falta de 

prefeito, o qual teria que cumprir 

com essa portaria, e esperando 

por providências do governo 

sobre esse emprego, a câmara 

encarregou os fiscais do referido 

que ainda não tinha todos dado 

conta da apresentação dos 

esclarecimentos das estatísticas. 

Estatísticas 
Falta de prefeito 

Esclarecimentos sobre estatística 

157 a 161 
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Atas, 

28.11.1835 

Indicação do Sr. Pinheiro para 

que o fiscal reparasse buracos 

em calçada e examinasse se eles 

eram causados pelas águas do 

telhado de Joaquim Elias para 

exigir dele o conserto. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em calçadas 

Exigência do pagamento das 

despesas com obra 

157 a 161 

Atas, 

04.12.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

participando que João Sertorio 

se recusou a assinar o termo em 

que se obrigava a fazer obra em 

vertente de uso público. Que 

ninguém arrematou a construção 

de casinhas. Que João Sertorio 

não tinha avençado seu negócio 

de molhados. 

Que se remetesse a primeira 

parte à comissão permanente. 

Autorizou-se fazer a obra a 

jornal. Que o procurador 

requeresse a execução da 

postura. 

Ações indevidas de moradores 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Posturas e deliberações 

Recusa em assinatura de termo 

Despesas com obras por conta 

do requerente 

Bebedouro para animais 

Não houve arrematação 

Obra nas casinhas 

Avenças 

Obra à jornal 

Execução de postura 

161 a 165 

Atas, 

04.12.1835 

Ofício do fiscal da Penha sobre 

as estatísticas. Esperado pelos outros. 
Estatísticas 

Esclarecimentos sobre 

estatísticas 161 a 165 

Atas, 

04.12.1835 

Requerimento de Joaquim 

Olinto de Carvalho pedindo para 

ser nomeado administrador das 

rendas camarárias. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para ser nomeador 

administrador das rendas 

161 a 165 
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Atas, 

04.12.1835 

Paracer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

Que se mandasse ofício ao 

presidente de província 

comunicando o estado da Ponte 

Grande em Santa Anna e a 

necessidade da feitura de 

cabeceiras de pedra. Que se 

pagasse a José Antonio Mariano 

Coitinho o conserto de ponte. 

Que se fizesse orçamento de 

ponte e que a obra fosse feita a 

jornal caso não houvesse 

arrematante. Sobre as revistas 

das casas de negócio, que a 

câmara se entendesse com os 

juízes de paz para serem 

autoridades policiais a quem 

competia executar as posturas 

para se proceder às revistas 

acompanhados de seus escrivães, 

do fiscal e facultativos, impondo 

penas aos que vendessem 

gêneros nocivos à saúde pública. 

Construção, conservação e 

reparo 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Arrematação 

Mercado 

Sanitário 

Posturas e deliberações 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra em ponte 

Pagamento ao arrematador de 

obra 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

Revista dos estabelecimentos 

comerciais 

Salubridade dos gêneros 

Execução de posturas contra 

infratores 

161 a 165 

Atas, 

04.12.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimentos de dona 

Maria Anna Jacintha Gomes e 

sua irmã. 

Que o fiscal satisfizesse a 

quantia por conta do desleixo em 

não ter avisado as suplicantes. 

Publicação 

Queixa a respeito do fiscal 

Construção, conservação e 

reparo 

Falta de aviso do fiscal 

Pedido de isenção de pagamento 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Pagamento de despesas pelo 

fiscal devido à negligência 
161 a 165 
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Atas, 

04.12.1835 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que fosse concedida a Joaquim 

Francisco Gonçalves a demissão 

do emprego de administrador 

das rendas após ter sucessor, 

cabendo ao fiscal propor pessoa 

apta. 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de demissão como 

administrador das rendas 

Proposta de administrador das 

rendas 

161 a 165 

Atas, 

04.12.1835 

Indicação do Sr. Segurado para 

que o fiscal, acompanhado de 

peritos e engenheiro, fizesse 

orçamento para calçadas pelo 

método da estrada em alguns 

países feita com pedregulho 

conforme artigo publicado no 

Farol Paulistano. Aprovado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

161 a 165 

Atas, 

04.12.1835 

Indicação do Sr. Olinto para que 

o fiscal fizese orçamento para 

calçadas e arrematasse a obra, 

fazendo a jornal caso não 

aparecesse arrematante. Aprovado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Leilão de obras 

161 a 165 

Atas, 

04.12.1835 

Requerimento do fiscal da 

cidade instando pelo 

deferimento do pedido de 

aumento. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Fiscalato 
Solicitação de aumento de 

gratificação pelo fiscal 

161 a 165 

Atas, 

15.12.1835 

Portaria do presidente de 

província para que se mandasse 

examinar o estado da Ponte 

Grande por peritos, apresentando 

o orçamento para os reparos e 

cabeceiras de pedra. Que essas 

obras fossem colocadas em hasta 

pública. 

Deliberou-se pedir ao marechal 

Pedro Müller o exame da ponte 

junto com o fiscal e uma 

comissão da câmara, 

autorizando-se o fiscal a fazer os 

reparos necessários à segurança 

da ponte. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Leilão de obras 

165 a 170 
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Atas, 

15.12.1835 

Ofício do fiscal da cidade com 

esclarecimentos sobre as 

estatísticas. 

Foi à comissão permanente com 

as demais. 

Estatísticas Esclarecimentos sobre estatística 

165 a 170 

Atas, 

15.12.1835 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Joaquim Olinto 

de Carvalho. Foi à comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Leilão de obras 
165 a 170 

Atas, 

15.12.1835 

Informação do fiscal sobre João 

Sertorio. Proceda-se ao alinhamento. 
Alinhamento e demarcação 

Solicitação de alinhamento 

Solicitação deferida 165 a 170 

Atas, 

15.12.1835 

Queixa de João Sertorio contra o 

fiscal por conta das águas em 

seu terreno e por não ter 

avençado. Pede que fosse 

dispensado da multa. 

Com a resposta do fiscal, foi à 

comissão permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Queixa a respeito do fiscal 

Água em quintal 

Avenças 

165 a 170 

Atas, 

15.12.1835 

Requerimento de Brigadeiro 

Camello de Mendonça pedindo 

para ser administrador das 

rendas da câmara. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para ser nomeador 

administrador das rendas 

165 a 170 

Atas, 

15.12.1835 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

Que se agradecesse ao tenente 

coronel João da Silva Machado 

pela franqueza com que cedeu 

vertente em seus terrenos. Que 

não fosse feito nenhum desconto 

na taxa dos carros. 

Rendimento 

Franqueza em vertente 

Dúvida sobre pagamento de taxa 

de carros 

165 a 170 

Atas, 

15.12.1835 

Parecer da comissão permanente 

elevando a gratificação do fiscal. Aprovada. 
Fiscalato 

Aumento de gratificação do 

fiscal 165 a 170 
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Atas, 

15.12.1835 

Proposta do Sr. Olinto para que 

se representasse à Assembleia 

Provincial um projeto oferecido 

por ele em que pedia a reforma 

da lei que criou o emprego de 

prefeito na parte em que subtraía 

o fiscal à jurisdição camarária, 

deixando-se inteiramente em 

vigor o disposto quanto ao fiscal 

na lei de 1º de outubro de 1828. Aprovada. 

Fiscalato 

Proposta de reforma da lei de 

criação do prefeito 

Execução da lei de 1º de outubro 

de 1828 

165 a 170 

Atas, 

15.12.1835 

Indicação do Sr. Penteado para 

que o fiscal fixasse editais para 

as avenças começarem, 

estipulando os prazos e a quantia 

com recurso ao prefeito e, 

enquanto não houvesse esse 

empregado, à câmara. Aprovada. 

Publicação 

Rendimento 

Editais sobre prazo e quantia das 

avenças 

Falta de prefeito 

165 a 170 

Atas, 

15.12.1835 

Indicação do Sr. Silva para se 

ordenar ao fiscal que mandasse 

correr o nivelamento para vir 

água do Ipiranga à cidade, 

apresentando o resultado e 

quaisquer incovenientes. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Nivelamento para abastecimento 

de água 

165 a 170 

Atas, 

15.12.1835 

Indicação do Sr. Silva para que o 

fiscal convidasse por editais as 

pessoas que quisessem se 

encarregar das aferições 

conjuntamente com o serviço de 

numerar carros que pagam as 

taxas. Aprovada. 

Publicação 

Rendimento 

Mercado 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Aferições 

Numeração de carros 

Pessoas encarregadas das 

aferições e carros 

165 a 170 
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Atas, 

24.12.1835 

Ofício do fiscal da cidade 

dizendo que tinha nomeado 

interinamente duas pessoas para 

administração das rendas. Que 

se tornasse a alugar o açougue 

da câmara a qualquer pessoa. Foi à comissão permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Rendimentos 

Nomeação de administrador de 

rendas 

Aluguel do açougue 

170 a 173 

Atas, 

24.12.1835 

Requerimento do fiscal da 

cidade sobre a assinatura da 

queixa de João Sertorio para 

depois informar. Satisfaça. 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Queixa a respeito do fiscal 

Água em quintal 

Avenças 

170 a 173 

Atas, 

24.12.1835 

Ofício do fiscal da Conceição 

comunicando que ajustou uma 

obra a certa quantia. Aprovado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentess 

Construção, conservação e 

reparo 

Ajuste em pagamento de obra 

170 a 173 

Atas, 

24.12.1835 

Requerimentos do reverendo 

João Joaquim de Carvalho e 

Matheus Fernandes Cantinho 

pedindo que, por não haver 

prefeito, fosse ordenado mandar 

ao sub-prefeito ou fiscal para 

que informassem sobre seus 

requerimentos lidos em 

28.09.1835 

Informe o fiscal na falta de 

prefeito. 

  

Falta de prefeito 

Pedido de despacho de 

requerimento não especificado 

170 a 173 

Atas, 

24.12.1835 

Parecer da comissão permanente 

a respeito do ofício do fiscal que 

trata da causa de infração de 

postura contra Francisco 

Antonio Simões subtraindo o 

procurador a qualquer diligência. Aprovado. 

Posturas e deliberações 
Infração de postura 

Não especificado 

170 a 173 
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Atas, 

24.12.1835 

Voltou à comissão o parecer 

sobre o requerimento de 

Joaquim Olinto de Carvalho e 

proposta do fiscal para se dividir 

a administração das rendas.   

Fiscalato 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Rendimento 

Proposta de reforma da lei de 

criação do prefeito 

Execução da lei de 1º de outubro 

de 1828 

Nomeação de administrador de 

rendas 

170 a 173 

Atas, 

24.12.1835 

Indicação do Sr. Penteado para 

que se suspendasse o aumento 

da gratificação do fiscal até a 

aprovação da Assembleia 

Provincial conforme o artigo 87º 

da lei de 1º de outubro de 1828. Aprovada. 

Fiscalato 
Suspensão de aumento de 

gratificação do fiscal 

170 a 173 
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Ano de 1836 

 

DATA 
REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

02.01.1836 

Ofício do fiscal da cidade com 

requerimento de Antonio Jose de 

Castilho oferecendo-se como 

administrador das aferições das 

medidas com 12% de prêmio, 

pois o atual não queria continuar 

com tal quantia. 

Que o fiscal desse as 

providências necessárias 

conforme o estilo. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para ser aferidor 

05 a 06 

Atas, 

02.01.1836 

Informação do fiscal sobre os 

requerimentos do reverendo 

João Joaquim de Carvalho e 

Matheus Fernandes Cantinho.   

  

Falta de prefeito 

Pedido de despacho de 

requerimento não especificado 

05 a 06 

Atas, 

02.01.1836 

Requerimento do carcereiro 

pedindo pagamento. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 05 a 06 

Atas, 

02.01.1836 

Requerimento do ajudante de 

porteiro pedindo pagamento. 

Com atestação do fiscal, pague-

se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

ordenado 

Autorização de pagamento  
05 a 06 

Atas, 

02.01.1836 

Indicação do Sr. Olinto para se 

perguntar ao fiscal sobre o 

cumprimento dado a respeito da 

deliberação de postura contra os 

possuidores de terrenos que não 

tinham edificado. Aprovada. 

Datas de terra e/ou terreno 

Posturas e deliberações 

Verificação do cumprimento de 

postura sobre terrenos não-

edificados 

05 a 06 
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Atas, 

09.01.1836 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

com relatório trimestral da sua 

administração. Inteirada. 

  Não especificado 

07 a 10 

Atas, 

09.01.1836 

Requerimento do cirurgião de 

partido pedindo pagamento. 

Informação favorável do fiscal, 

pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de ordenado ao 

cirurgião de partido 07 a 10 

Atas, 

09.01.1836 

Requerimento de Caetano 

Antonio de Moraes pedindo 

licença para extrair uma rifa. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Licença Rifas 

07 a 10 

Atas, 

09.01.1836 

Ofício do fiscal da Conceição 

representado que precisava fazer 

uma viagem até Curitiba e 

requerendo suplente. Adiado. 

Fiscalato 
Informação sobre ausência do 

fiscal 

07 a 10 
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Atas, 

09.01.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Se aprovou a divisão da 

administração das rendas, 

permitindo que o fiscal tratasse 

com as pessoas que ele propôs e 

com outras para que se 

encarregassem da administração, 

tendo em conta o requerimento 

de Joaquim Olinto de Carvalho 

que pediu emprego, participando 

tudo à câmara. Que ele pagasse 

ao picador do açougue seu 

vencimento, sendo despedido. 

Que o açougue voltasse ao seu 

antigo estado com a condição de 

franquea-lo com preferência a 

quem desse a carne por menos. 

Que o secretário conferisse com 

o inventário a relação dos 

utensílios entregues pelo ex-

administrador das casinhas, 

Joaquim Gonçalves. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Mercado 

Inventário 

Divisão das rendas camarárias 

Pagamento de salário aos 

picadores 

Demissão de picadores 

Franqueza do açougue 

Relação de utensílios 

07 a 10 

Atas, 

09.01.1836 

Indicação do Sr. Silva para que 

se declarasse aos fiscais das 

freguesias que enquanto não 

houvesse prefeito que eles se 

dirigissem imediatamente à 

câmara. Aprovada. 

Fiscalato Falta de prefeito  

07 a 10 
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Atas, 

09.01.1836 

Indicação do Sr. Olinto para que 

o fiscal desse as razões para não 

ter aparecido com o resultado do 

que foi deliberado sobre tratar 

amigavelmente com as pessoas 

que fechavam terrenos às 

margens do Tamanduateí para 

que os franqueasse 

independentemente dos meios 

judiciais. Aprovada. 

Posturas e deliberações 

Datas de terra e/ou terreno 

Falta de execução de 

deliberações 

Queixa sobre fechos em terreno  

Mediação 

07 a 10 

Atas, 

09.01.1836 

Requerimento de José Coelho de 

Mesquita pedindo para ser 

nomeado como administrador 

das rendas. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

tomasse em consideração. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para ser nomeador 

administrador das rendas 

07 a 10 

Atas, 

13.01.1836 

Ofício do fiscal da cidade e do 

procurador informando sobre 

novos fechos que o tenente 

coronel Jeronimo José de 

Andrade estava fazendo em 

várzea de servidão pública. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno  
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

10 a 12 

Atas, 

13.01.1836 

Ofício do fiscal representando 

várias coisas em quatro artigos. 

Os dois primeiros artigos foram 

à comissão permanente. Sobre o 

terceiro, convidou-se o fiscal 

suplente para assistir às avenças 

por causa do impedimento do 

efetivo. Quanto ao quatro, 

ordenou-se que não apelasse sem 

ordem da câmara da sentença 

que o juiz de paz desse na causa 

de infração de postura contra um 

atravessador. 

Fiscalato 

Rendimento 

Posturas e deliberações 

Entrega do fiscalato 

Avenças 

Sentença sobre atravessadores 

Apelação sem ordem feita pelo 

fiscal 

Advertência ao fiscal 

10 a 12 
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Atas, 

13.01.1836 

Ofício do secretário com o 

resultado da conferência feita no 

inventário da relação de móveis 

que deu o ex-administrador das 

casinhas. 

Ao fiscal para que ele 

examinasse e desse as 

providências. 

Inventário Relação de utensílios 

10 a 12 

Atas, 

13.01.1836 

Indicação do Sr. Olinto para se 

perguntar ao fiscal o porquê não 

apresentou a relação das pessoas 

afetadas pela morfeia. Aprovada. 

Sanitário Morfeia 

10 a 12 

Atas, 

18.01.1836 

Portaria do presidente de 

província incumbindo ao zelo 

camarário a vigilância sobre a 

conservação da água do 

Seminário de Meninas e do 

Jardim Botânio, mandando o 

fiscal advertir aos proprietários 

das casas por onde ela passava 

para que não a desviassem em 

prejuízo dos referidos 

estabelecimentos, devendo 

examinar de tempos em tempos 

o estado do rego. Constando que 

na Secretaria do Governo não 

havia uma coleção das posturas 

em vigor. 

Deliberou-se remeter cópia ao 

fiscal para fazer os referidos 

exames e que enviasse ao 

governo outra coleção das 

posturas. 

Sanitário 

Publicação 

Salubridade da água 

Advertência aos moradores 

Falta de coleção de posturas 

12 a 15 

Atas, 

18.01.1836 

Informação do fiscal da cidade 

sobre a causa de infração de 

postura contra Francisco 

Antonio Simões. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Posturas e deliberações  
Infração de postura 

Não especificado 

12 a 15 

Atas, 

18.01.1836 

Ofício do fiscal representando 

várias coisas em quatro artigos. 

Foi à comissão permanente, 

devendo o fiscal informar a ela 

se na administração da 

aguardente havia ou não um 

ajudante. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre ajudante na 

administração da aguardente 

12 a 15 



660 
 

Atas, 

18.01.1836 

Informação do fiscal sobre 

requerimento do carcereiro. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 
12 a 15 

Atas, 

18.01.1836 

Indicação do Sr. Olinto para se 

perguntar ao fiscal se havia 

obstáculo à continuação de obra 

que não fazia por ausência do 

Prior do Carmo como afirmou. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

12 a 15 

Atas, 

18.01.1836 

Indicação do Sr. Olinto para que 

apresente à câmara as listas dos 

carros existentes que os fiscais 

deveriam enviar ao secretário 

conforme regulamente para que 

se visse quais tinham pago as 

taxas. Aprovada. 

Rendimento Relação de carros 

12 a 15 

Atas, 

22.01.1836 

Ofício do fiscal da cidade com 

as respostas do coronel José 

Pedro Galvão e da viuva do 

marechal Galvão sobre a 

franqueza das margens do 

Tamanduateí. 

Foi encaminhado à comissão 

permanente com os papeis 

existentes a esse respeito. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno  

Mediação 

15 a 17 

Atas, 

22.01.1836 

Ofício do fiscal da Conceição 

participando que colocou em 

praça o conserto de ponte. Inteirada. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obras 

Obra em pontes 

15 a 17 

Atas, 

22.01.1836 

Requerimento de José 

Esperanguero pedindo terreno. 

Em vista da informação do 

fiscal, não tem lugar por ser 

logradouro público. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação indeferida 
15 a 17 
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Atas, 

22.01.1836 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o requerimento de Caetano 

Antonio de Moraes voltasse ao 

fiscal para que ele informasse 

circunstancialmente. 

Licença Rifas 

15 a 17 

Atas, 

22.01.1836 

Indicação do Sr. Olinto para se 

perguntar ao fiscal o porquê não 

cumpriu o que lhe foi ordenado a 

respeito de caminho fechado. Aprovada. 

Posturas e deliberações 

Datas de terra e/ou terreno 

Falta de execução de postura 

sobre fechos 

15 a 17 

Atas, 

22.01.1836 

Indicação do Sr. Brito para que o 

fiscal informasse sobre a 

diminuição de água em chafariz 

depois que outra vertente se uniu 

a ele. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre diminuição de 

água 

15 a 17 

Atas, 

27.01.1836 

Ofício do fiscal da cidade 

informando os motivos porque 

não continuou com a obra no 

Morro do Carmo, o resultado 

sobre abertura de caminho e 

estado da água de chafariz. 

Representando a necessidade de 

fazer caixa no canal das obras do 

Recolhimento de Santa Thereza 

e dele ser autorizado a consertar 

a Ponte de Pinheiros, 

precedendo ao orçamento e 

praça. 

Resolveu-se autoriza-lo, 

remetendo à comissão 

permanente. 

Arrematação 

Construção, reparo e 

conservação 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em estradas 

Informação sobre diminuição de 

água 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

17 a 19 

Atas, 

27.01.1836 

Requerimento de Ricardo 

Miguel de Oliveira e outro 

pedindo licença para tirarem rifa. Informe o fiscal. 

Licença Rifas 

17 a 19 
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Atas, 

27.01.1836 

Indicação do Sr. Olinto em que 

denuncia vários desleixos do 

fiscal da cidade por causa da 

acumulação de empregos, 

concluindo que ele deveria 

recolher-se à função de fiscal ou 

aos outros empregos de 

arrecadação das rendas por parte 

da Tesouraria da Fazenda. O Sr. 

Brito indicou que o fiscal fosse 

ouvido e outro, o Sr. Lucio, que 

fosse enviado primeiramente à 

comissão permamente para que 

ela desse o seu parecer. Adiado. 

Queixa a respeito do fiscal 
Desleixos do fiscal 

Acumulação de funções 

17 a 19 

Atas, 

27.01.1836 

Indicação do Sr. Olinto para se 

perguntar ao fiscal porque, além 

de outras coisas que não 

cumpriu, não havia feito a 

acusação contra o infrator da 

postura sobre gêneros 

corrompiados que lhe foi 

determinada há dois meses. Aprovada. 

Posturas e deliberações 

Sanitário 

Mercado 

Falta de execução de 

deliberações 

Falta de acusação contra 

atravessador 

17 a 19 

Atas, 

27.01.1836 

Participação do Sr. Olinto em 

que apontava que uma quantia 

lhe foi entregue por Joaquim 

Felippe de Campos a respeito 

dos direitos das canadas de 

aguardente, a qual não foi 

cobrada nem pelo administrador, 

nem pelo fiscal. 

Resolveu-se enviar a quantia ao 

procurador. 

Rendimento 
Falta de arrecadação da 

aguardente pelo fiscal 

17 a 19 
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Atas, 

04.02.1836 

Ofício do fiscal da cidade com 

os motivos para não ter feito a 

acusação contra o infrator do 

artigo 13 das posturas, Demetrio 

da Costa. Representando a 

necessidade de vários reparos na 

cadeia e a queda de uma ponte. 

Que fizesse os reparos na cadeia, 

precedendo orçamento. Que as 

outras questões fossem à 

comissão permanente. 

Posturas e deliberações 

Sanitário 

Mercado 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Falta de acusação contra 

atravessador 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra na cadeia 

Informação sobre estado de 

ruína 

Orçamento e despesas com obras 
19 a 23 

Atas, 

04.02.1836 

Informação do fiscal a respeito 

de rifa pretendida por Ricardo 

Miguel de Oliveira e outro. Indeferido. 

Licença Rifas 

19 a 23 

Atas, 

04.02.1836 

Sobre a indicação do Sr. Olinto, 

foi aprovado o proposto pelo Sr. 

Brito. Que o fiscal fosse ouvido. 

Posturas e deliberações 

Mercado 

Sanitário 

Falta de execução de 

deliberações 

Falta de acusação contra 

atravessador 19 a 23 

Atas, 

04.02.1836 

Parecer da comissão 

permanente. 

Sobre os fechos que Jeronino 

José de Andrade estava fazendo, 

se encarregou o fiscal de exigir 

uma declaração assinada de que 

não era sua intenção tomar posse 

do terreno, obrigando-se a tirar o 

barro em linha reta e prometendo 

demolir os fechos do terreno 

público onde plantou logo que as 

plantações fossem colhidas. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

19 a 23 
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Atas, 

04.02.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal a respeito 

da multa a Francisco Antonio 

Simões. 

Que o procurador falasse com as 

testemunhas para verificar se 

lembravam do fato e, depois, 

consultando advogado, 

proseguisse, advertindo-lhe que 

deveria proceder contra os 

infratores das leis municipais, 

pois toda demora causaria 

prejuízo das rendas e menoscabo 

das leis. 

Posturas e deliberações 

Infração de postura 

Não especificado 

Solicitação para apresentação de 

esclarecimentos e testemunhas 

19 a 23 

Atas, 

04.02.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

Que se executasse a obra para 

segurança do Morro do Carmo. 

Que se entendesse com a regente 

ou o procurador do 

Recolhimento de Santa Thereza 

para que mandasse fazer o 

quanto antes a obra e que, no 

caso de recusa, mandasse tapar 

todo o encanamento. Que se 

entende-se com Francisco Maria 

Gulart para que abrisse mão de 

terreno e, caso se opusesse, que 

o fiscal colocasse em execução o 

artigo da postura, consutando a 

advogado quando a questão não 

estivesse liquidada. Que 

parecendo existir extravio no 

encanamento de São Miguel, 

que procurasse verificar a causa 

de não ter aumentado a água. 

Datas de terra e/ou terreno 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Ajuda de regente em obra 

Mediação para obtenção de 

terreno 

Extravio de água 

19 a 23 
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Atas, 

04.02.1836 

Indicação do Sr. Segurado para 

se perguntar ao fiscal o motivo 

para não ter apresentado 

orçamento para calçamento. Aprovada. 

Posturas e deliberações 

Construção, conservação e 

reparo 

Falta de execução de 

deliberações 

Esclarecimentos sobre falta de 

orçamento 

Obra em calçada 19 a 23 

Atas, 

11.02.1836 

Ofício da comissão de visita às 

prisões com resultado de seus 

exames. 

Ficou a câmara inteirada, 

resolvendo que ao fiscal se 

recomendasse a vigilância sobre 

a limpeza das prisões. 

Cadeia 

Sanitário 
Limpeza da cadeia 

23 a 26 

Atas, 

11.02.1836 

Ofício do fiscal da cidade 

dizendo que na Rua da Boa 

Vista não se poderia fazer o 

calçamento pelo método descrito 

no Farol Paulistano, pois as 

casas estavam abaixo do nível da 

rua. Apresentando orçamento 

para calça-la pelo método atual. 

Faça-se precedendo editais para 

pôr em praça. Que ele 

apresentasse orçamento para 

outra rua pelos dois métodos. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Nivelamento de ruas 

Leilão de obras 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

23 a 26 

Atas, 

11.02.1836 

Ofício do fiscal da Conceição 

comunicando o único lance dado 

para obra de ponte. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Arrematação 
Informação sobre arrematação 

Obra em pontes 

23 a 26 

Atas, 

11.02.1836 

Requerimento de Gabriel 

Thomaz Vilella, preso na cidade, 

pedindo o pagamento em 

dinheiro da quantia para seu 

sustento, pois não se utilizava da 

qualidade do alimento, com 

despacho do governo exigindo 

informação. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Cadeia 

Despesa com comida para os 

presos 

Queixa dos presos sobre comida 

23 a 26 



666 
 

Atas, 

11.02.1836 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que não se deveria mudar o 

Chafariz do Açú, cujo 

orçamento apresentou o fiscal, 

pois era inútil, prejudicial e 

ruinosa às rendas do município. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento  

23 a 26 

Atas, 

11.02.1836 

Indicação do Sr. Segurado e do 

Sr. Penteado para se recomendar 

ao fiscal toda atividade para 

executar a postura contra os 

cães, ajustando e propondo à 

câmara o salário que seria pago a 

quem os matasse. Aprovada. 

Animais 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Matança de cães 

Despesa com cães 

23 a 26 

Atas, 

11.02.1836 

Indicação do Sr. Olinto para se 

exigir do fiscal que infomasse 

sobre o que tinha feito e o estado 

em que estava a abertura de 

várias ruas na freguesia do Brás. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em ruas 

23 a 26 

Atas, 

11.02.1836 

Indicação do Sr. Pinheiro para 

que o fiscal consertasse os 

desmanhos em calçada, 

construindo cintas laterais para 

expedição das águas. Aprovada. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em calçadas 

23 a 26 

Atas, 

13.02.1836 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

cinco artigos. 

Autorizou-se o conserto de 

desmanchos em calçada. Sobre 

os outros, foram à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em calçadas 

26 a 28 

Atas, 

13.02.1836 

Requerimento de Constancio 

José Xavier pedindo data de 

terra na freguesia do Brás. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse  de data de 

terra 

26 a 28 
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Atas, 

19.02.1836 

Ofício do fiscal da cidade com a 

resposta de Francisco Maria 

Goulart sobre o caminho por ele 

tapado. Propondo reparo em 

calçada. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 

Construção, conservação e 

reparo 

Fechos em terreno 

Obra em calçadas 

29 a 32 

Atas, 

19.02.1836 

Ofício do fiscal da cidade sobre 

rebocamento de valos para fecho 

em terreno sobre o qual pende 

uma ação com o procurador 

fiscal por ser de servidão pública 

e lembrando que um ofício a 

esse respeito deveria ser 

mandado ao presidente de 

província. Representando a 

necessidade de conserto em 

escada da forca. 

Deliberou-se que o conserto 

fosse feito, fazendo ver o fiscal 

que a câmara estava admirada 

que a escada feita há pouco 

tempo já estava deteriorada 

mesmo guardada. O restante foi 

à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre valos 

Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

Obra em valos 

Obra em escada 

29 a 32 

Atas, 

19.02.1836 

Parecer da comissão 

permanente. 

Deliberou-se que uma obra em 

ponte não deveria ser arrematada 

devido ao preço exorbitante que 

foi orçado. Deveria ser feita a 

jornal, incumbindo-se o fiscal da 

Penha da sua administração, 

dando-lhe o mesmo salário pela 

administração de outra obra na 

Penha, cujo desempenho foi 

satisfatório. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em pontes 

Obra à jornal 

Fiscal incumbido da 

administração de obras 

Pagamento de salário ao fiscal 

por administração de obra 

29 a 32 

Atas, 

10.03.1836 

Ofício do fiscal da cidade 

perguntando se poderiam cobrar-

se as avenças indistintamente 

por alguns meses. 

Negou-se dizendo que 

observasse a regra geral. 

Rendimento Avenças 

33 a 36 
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Atas, 

10.03.1836 

Ofício do fiscal de Cutia 

participando a cobrança de multa 

do artigo 2º das posturas e que o 

multado apelou à junta de paz. 

Adiado. Que se ordenasse ao 

procurador que deixasse em 

depósito o dinheiro até decisão 

do negócio. 

Rendimento Cobrança das multas 

33 a 36 

Atas, 

10.03.1836 

Informação do fiscal da cidade 

em favor do requerimento de 

Constancio José Xavier Soares. Ficou adiado. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse  de data de 

terra 

33 a 36 

Atas, 

10.03.1836 

Requerimento de Manuel Pinto 

dos Santos pedindo demissão 

como feitor das obras públicas. Informe o fiscal propondo outro. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de demissão 

Nomeação de feitor 

33 a 36 

Atas, 

10.03.1836 

Requerimentos de Dor. Manoel 

Joaquim do Amaral Gurgel, 

Idefonso Xavier Ferreira edona 

Mathilde Policena do Amaral 

pedindo datas de terra na 

freguesia do Brás. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra  

33 a 36 
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Atas, 

10.03.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

Que ele procedesse ao 

orçamento e colocasse em praça 

o reparo de calçada, alertando-o 

que na falta de zelo, mais se 

despenderia, o que não 

aconteceria se representasse em 

tempo. Aprovou-se as carradas 

de pedregulho em rua e tapagem 

de buracos em encanamento. 

Que se mandasse ofício ao 

presidente de província 

comunicando os desmanchos 

dos lampiões da cadeia, 

exigindo-se do fiscal a relação 

dos ferros com as declarações 

necessárias para remeter ao 

governo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Cadeia 

Iluminação 

Obra em calçadas 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

Fornecimento de carradas 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Lampiões 

Ferro 

33 a 36 
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Atas, 

10.03.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

Que se aprovasse a comissão por 

ele convencionado com os 

administradores das casinhas e 

aguardentes, bem como que se 

deixa ao coletor a nomeação de 

seu ajudante, tendo o fiscal 

imediata inspeção sobre tais 

agentes. Que se mandasse ao 

governo a relação dos morféticos 

e esclarecimentos do fiscal 

pedindo providências para se 

evitar o comércio deles com as 

pessoas sãs, devendo o fiscal 

examinar com o cirurgião de 

partido a escrava do tenente 

coronel Quartim e o preto de 

Jeronimo Gomes de Faria, dando 

parte do resultado para serem ou 

não incluídos na relação. Que 

uma ponte fosse feita a jornal 

caso não aparecesse arrematante. 

Rendimento 

 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Sanitário 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Nomeação de ajudante do 

coletor 

Morfeia 

Leilão de obras 

Obra em pontes 

33 a 36 

Atas, 

10.03.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

Visto que as testemunhas da 

infração de posturas feita por 

Demetrio da Costa se 

desdizeram, o fiscal não deveria 

acusar. Deliberou-se que em 

casos idêntidos, ele fizesse as 

acusações no ato, devendo ser 

assinadas pelas testumunhas. 

Posturas e deliberações 
Testemunhas 

Acusações no ato de infração 

33 a 36 
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Atas, 

15.03.1836 

Indicação adiada do Sr. Olinto 

para o fiscal ser multado por 

desleixos. Reprovada. 

Queixa a respeito do fiscal 
Indicação para que o fiscal fosse 

multado 
36 a 38 

Atas, 

15.03.1836 

Indicação do Sr. Olinto para que 

o secretario, examinando as 

contas e ouvindo o fiscal, 

declarasse se Joaquim Floriano 

pagou algo do sustento de 

escravo preso e quantas reses 

Bento José de Siqueira carneou 

em dezembro. Aprovada. 

Cadeia 

Rendimento 

Arrecadação de quantia para 

comida dos presos 

Corte das reses 

36 a 38 

Atas, 

18.03.1836 

Esclarecimentos do secretário 

sobre indicação do Sr. Olinto. 

Foram à comissão permanente 

com mais dois documentos 

apresentados pelo Sr. Olinto nos 

quais consta que Joaquim 

Floriano pagou ao fiscal o 

sustendo de um escravo preso e 

que Bento José Siqueira cortou 

três reses em dezembro. 

Cadeia 

Rendimento 

Arrecadação de quantia para 

comida dos presos 

Corte das reses 

38 a 39 

Atas, 

18.03.1836 

Informação do fiscal sobre 

requerimento do feitor Manuel 

Pinto dos Santos. 

Como pede, prestando constas 

dos objetos a seu cargo perante o 

prefeito. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de demissão 

Nomeação de feitor 

Prestação de contas ao prefeito 
38 a 39 

Atas, 

24.03.1836 

Indicação do Sr. Silva para se 

ordenar ao fiscal que desse conta 

do estado da administração que 

se lhe determinou fizesse ao 

prefeito. Aprovada. 

Fiscalato 
Pedido de informação sobre 

administração do fiscal 

40 a 41 

Atas, 

08.04.1836 

Ofício do ex-procurador Manuel 

Joaquim Esperidm. declarando 

que não recebeu a quantia de 

sustento de um escravo preso 

que o fiscal disse que lhe 

entregou. 

Foi à comissão permanente com 

os papeis. 

Cadeia 
Não recebimento da quantia para 

comida dos presos 

42 a 45 
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Atas, 

08.04.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da Penha. 

Que não conseguindo por menos 

os salários para reparo de ponte, 

mesmo assim fizesse a obra. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Pagamento de salários 

Obra em pontes 

42 a 45 
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Atas, 

08.04.1836 

Parecer da comissão sobre ofício 

do fiscal da cidade. 

Que nada mais restava fazer 

sobre as ruas na estrada da 

Penha que o fiscal disse que 

estavam fechadas. Que era 

notável a demora do fiscal em 

cumprir com o artigo 19º das 

posturas contra os possuídores 

de terrenos que não os 

fechavam. Quanto aos que foram 

dados pela câmara depois de 

aprovado o artigo, deve-se 

constar com sua pontual 

execução a cargo do prefeito, 

mas o que diz respeito às cartas 

de datas anteriores, verificado 

que os possuidores não cumprem 

com as condições, a câmara teria 

o direito de considerá-los 

devolutos, dando-os a quem 

requeresse. Aprovaram-se as 

despesas com reparos, retirada 

de entulhos e cintas de pedras. 

Autorizou-se reparo em ladeira. 

Que a resposta dada pelo tenente 

coronel Jeronimo José de 

Andrade parecia suficiente para 

manutenção dos direitos 

camarários e público dos 

terrenos. Que o procurador 

tratasse com Vicente Antonio de 

Camargo para ver se ele 

apresenta o título que teria para 

fechar um parte de campo de 

servidão pública, participando o 

resultado. Que se aprovasse a 

convenção do fiscal com o 

procurador do Recolhimento de 

Santa Thereza sobre a caixa para 

depósito de lixo. 

Datas de terra e/ou terreno 

Posturas e deliberações 

Construção, conservação e 

reparo 

Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

Queixa sobre demora do fiscal 

em execução de postura 

Verificação das datas de terra 

Aprovação de despesas 

Obra em ladeira 

Apresentação de títulos para 

fechos 

42 a 45 
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Atas, 

15.04.1836 

Requerimento de Manuel Pinto 

de Santos queixando-se do fiscal 

não querer pagá-lo pela função 

de feitor das obras públicas. 

Com a informação do prefeito 

será deferido. 

Queixa a respeito do fiscal 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de salário ao feitor 

45 a 47 

Atas, 

15.04.1836 

Voltou à comissão um parecer 

sobre a falta do fiscal a respeito 

da relação de carros existentes 

para dar seu parecer definitivo.   

Rendimento Relação de carros 

45 a 47 

Atas, 

20.04.1836 

Ofício do prefeito transmitindo 

uma representação do fiscal da 

cidade para ser considerado e 

para a câmara deliberar sobre as 

medidas convenientes ao bem 

público. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

Posturas e deliberações Não especificado 

47 a 50 

Atas, 

20.04.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre indicação do Sr. Olinto e 

um documento que evidenciava 

que o ex-fiscal Bernardo Justino 

da Silva cobrou de Joaquim 

Floriano uma quantia para 

sustento de um escravo preso.  

O ex-fiscal disse que teria 

entregado a quantia ao ex-

procurador Esperedião, mas este 

duvidava de semelhante coisa. 

Por isso, deu-se parecer em que 

o ex-fiscal era o responsável pela 

quantia e ordenando-se ao atual 

procurador que a exigisse. 

Cadeia 

Queixa a respeito do fiscal 

Não recebimento da quantia para 

comida dos presos 

Responsabilização do fiscal 

47 a 50 

Atas, 

25.04.1836 

Ofício do prefeito transmitindo 

um ofício do fiscal para que a 

câmara deliberasse sobre o seu 

conteúdo. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

  Não especificado 

50 a 52 
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Atas, 

25.04.1836 

Requerimento de José Joaquim 

Vieira Pinto queixando-se de 

Antonio da Silva Duarte por ter 

fechado uma estrada em Cutia, 

acompanhado de despacho do 

governo para que a câmara 

procedesse conforme o artigo 

11º da lei.  

Encarregou-se uma comissão 

composta pelo juiz de paz, 

pároco e fiscal dessa freguesia 

do exame. 

Datas de terra e/ou terreno Queixa sobre fechos 

50 a 52 

Atas, 

29.04.1836 

Ofício do prefeito transmitindo 

um ofício do fiscal da cidade em 

que representava a dúvida do 

procurador em satisfazer várias 

pequenas despesas e com 

informações sobre 

requerimentos de Manuel Pinto 

dos Santos, Manuel da Costa 

Chagas e do atual carcereiro. 

A primeira parte foi adiada e a 

outra à comissão permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentess 

Dúvida sobre pagamento de 

despesas 

Pagamento de salário ao feitor 

Não especificado 

52 a 56 

Atas, 

29.04.1836 

Ofício de Bernardo Justino da 

Silva remetendo a cópia exigida 

de seu relatório pelo fiscal ao 

prefeito. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

  Não especificado 

52 a 56 

Atas, 

29.04.1836 

Requerimento de Bernardo 

Justino da Silva pedindo 

pagamento como fiscal. Adiado. 

Fiscalato 
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

52 a 56 

Atas, 

29.04.1836 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal nomeado 

apresentasse o título ao 

secretário para se registrar, 

declararando-se  ao prefeito que 

competindo-lhe pela lei executar 

todas as deliberações camarárias 

fica resolvido. 

Fiscalato 
Nomeação de fiscal 

Apresentação do título de fiscal 

52 a 56 
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Atas, 

29.04.1836 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que passando os fiscais à 

imediata subordinação dos 

prefeitos, só por ordem dele é 

que continuaria em vigor a 

deliberação e prática de se 

fazerem os consertos e obras 

indispensáveis. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalato 

Advertência da subordinação 

dos fiscais às ordens do prefeito 

Continuidade de obras 

52 a 56 

Atas, 

05.05.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofícios do fiscal da cidade 

transmitidos pelo prefeito. 

Que declarasse ao prefeito quais 

utensílios estavam em estado de 

consumo e outros que 

precisavam de reparos para se 

deliberar. Que não tinha lugar a 

diária proposta pelo fiscal ao 

porteiro para ajudá-lo, pois 

como tal era obrigado. 

Autorizou-se a feitura de um 

portão, a execução rigorosa das 

posturas sobre formigueiros, 

examinando-se os existentes e 

apresentando uma relação com o 

cálculo da despesa para 

providenciar sua extinção. Que 

esclarecesse sobre a quantia para 

reparo em pontes, procedendo ao 

orçamento. Que remetesse as 

férias de obras feitas para 

aprovação. 

Materiais 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Construção, conservação e 

reparo 

Animais 

Estado dos utensílios 

Reprovação do valor de diária 

proposta pelo fiscal 

Feitura de portão 

Execução de postura sobre 

formigueiros 

Despesas com formigueiros 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Guias e férias 

56 a 61 
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Atas, 

05.05.1836 

Parecer da comissão com a 

aprovação das contas para 

sustento dos presos pobres em 

que nota-se que a despesa foi 

excedida e que o ex-fiscal não 

declarou o número dos presos 

mensalmente como determinado 

e a mudança do alimento da 

carne de vaca para a de porco, 

vista como menos saudável. 

Declarou-se que, na esperança 

de melhoramento dessa questão 

com a administração do novo 

fiscal fiscalizada pelo prefeito, 

fosse remetida a cópia das 

observações feitas, declarando-

se que o fiscal ficaria obrigado a 

apresentar-lhe, desde já, uma 

relação de todos os presos 

existentes, como também as 

entradas e saídas informadas 

pelo carcereiro. O fiscaria seria 

penalizado pela menor infração 

dessa deliberação e multado na 

forma da lei. Além do mais, 

mandou-se pedir ao governo 

mais dinheiro para as despesas. 

Cadeia 

Queixa a respeito do fiscal 

Despesa com comida para os 

presos 

Relação de presos 

56 a 61 

Atas, 

05.05.1836 

Despachou-se o requerimento 

adiado de Bernardo Justino. 

Que lhe fosse paga a 

gratificação. 

Fiscalato 

Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

Solicitação deferida 
56 a 61 

Atas, 

10.05.1836 

Ofício do prefeito representando 

várias coisas e transmitindo dois 

ofícios do fiscal da cidade em 

que representava outras para se 

providenciar. 

Que se colocasse em praça ou 

fizesse a jornal o reparo de duas 

pontes, remetendo à comissão 

permanente. 

 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Leilão de obras 

Obra em pontes 

61 a 63 

Atas, 

10.05.1836 

Ofício do prefeito remetendo 

outros três do fiscal da cidade 

para serem considerados e 

fazendo reflexões sobre eles. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

  Não especificado 

61 a 63 
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Atas, 

10.05.1836 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando ao presidente 

camarário que o prefeito havia 

mandado subtrair todas as obras 

em andamento por causa da 

dúvida do procurador sobre o 

pagamento das férias não 

rubricadas pelo prefeito, pois ele 

se recusava. 

Foi à comissão com urgência 

para que desse parecer sobre isso 

e os ofícios anteriores. 

Construção, conservação e 

reparo 

Subtração de obras em 

andamento pelo prefeito 

61 a 63 

Atas, 

10.05.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre as contas da receita e 

despesa da câmara relacionadas 

ao trimestre de janeiro a março. 

Foram aprovadas. Apontaram-se 

alguns excessos em algumas 

despesas comparadas ao 

orçamento do ex-fiscal, 

ordenando-se mandar ofício ao 

prefeito para que ele 

recomendasse todo zelo e 

atividade para que as obras 

fossem feitas conforme as 

quantias orçadas ou com 

pequenos excessos. 

Construção, conservação e 

reparo 
Orçamento e despesas com obras 

61 a 63 

Atas, 

13.05.1836 

Ofício do prefeito enviando 

outro do fiscal da cidade sobre a 

necessidade de conserto em dois 

locais do canal dos chafarizes da 

cidade, comunicando que uma 

pessoa se encarregava de 

comprar os alimentos para os 

presos e zelar pelas ferramentas 

dos armazéns camarários. 

Deliberou-se que procedesse ao 

orçamento e que promovesse os 

lugares de ajudante de porteiro 

criados com  aprovação do 

Conselho Geral para se 

ocuparem às ordens do fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Orçamento e despesas com obras 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Compra de alimentos para os 

presos 

Ferramentas 

63 a 66 
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Atas, 

13.05.1836 

Ofício do ajudante de porteiro de 

Juqueri pedindo demissão 

devido a moléstias. 

Que fosse isento depois de 

prestar contas das arrecadações e 

que o fiscal propusesse outra 

pessoa. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Pedido de demissão 

63 a 66 
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Atas, 

13.05.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre os ofícios do prefeito a 

respeito de outros do fiscal da 

cidade. 

Que não querendo o prefeito 

rubricar as despesas, poderia 

determinar seu pagamento por 

meio de portarias enviadas ao 

procurador. Que levasse todas as 

razões expendidas ao 

conhecimento do prefeito para 

refletir sobre as deliberações 

tendo em conta o bem dos 

interesses municipais e sua 

administração, caso contrário, 

deveria representar ao governo 

para resolver. Que a chave da 

arca forte fosse entregue a ele ou 

conservada em poder do fiscal. 

Que o procurador pagasse as 

férias. Que seja deferido o ex-

carcereiro Manuel da Costa 

Chagas depois de se verificar os 

objetos que estavam sob a sua 

administração. Que o atual 

carcereiro fosse providenciado 

na conformidade da informação 

do fiscal, exceto sobre o servente 

para iluminação das prisões 

porque isso estava sob a sua 

obrigação conforme o 

regulamento do chefe de polícia. 

Reconhece-se o fundamento das 

respostas do administrador das 

casinhas denunciando a 

existência de atravessadores, 

inclusive um escravo envolvido 

com a venda de toucinho, 

afirmando-se que tais pessoas 

não poderiam estar ali. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Iluminação 

Mercado 

Recusa do prefeito em rubricar 

despesas 

Chave de arca forte 

Guias e férias 

Iluminação da cadeia 

Queixa sobre atravessadores 

63 a 66 
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Atas, 

20.05.1836 

Ofício do prefeito transmitindo 

outros três do fiscal da cidade 

para serem considerados e expor 

as razões pelas quais não se 

conformou com as várias 

deliberações camarárias. 

Foi à comissão permanente. 

Ordenou-se ao procurador que 

pagasse, provisoriamente, as 

despesas rubricadas apenas pelo 

fiscal até que se decidisse sobre 

a recusa do prefeito. 

 

Posturas e deliberações 

Pagamento de despesas 

rubricadas pelo fiscal 

Esclarecimentos do prefeito 

sobre recusa em cumprir com as 

deliberações e posturas 

66 a 70 

Atas, 

20.05.1836 

Ofício do fiscal do Ó 

perguntando se poderia nomear 

dois ou mais inspetores de 

caminhos na freguesia. 

Remeteu-se ao prefeito para que 

providenciasse tendo em vista as 

posturas. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Dúvida sobre nomeação de 

inspetores de caminhos 

66 a 70 

Atas, 

20.05.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do ex-fiscal. 

Que se perguntasse ao 

procurador o estado da causa 

entre câmara municipal e 

Fazenda Nacional relativa a 

terreno para se poder deliberar. 

Deliberou-se sobre o modo para 

abertura de rua. 

Datas de terra e/ou terreno 

Posturas e deliberações 

Construção, conservação e 

reparo 

Causa envolvendo a câmara 

municipal sobre terreno 

Abertura de rua 

66 a 70 

Atas, 

28.05.1836 

Portaria do prefeito enviando um 

ofício do fiscal da cidade para 

ser considerado. 

Encaminhou-se à comissão 

permanente. 

  Não especificado 

70 a 72 

Atas, 

28.05.1836 

Requerimento do fiscal da Penha 

pedindo dispensa como ajudante 

de porteiro para cobrança de 

multas, cargo que lhe foi 

provisoriamente anexado por 

falta de quem servisse. 

Foi dispensado. Resolveu-se que 

o procurador providenciasse a 

cobrança, propondo outra 

pessoa. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Rendimento 

Fiscal incumbido das tarefas de 

ajudante de porteiro 

Pedido de dispensa do fiscal 

como cobrador das multas 

70 a 72 

Atas, 

28.05.1836 

Requerimento deJosé 

Domingues Damasceno pedindo 

o pagamento de duas férias por 

obra. 

Remeteu-se ao fiscal para 

providenciar na conformidade 

das ordens e prática 

estabelecidas. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

férias 

70 a 72 
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Atas, 

28.05.1836 

Indicação do Sr. Pinheiro e Sr. 

Olinto para se perguntar ao 

prefeito se ele havia transmitido 

ao fiscal a deliberação camarária 

sobre monopolistas que existiam 

nas casinhas. Aprovada. 

Mercado 

Atravessadores nas casinhas 

Dúvida sobre transmissão de 

deliberação camarária ao fiscal 

70 a 72 

Atas, 

07.06.1836 

Ofício do prefeito transmitindo 

outros quatro do fiscal. 

Aprovou-se a ação do fiscal 

sobre a tentativa de 

arrombamento da cadeia e que se 

providenciassem os reparos para 

segurança, praticando o mesmo 

sempre que ocorressem casos 

idênticos. Autorizaram-se os 

consertos apontados pelo fiscal 

em ponte, precedendo-se ao 

orçamento e arrematação. O 

restante foi à comissão 

permanente. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Arrombamento na prisão 

Obra na cadeia 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

73 a 75 

Atas, 

07.06.1836 

Ofício da comissão composta 

pelo reverendo pároco, juiz de 

paz e fiscal de Cutia informando 

sobre o requerimento de José 

Joaquim Vieira. 

Foi à comissão permanente junto 

com o requerimento de Antonio 

da Silva Duarte sobre o mesmo 

assunto. 

Datas de terra e/ou terreno Queixa sobre fechos 

73 a 75 

Atas, 

07.06.1836 

Ofício do procurador 

perguntando se deveria proceder 

contra os infratores das posturas 

simplesmente a requerimento 

dos fiscais. Foi à comissão permanente. 

Posturas e deliberações 
Dúvida sobre execução de 

posturas contra infratores 

73 a 75 
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Atas, 

07.06.1836 

Ofício do fiscal de Juqueri 

pedindo esclarecimentos sobre o 

modo de alinhamento de uma 

rua sem que prejudicasse os 

proprietários. Foi à comissão permanente. 

Alinhamento e demarcação Dúvida sobre alinhamento de rua 

73 a 75 

Atas, 

07.06.1836 

Ofício do fiscal de Juqueri 

informando que não encontrou 

ninguém para propor como 

ajudante de porteiro. Foi à comissão permanente. 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

Falta de ajudante de porteiro 

73 a 75 

Atas, 

07.07.1836 

Ofício do prefeito com outro do 

fiscal da cidade e com um 

requerimento de Manuel Pinto 

dos Santos pedindo para ser 

nomeado como ajudante de 

porteiro às ordens do fiscal. Foi à comissão permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de emprego como 

ajudante de porteiro 

75 a 79 

Atas, 

07.07.1836 

Ofício do fiscal da cidade com 

várias férias de despesas para 

pagamento. Foi à comissão de contas. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Férias e guias 

75 a 79 
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Atas, 

07.07.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal de Juqueri. 

Que se mandasse ofício a ele 

para que se esforçasse, por boas 

maneiras, para conseguir alguém 

que aceitasse o emprego de 

ajudante de porteiro. Caso não 

conseguisse, a câmara teria que 

oferecer ao fiscal a 4ª parte dos 

rendimentos das multas 

arrecadadas. Que não competia 

ao fiscal executar o artigo 2º das 

posturas, não devendo ter receio 

de prejudicar o proprietário em 

pequeno pedaço do terreno, pois 

era de presumir que o cidadão 

cederia uma pequena porção em 

utilidade pública. Caso se 

negasse, a câmara lanaria mão 

de meios facultados pela lei. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Datas de terra e/ou terreno 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

Falta de ajudante de porteiro 

Fiscal incumbido das tarefas de 

ajudante de porteiro 

Concessão de terreno para 

utilidade pública 

75 a 79 

Atas, 

11.07.1836 Discussão de assunto adiado. 

Que o procurador não requisesse 

o pagamento de multa cominada 

pelo fiscal aos empresários do 

teatro público da cidade 

enquanto não fosse ordenado 

pelo prefeito, a quem competia 

autoridade para executar e 

cumprir as posturas. 

Rendimento 

Cobrança das multas 

Necessidade de autorização do 

prefeito 

79 a 81 
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Atas, 

11.07.1836 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Que pagasse as despesas dos 

cinco documentos apresentados, 

representando-se ao fiscal que 

tivesse em vista a economia do 

dinheiro municipal e daquele 

dispendido em condução de 

mantimentos para a casa da 

cozinheira dos presos, cujo 

transporte poderia empregar os 

galés, e lavagem de roupa, 

compra de vassouras, capim e 

enchimentos para colchões. Que 

se acabasse com os embaraços 

na regulação das pequenas obras 

e reparos, autorizando-se ao 

prefeito que mandasse despender 

certa quantia independentemente 

da aprovação do presidente da 

câmara, devendo ser assinadas 

pelo fiscal e rubricadas pelo 

prefeito para que a câmara 

tivesse certeza de que mandou 

fazê-las. Que se informasse ao 

prefeito que o aterrado em Santa 

Anna ramificado da Estrada de 

Santos não pertencia à câmara 

fazer reparos. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Posturas e deliberações 

Autorização para pagamento de 

despesas 

Despesa com comida para os 

presos 

Utensílios da cadeia 

Pedido para fim de embaraços 

com obras 

Pagamento de despesas 

rubricadas pelo fiscal 

Obra em aterrado 

79 a 81 

Atas, 

15.07.1836 

Ofício do prefeito com outro do 

fiscal da cidade contendo vários 

artigos de interesse público. Foi à comissão permanente. 

  Não especificado 

81 a 84 
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Atas, 

20.07.1836 

Ofício do prefeito com outros 

três do fiscal da cidade e sobre a 

deliberação a respeito das 

rubricas das férias, apontando 

que seria mais prudente esperar 

pela decisão do governo. 

Deliberou-se que se devia o que 

expôs o prefeito ao governo em 

adiantamento à representação da 

câmara sobre idênticos objetos. 

Outras questões foram enviadas 

à comissão de contas. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Posturas e deliberações 

Pagamento de despesas 

rubricadas pelo fiscal 

85 a 87 

Atas, 

20.07.1836 

Requerimento do fiscal da 

cidade Gabriel Henrique Pessoa 

pedindo pagamento. 

Visto ter cumprido com seus 

deveres como atesta o prefeito, 

pague-se. 

Fiscalato 

Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

Solicitação deferida 
85 a 87 
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Atas, 

20.07.1836 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofícios do prefeito. 

Que as razões apresentadas pelo 

fiscal como motivo para a falta 

de execução das deliberações 

sobre os monopolistas das 

casinhas não o salvavam da 

omissão do cumprimento da 

ordem, passando-se cópia ao 

prefeito para que resolvesse. 

Autorizou-se a feitura de obra 

em calçada. Que se levasse ao 

governo o requerimento do fiscal 

quanto ao conserto das guardas 

da Ponte Grande e outros 

mencionados nessa estrada por 

ser considerada ramificação da 

Estrada de Santos. Que se 

procedesse a alinhamento de 

terreno perante a comissão 

respectiva e com assistência do 

arruador, mandando roçar o 

terreno. Que informe o 

procurador o estado em que 

estava a acusação que o fiscal 

disse ter sido feita contra os 

empresários do teatro. 

Mercado 

Posturas e deliberações 

Construção, conservação e 

reparo 

Alinhamento e demarcação 

Advertência ao fiscal 

Execução de postura sobre 

atravessadores 

Obra em calçadas 

Obra em pontes 

Alinhamento em terreno 

Dúvida sobre acusação do fiscal 

aos empresários do teatro 

85 a 87 

Atas, 

27.07.1836 

Ofício do prefeito transmitindo 

outros dois do fiscal. Lembrando 

a necessidade de se comprar cal 

para obras. Foi às comissões respectivas. 

 

Materiais 

Não especificado 

Cal 

87 a 90 
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Atas, 

27.07.1836 

Requerimento de Jesuino José 

Roiz queixando-se do fiscal ter 

mandado tapar uma servidão em 

casa. 

Com a informação do prefeito, 

foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito de fiscal Queixa contra tapagem 

87 a 90 

Atas, 

27.07.1836 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que se entregasse ao almoxarife 

da Fazenda os ferros e lampiões 

não empregados, tratando o 

fiscal com ele acerca do 

recebimento dos daqueles que 

estavam empregados. 

Materiais  
Ferro 

Lampião 

87 a 90 

Atas, 

03.08.1836 

Ofício do prefeito transmitindo 

outro do fiscal da cidade. 

Indicando preferência de reparo 

em aterrado. Foi às comissões respectivas. 

 

Construção, conservação e 

reparo  

Não especificado 

Obra em aterrado 

91 a 95 

Atas, 

03.08.1836 

Parecer do Sr. Silva, membro da 

comissão permanente, sobre o 

relatório do prefeito. 

Apontou-se a necessidade de 

ajudante de porteiro às ordens do 

fiscal e como bem serviu 

Manuel Pinto dos Santos como 

feitor das obras públicas. 

Sugeriu-se que ele fosse o novo 

ajudante de porteiro, pedindo-se 

à Assembleia Provincial o 

aumento de seu ordenado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de ajudante de 

porteiro 

Falta de ajudante de porteiro 

Solicitação para aumento de 

pagamento ao ajudante de 

porteiro 

91 a 95 

Atas, 

25.08.1836 

Ofício do juiz de direito da 

comarca requisitando 

providências contra a demora do 

fiscal em mandar consertar um 

arrombamento na cadeia. 

Remeteu-se ao prefeito para 

providenciar. 

Cadeia 

Queixa a respeito do fiscal 

Arrombamento na prisão 

Obra na cadeia 

95 a 98 

Atas, 

25.08.1836 

Ofício do prefeito transmitindo 

outros do fiscal da cidade e da 

Penha. Foi às comissões respectivas. 

  Não especificado 

95 a 98 
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Atas, 

25.08.1836 

Ofício do fiscal suplente da 

Conceição, Antonio Rodrigues 

de Almeida, pedindo escusa. Ao prefeito para que decidisse. 

Fiscalato 
Pedido de escusa do fiscal 

suplente 

95 a 98 

Atas, 

25.08.1836 Parecer da comissão de contas. 

Em vista das informações dadas 

pelo prefeito e fiscal, se conceda 

as datas pedidas por dona Joana 

Baptista Galvão, dona Maria 

Eufrazia de Oliveira, dona Anna 

Borges e Francisco Thomaz da 

Silva. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação deferida 

95 a 98 

Atas, 

25.08.1836 

Parecer da comissão de contas 

sobre os esclarecimentos do 

procurador acerca da cobrança 

das taxas dos carros. 

Que o prefeito velasse pela 

conduta do fiscal a respeito da 

fiscalização e arrecadação das 

rendas municipais. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cobrança das taxas dos carros 

Arrecadação das rendas 

Prefeito responsável pela 

fiscalização do fiscal 
95 a 98 

Atas, 

25.08.1836 Indicação do Sr. Pinheiro. 

Que se exigisse a lista geral dos 

carros existentes não apresentada 

pelo ex-fiscal Bernardo Justino. 

Rendimento Relação de carros 

95 a 98 

Atas, 

25.08.1836 Parecer da comissão. 

Em vista das informações dadas 

pelo prefeito e fiscal, se conceda 

a Miguel Vieira Braga uma data 

em rua indicada pelo fiscal e 

outra a dona Francista Ignacia 

Gomide. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação deferida 

95 a 98 

Atas, 

19.09.1836 

Ofício do prefeito transmitindo 

outros três do fiscal e um 

requerimento de dona 

Escolastica Galvão de Moura e 

outros pedindo terrenos. Foi às comissões respectivas. 

 

Datas de terra e/ou terreno 

Não especificado 

Pedido para posse de data de 

terra 

99 a 102 
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Atas, 

08.10.1836 

Requerimento de Francisco 

Thomaz da Silva queixando-se 

da injustiça com a qual se 

transferiu uma data sua a outro 

lugar mais acanhado. 

Encaminhado ao prefeito para 

ouvir o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre transferência de 

data de terra 

102 a 105 

Atas, 

08.10.1836 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do prefeito. 

Que o fiscal extinguisse os 

formigueiros, apresentando 

cálculo aproximado dos gastos. 

Que o fiscal apresentasse o 

orçamento para reparo em 

aterrado. Que ele apresentasse 

uma relação de carros marcados, 

declarando aqueles que faltavam 

marcar. 

Animais 

Rendimento 

Formigueiros 

Despesas com formigueiros 

Relação de carros 

102 a 105 

Atas, 

17.10.1836 

Foi discutido e aprovado um 

projeto de postura sobre os 

edifícios arruinados. 

Toda pessoa que possuisse asa, 

muro ou qualquer outro edifício 

arruinado ou em perigo de cair 

ou causar dano seria obrigada a 

demolir ou reedificar, 

removendo o perigo em dez dias 

após notificação do fiscal. Caso 

contrário, a demolição seria feita 

às custas da pessoa que também 

seria penalizada com multa. 

Posturas e deliberações 

Construção, conservação e 

reparo 

Postura sobre edifícios 

arruinados 

109 a 111 

Atas, 

24.10.1836 

Ofício do prefeito transmitindo 

outros do fiscal da cidade e da 

Penha. Foi às comissões respectivas. 

  Não especificado 

111 a 114 

Atas, 

24.10.1836 

Requerimento do major João 

Nunes Ramalho pedindo a 

extração de formigueiro que 

danificava sua propriedade e 

outras. 

Deliberou-se ir à comissão 

acompanhado da relação dos 

formigueiros prejudiciais que 

seria apresentada pelo fiscal. 

Animais Formigueiros  

111 a 114 
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Atas, 

24.10.1836 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do procurador. 

Aprovou-se uma pessoa 

proposta para ocupar o emprego 

de ajudante de porteiro na 

Penha, competindo a tais 

empregados a terceira parte das 

multas cuja cobrança 

demandarem em juízo, 

recebendo o fiscal a quarta parte 

das multas que arrecadasse 

amigavelmente sem intervenção 

dos ajudantes na forma da Lei do 

Orçamento Municipal, artigo 4º. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Rendimento 

Fiscalato 

Proposta de ajudante de porteiro 

Autorização de pagamento 

111 a 114 

Atas, 

29.10.1836 

Informação do prefeito e fiscal 

sobre requerimento de Francisco 

Thomaz da Silva. Foi à comissão respectiva. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre transferência de 

data de terra 

114 a 116 

Atas, 

31.10.1836 

Parecer da comissão de contas 

sobre o relatório do fiscal 

incluso no do prefeito. 

Que declarasse quais eram as 

ruinas do matadouro, atentando-

se sobre o tempo para a 

edificasse do novo projeto, cujo 

alinhamento lhe seria ativado 

pelo prefeito. Que propusesse 

quantas balanças novas seriam 

necessárias nas casinhas, com 

seus respectivos portes e pesos. 

Que indicasse as ruas que 

precisavam de reparos em 

calçadas, apontando os gastos, 

especialmente nas ladeiras que 

mais eram arruinadas pelas 

águas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra em matadouro 

Obra em ruas 

Obra em calçadas 

Obra em ladeira 

Fornecimento de balanças, pesos 

e utensílios 

116 a 119 
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Atas, 

31.10.1836 

Parecer sobre um artigo do 

ofício do fiscal inserto no do 

prefeito declarando ter visto uma 

rua cortada por valo feito por 

Antonio Joaquim Xavier na 

freguesia do Brás. 

Que a rua fosse alinhada, 

evitando-se dúvidas futuras. 

Alinhamento e demarcação Queixa sobre valos 

116 a 119 

Atas, 

17.11.1836 

Ofício do prefeito com 

orçamento para reparo em 

aterrado, com ofício em que o 

encarregado do nivelamento do 

Rio Ipiranga escusava-se e com 

dois ofícios do fiscal da cidade. Foi às comissões respectivas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em aterrado 

Nivelamento do rio 

Escusa 

119 a 121 

Atas, 

03.12.1836 

Ofício do prefeito com outro do 

fiscal da cidade esclarecendo o 

porquê não alinhou uma rua e 

sobre os consertos necessários 

em calçadas. Foi às comissões respectivas. 

Alinhamento e demarcação 

Construção, conservação e 

reparo 

Esclarecimento do fiscal sobre 

falta de alinhamento em rua 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em calçadas 
121 a 126 

Atas, 

03.12.1836 

Requerimento de Antonio dos 

Santos pedindo o emprego de 

ajudante de porteiro às ordens do 

fiscal. 

Com a informação do prefeito, 

será deferido. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de emprego como 

ajudante de porteiro 

121 a 126 

Atas, 

03.12.1836 

Requerimento de Jorge 

Oppermann pedindo o 

pagamento pelo reparo de quatro 

foles usados para extinguir 

formigas que o fiscal mandou 

fazer. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Animais 

Autorização de pagamento 

Formigueiros 

121 a 126 
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Atas, 

03.12.1836 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do prefeito. 

O fiscal jactou-se sobre a base 

falsa na despesa com o azeite, 

antes desperdício que economia.  

Que era real a falta de 70 

medidas, havendo só 52 nos seis 

meses de sua administração, 

indicando que houve extravio ou 

desperdício muito grande por 

falta de fiscalização. Sobre o 

sustento dos presos, houve 

excesso na despesa e que os 

gêneros, comprados em um só 

lugar, ficaram mais caros. Que 

se pagasse a matança de cães, 

mesmo o fiscal tendo excedido a 

taxa. Que se remetesse cópia ao 

prefeito para que desse as 

providências. 

Iluminação 

Cadeia 

Animais 

Extravio de azeite 

Desperdício de azeite 

Despesa com comida para os 

presos 

Excesso de despesa 

Matança de cães 

121 a 126 

Atas, 

03.12.1836 Parecer da comissão. 

Que se extinguissem os 

formigueiros informados pelo 

fiscal, despachando-se o 

requerimento de João Nunes 

Ramalho. Que se autorizasse ao 

prefeito mandar carpir e 

extinguir erva. 

Sanitário 

Animais 

Formigueiros 

Carpição 

121 a 126 

Atas, 

03.12.1836 Parecer da comissão. 

Que se peça ao ex-fiscal 

Bernardo Justino os 

esclarecimentos sobre a conta 

apresentada por Francisco 

Antonio Barué, visto que refere-

se ao tempo de seu fiscalato. 

  Esclarecimento sobre conta 

121 a 126 
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Atas, 

03.12.1836 Parecer da comissão. 

Que a representação de 

Francisco Thomaz da Silva 

sobre terreno que pediu no Brás 

era infundada. Que fosse dado a 

ele o resto do terreno, cuja 

informação do fiscal afirma que 

excedia as braças. 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa sobre transferência de 

data de terra 

Solicitação indeferida 

121 a 126 

Atas, 

03.12.1836 

Parecer da comissão sobre ofício 

do fiscal da Penha. 

Que se recomendasse aos juízes 

de paz a observância do 

parágrafo 12 do artigo 5º da Lei 

de 15 de outubro de 1827 pelo 

qual compete a essa autoridade a 

vigilância sobre a conservação 

das matas e florestas públicas. 

Que se enviasse cópia ao fiscal e 

ao da Conceição para que 

auxiliassem os juízes nas 

medidas que teriam que tomar 

para se evitar o abuso de 

derrubarem-se as árvores. 

Matas 

Ações indevidas de moradores 

Execução de artigo sobre matas 

e derrubada de árvores 

121 a 126 

Atas, 

10.12.1836 Parecer da comissão. 

Que se pagasse a José 

Domingues Damasceno 3$120 rs 

das férias de despesas feitas por 

ordem do fiscal para conserto do 

quintal das casinhas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Autorização de pagamento 

Obra nas casinhas 

126 a 130 
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Atas, 

10.12.1836 Indicação do Sr. Brito. 

Que se recomendasse ao prefeito 

dar providências para as 

escavações em praça e ruas do 

Brás fossem evitadas, 

incumbindo-se ao fiscal que 

lançasse mão das penas 

marcadas pela postura 9 de 

1830. Que a comissão 

permanente formalizasse um 

projeto de postura. 

Ações indevidas de moradores 

Posturas e deliberações 

Escavações em ruas e praças 

Formalização de projeto de 

postura 

126 a 130 

Atas, 

29.12.1836 

Ofício do prefeito transmitindo 

que ninguém apareceu para 

arrematar o fornecimento do 

sustento dos presos. Com ofício 

do fiscal da cidade sobre vários 

objetos, entre eles a obra na Sala 

dos Jurados, acompanhado do 

orçamento e dizendo que não 

colocou em praça por ser 

pequena a despesa. 

Sobre a primeira parte, 

deliberou-se informar ao 

presidente de província, 

enviando cópia das condições 

para arrematação. Adiou-se o 

restante até formação da nova 

câmara. 

Arrematação 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Não houve arrematação 

Obra em sala dos jurados 

Orçamento e despesas com obras 

130 a 132 

Atas, 

29.12.1836 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do prefeito. 

Autorizou-se o fiscal a comprar 

duas torneiras para pipas d´água, 

outo vassouras e louça para os 

doentes. 

Materiais 

Torneira 

Vassoura 

Louça 
130 a 132 

 

 

 

 



696 
 

 

Ano de 1837 

  

DATA REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

05.01.1837 

Ofício do ex-fiscal, Bernardo 

Justino da Silva, com os 

esclarecimentos exigidos sobre o 

ofício do procurador. 

Adiado. Que lhe pedisse 

documento que enviou e não 

voltou. 

  Não especificado 

07 a 11 

Atas, 

09.01.1837 

Exposição do prefeito com 

relatório do fiscal. Foi às comissões respectivas. 
  Não especificado 

13 a 17 
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Atas, 

13.01.1837 

Parecer da comissão permanente 

sobre o relatório do prefeito 

acerca da grande carestia de 

viveres de 1ª necessidade por 

causa dos atravessadores apesar 

das posturas a tal respeito, as 

quais o prefeito julga como 

onerosas e que não traziam 

proveito. 

A comissão permanente julgou 

que se a postura de 28 de janeiro 

de 1834 tem sido onerosa, isso 

provinha da sua má execução. 

Recomendou-se ao prefeito que 

fizesse com que os fiscais e mais 

agentes não fizessem acusações 

vagas e sem provas. Que para se 

remediar o mal, fossem criadas 

duas feiras em determinados 

dias. Sobre os demais objetos 

constantes nas correspondências 

entre o prefeito e o fiscal, com 

quem a câmara não deveria se 

comunicar diretamente, mas com 

o prefeito, decidiu-se que a 

câmara não deveria tomar 

conhecimento visto ser coisa 

particular entre prefeito e fiscal. 

 

Mercado 

Posturas e deliberações 

Queixa sobre atravessadores 

Ineficiência na execução de 

posturas e deliberações 

17 a 22 

Atas, 

13.01.1837 

Paracer da comissão permanente 

sobre um ofício do ex-fiscal 

sobre tapagem feita por 

Francisco Maria Goulart em 

aterrado. 

Que uma comissão especial 

fosse nomeada para examinar o 

lugar e dar parecer. 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa contra tapagem 

Nomeação de comissão para 

exame   

17 a 22 
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Atas, 

13.01.1837 

Paracer da comissão sobre ofício 

do fiscal incluso no do prefeito. 

Que se exigisse dele uma relação 

dos utensílios do armazém. 

Materiais Relação de utensílios 

17 a 22 

Atas, 

13.01.1837   

Deliberou-se que continuasse em 

vigor a deliberação que 

autorizava ao presidente e 

secretário passarem em nome da 

câmara os atestados de 

frequência dos empregados 

públicos uma vez que não 

houvesse queixa contra eles. A 

diferença é que os atestados 

seriam dados pelo prefeito e não 

pelos fiscais. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Posturas e deliberações 

Autorização para atestado de 

frequência 

17 a 22 

Atas, 

17.01.1837 

Portaria do presidente de 

província remetendo ofício ao 

prefeito em 06.06 para que a 

câmara informasse sobre o que 

ele expõe, ouvindo ao seu 

secretário, de quem se queixava 

o fiscal em sua representação por 

ter-lhe denegado 

esclarecimentos sobre transações 

da câmara e tratado-lhe com 

menos urbanidade. 

Que o secretário fosse ouvido 

por escrito. 

  
Queixa do fiscal a respeito de 

secretário da câmara municipal 

25 a 28 
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Atas, 

17.01.1837   

Foi à comissão de contas o 

ofício do ex-fiscal Bernardo 

Justino da Silva com os papeis e 

as contas do procurador. 

  Não especificado 

25 a 28 

Atas, 

17.01.1837 

Indicação do presidente para se 

encarregar a uma comissão as 

pessoas oficiais que havia na 

câmara entre ela, prefeito e 

fiscal, a fim de examina-las e dar 

parecer. Para se pedir ao 

governo da província algum 

regimento ou instruções na 

forma da lei que apontem qual o 

dever e autoridade de cada um, a 

maneira de suas 

correspondências e despachos, e 

locais desses papeis, removendo-

se qualquer conflito. Adiado. 

Fiscalato 

Pedido de esclarecimentos sobre 

campo de ação dos fiscais e 

prefeito 

25 a 28 



700 
 

Atas, 

20.01.1837 

Resposta do secretário da 

câmara respondendo à queixa do 

fiscal anexa à portaria do 

presidente de província. Pedindo 

que o ex-presidente da câmara 

atestasse a veracidade da 

resposta. 

Deliberou-se oficiar ao 

presidente da câmara e remeteu-

se à comissão permanente. 

  
Queixa do fiscal a respeito de 

secretário da câmara municipal 

28 a 31 

Atas, 

21.01.1837 Parecer da comissão de contas. 

Sabendo que a câmara deliberou 

a compra dos telhões, ordenou-

se o pagamento, indagando-se o 

fim que tiveram os telhões pelo 

inventário do ex-fiscal, Bernardo 

Justino. Que se ouvisse a 

Manuel Pinto dos Santos e se 

examinasse no arquivo as férias 

para se verificar o preço gasto 

nos encanamentos. 

Materiais 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Telhões 

Autorização de pagamento 

Orçamento e despesas com obras 

Férias e Guias 

31 a 33 

Atas, 

14.02.1837 

Ofício do prefeito transmitindo 

outros três do fiscal da cidade. 

Deliberou-se que a 

administração das aferições 

fosse encarregada a Antonio 

José de Castello, comunicando-

se ao prefeito para marcar por 

editais o prazo para arrecadação 

desse imposto. 

 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Arrecadação das aferições 

Nomeação de aferidor 

33 a 38 



701 
 

Atas, 

01.03.1837 

Ofício do prefeito transmitindo 

outro do fiscal e representando a 

necessidade de reparos no canal 

do Recolhimento de Santa 

Thereza e sobre o método de 

arrecadação do imposto das 

casas de negócio que substituiu 

as avenças que poderia ser 

iniciado porque já tinha sido 

publicada a nova resolução da 

Assembleia Provincial. 

Autorizou-se a obra, precedendo 

ao orçamento e arrematação, e 

entendendo-se com o procurador 

do Recolhimento que se 

ofereceu a coadjuvar. Que se 

procedesse à cobrança do 

imposto, presentes o procurador 

e secretário. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Rendimento 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

Ajuda de convento em obra 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Arrecadação das rendas 

Substituição das avenças 

39 a 45 

Atas, 

01.03.1837 

Parecer da comissão 

permanente. 

Informação deveria ser dada ao 

presidente de província sobre a 

queixa ao secretário da câmara 

feita pelo fiscal da cidade. 

  
Queixa do fiscal a respeito de 

secretário da câmara municipal 

39 a 45 

Atas, 

15.03.1837 

Ofício do prefeito ao presidente 

da câmara remetendo outros dois 

do fiscal da cidade e para se 

providência sobre a compra de 

gêneros para o sustento dos 

presos que, muitas vezes, a 

ausência do procurador 

dificultava. 

Decidiu-se que o fiscal passasse 

o recibo da quantia a ser paga 

aos vendedores. Recomendou-se 

ao procurador que 

providenciasse o pagamento a 

fim de evitar queixa dos 

vendedores. 

 

Cadeia 

Recibo 

Pagamento aos vendedores 

Despesa com comida para os 

presos 

45 a 51 



702 
 

Atas, 

15.03.1837 

Ofício do prefeito com outro do 

fiscal da cidade com os 

orçamentos para obras de 

cercado para porcos e calçadas. 

Deliberou-se que fizesse a obra 

da calçada, precedendo-se à 

praça. Que o prefeito fizesse 

com que todas as obras fossem 

orçadas por dois peritos que 

tivesse ofício de pedreiro, 

carpinteiro ou ferreiro. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação  

Orçamento e despesas com obras 

Obra em cercado 

Obra em calçadas 

Leilão de obras 

45 a 51 

Atas, 

15.03.1837 Parecer da comissão. 

Não se achou que as recusas de 

moedas de cobre conforme 

apontadas pelo fiscal causaria 

pertubação ao sossego público. 

Porém, em todo caso, caberia a 

aplicação da postura de 30 de 

janeiro de 1834. 

Posturas e deliberações 
Execução de postura sobre 

moedas 

45 a 51 

Atas, 

15.03.1837 Parecer da comissão de contas. 

Exigiu-se o pagamento de uns 

telhões comprados de Francisco 

Antonio Baruel, cuja 

importância foi entregue ao ex-

feitor Manuel Pinto dos Santos, 

bem como mais uma outra 

quantia referente aos telhões que 

faltavam, cabendo ao ex-fiscal, 

Bernardo Justino, responder. 

Materiais 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Autorização de pagamento 

Feitura de telhões 

45 a 51 



703 
 

Atas, 

06.04.1837 

Ofício do prefeito transmitindo 

outros três do fiscal da cidade 

para serem tomados em 

consideração, sobretudo o que 

trata do aumento do estipência 

para matança dos cães e a 

respeito de dúvida sobre a 

execução de uma postura sobre 

edifícios arruinados quando não 

se sabia o dono. 

Deliberou-se que arbitrasse 

determinada quantia para 

matança de cães. Sobre os 

edifiícios, declarou-se ao 

prefeito que deveria anunciar por 

folhas ou editais o cumprimento 

da postura, marcando o prazo 

para a demolição caso o dono 

não aparecesse. 

 

Animais 

Posturas e deliberações 

Matança dos cães 

Dúvida sobre postura a respeito 

de edifícios arruinados 

55 a 58 

Atas, 

14.04.1837 

Ofício do prefeito transmitindo 

outros dois do fiscal da cidade 

em que comunica o 

procedimento dos herdeiros de 

João José Rodrigues ao 

assentarem um portão sem 

preceder à demarcação e 

tamanho pelo fiscal. Também, 

prestando os esclarecimentos 

sobre os encanamentos 

conforme requisitado pelo 

marechal Müller. 

Quanto à primeira parte, 

deliberou-se que os herdeiros 

reduzissem o tamanho do portão 

conforme despacho camarário. 

Caso houvesse recusa, o 

procurador procederia por meio 

judicial. A segunda parte ficou 

adiada, convidando-se o 

marechal e outros peritos para 

examinarem a água do Ipiranga e 

o meio para trazê-la à cidade. 

 

Construção, conservação e 

reparo 

Portão erguido sem demarcação 

Esclarecimentos sobre 

encanamento 

Obra em rio 

60 a 63 



704 
 

Atas, 

14.04.1837 

Ofício do procurador com outro 

do fiscal da cidade requisitando-

o para requerer contra o 

procedimento acima. 

Resolveu-se que deveria 

praticar. 

  Não especificado 

60 a 63 

Atas, 

14.04.1837 

Requerimento de Antonio 

Cantinho da Silva pedindo o 

emprego de ajudante de porteiro 

às ordens do fiscal. 

Que se esperasse até a lei do 

orçamento municipal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de emprego como 

ajudante de porteiro 

60 a 63 

Atas, 

22.04.1837 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofícios do prefeito e fiscal. 

Autorizou-se reparo em rua, 

precedendo orçamento e praça. 

Que o orçamento para roupas de 

galés fosse feito. Recomendou-

se todo cuidado na distribuição 

de azeite para iluminação da 

cadeia, evitando-se o desperdício 

verificado. Apontou-se o fiscal 

como o responsável pela 

fiscalização da iluminação, 

dizendo que não era lícito ao 

carcereiro aumentar por conta 

própria as luzes. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Iluminação 

Cadeia 

Obra em ruas 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

Distribuição de azeite 

66 a 69 



705 
 

Atas, 

29.04.1837 

Ofício do prefeito com outro do 

fiscal da cidade e do sub-prefeito 

da Penha comunicando a 

necessidade de reparos em 

aterrado. 

Sobre os reparos, deliberou-se 

preceder à praça. Que se 

declarasse ao prefeito que 

deveria subsistir a deliberação 

camarária para que o procurador 

não chamasse em juízo os 

infratores das posturas se não 

por ordem do prefeito, inclusive 

nos casos mais urgentes como o 

requisitado pelo fiscal sobre os 

herdeiros de João José 

Rodrigues, no qual bem obrou o 

procurador em não aceitar só 

pela requisição do fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em aterrado 

Leilão de obras 

Infratores chamados em juízo 

somente após ordem do prefeito 

Portão erguido sem demarcação 

73 a 77 



706 
 

Atas, 

29.04.1837 Indicação. 

Que se mandasse um ofício ao 

prefeito para fazer uma obra em 

ladeira, recomendando que 

ativasse ao fiscal para que ele 

fiscalizasse melhor as obras 

deliberadas pela câmara, 

evitando-se o desperdício de 

dinheiro público com as obras 

que estavam sendo mal feitas 

por empregados e serventes 

inábeis. A câmara também fala 

sobre a queixa da população 

sobre a falta de lanternas e 

cumprimento dos deveres 

camarários por seus agentes. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Iluminação 

Obra em ladeira 

Desperdício de dinheiro público 

Queixa sobre falta de lanterna 

73 a 77 

Atas, 

06.05.1837 

Ofício do prefeito transmitindo 

outros três do fiscal da cidade 

sobre vários objetos, informando 

ser justo dar ao carcereiro mais 

um pouco de azeite e a 

necessidade de conserto em 

aterrado. 

Autorizou-se ao prefeito 

fornecer à cadeia todo azeite que 

achasse necessário para a 

iluminação. Que fizesse o reparo 

do aterrado por arrematante ou a 

jornal, precedendo ao 

orçamento. 

 

Cadeia 

Iluminação 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em aterrado 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

Fornecimento de azeite 

80 a 84 



707 
 

Atas, 

29.05.1837 

Ofício do prefeito com outros 

dois do sub-prefeito de Juqueri e 

três do fiscal da cidade 

respondendo aos herdeiros de 

João José Rodrigues e com 

vários orçamentos. 

Deliberou-se remeter tudo às 

comissões respectivas, exceto a 

parte sobre obra em barracão 

sobre a qual mandou-se preceder 

orçamento e praça. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

Obra em barracão 

Portão erguido sem demarcação 

84 a 87 

Atas, 

16.06.1837 

Ofício do prefeito com 

informações dos requerimentos 

de Manuel Joaquim dos Santos e 

outros negociantes de gado, de 

dona Joaquina Engracia Alvim e 

Ignacio José Lopes. 

Transmitindo dois ofícios do 

fiscal da cidade contendo objetos 

de interesse público e que não 

tinha aparecido lançador para a 

obra do barracão. 

Encaminhados às comissões 

respectivas. 

 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Não especificado 

Obra em barracão 

Não houve arrematação 

87 a 93 



708 
 

Atas, 

16.06.1837 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do prefeito. 

Entre as várias coisas 

deliberadas, autorizou-se a 

concessão de datas de terra em 

diversos locais da estrada da 

Mooca e as que estão no mapa 

de medição feito pelo fiscal. Que 

o prefeito fizesse efetivo o artigo 

15º das posturas de 08 de 

fevereiro de 1830 conforme 

pedia o fiscal. Que se declarasse 

ao fiscal que enquanto a casa de 

mercado não estivesse pronta, 

que ele guardasse tudo nos 

armazéns e casas da câmara, 

sendo o responsável ou seu 

agente pela distribuição aos 

vendedores. Decidiu-se que o 

portão dos heredeiros ficasse 

como está porque a diferença da 

largura era pequena, devendo 

pagar qualquer despesa que a 

câmara tenha feito. 

Datas de terra e/ou terreno 

Posturas e deliberações 

Mercado 

Construção, conservação e 

reparo 

Concessão de data de terra 

Execução de posturas 

Portão erguido sem demarcação 

Obra nas casinhas 

Armazenagem dos gêneros 

Distribuição dos gêneros aos 

vendedores 

87 a 93 



709 
 

Atas, 

16.06.1837 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que em vista da informação do 

fiscal, não tinha lugar o 

requerimento de Joaquim 

Floriano e Álvares de Siqueira. 

  Não especificado 

87 a 93 

Atas, 

16.06.1837 

Parecer da comissão especial 

sobre a iluminação da cadeia. 

Que o carcereiro passasse a ser o 

administrador do azeite, 

recebendo do fiscal só o que 

fosse necessário ao consumo de 

uma semana. 

Iluminação 

Cadeia 

Administração do azeite pelo 

carcereiro 

87 a 93 

Atas, 

01.07.1837 

Ofício do fiscal do Ó propondo a 

José Rodrigues de Silveira como 

seu suplente. 

Respondeu-se que ele deveria se 

dirigir a quem competia. 

 

Fiscalato 

Proposta para nomeação de 

suplente de fiscal 

93 a 97 

Atas, 

01.07.1837 

Requerimento de João Pedro 

Thomaz de Aquino pedindo o 

pagamento de 20 medidas de 

azeite que vendeu ao fiscal para 

as luzes da cadeia. Informe o procurador. 

Iluminação 

Cadeia 

Solicitação para pagamento de 

azeite fornecido 

93 a 97 

Atas, 

01.07.1837 

Parecer da comissão de contas 

acerca de vários ofícios do fiscal 

da cidade inclusos em outros do 

prefeito. 

Deliberou-se a realização e 

ordem de execução de várias 

obras que poderiam ser feitas a 

jornal quando não houvesse 

arrematação. Mandou-se fazer 

vários orçamentos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra à jornal 

Orçamento e despesas com obras 

93 a 97 



710 
 

Atas, 

05.07.1837 

Ofício do prefeito com outros 

dois do fiscal da cidade com 

orçamento para reparo em 

aterrado na Penha e com as 

informações sobre o 

requerimento de Francisco Pires 

de Carvalho. Foi às comissões respectivas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em aterrado 

97 a 99 

Atas, 

10.07.1837 

Ofício do prefeito transmitindo 

outro do sub-prefeito da Penha 

sobre arrematação de reparo em 

aterrado e do fiscal da cidade 

dando as razões para ter 

mandado fazer as tinas e barris 

para serviço na cadeia. 

Aprovou-se a arrematação. 

Aprovou-se que no lugar da 

execução do artigo 86º da lei de 

1º de outubro de 1828, o prefeito 

fosse acusado na forma do artigo 

4º parágrafo 7º da lei de 11 de 

abril de 1835, encarregando-se a 

comissão permanente de 

formalizar a representação ao 

governo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Materiais 

Cadeia 

Informação sobre arrematação 

Obra em aterrado 

Esclarecimentos sobre tinas e 

barris 

Responsabilização do prefeito 

99 a 104 

Atas, 

10.07.1837 

Informação do procurador sobre 

o requerimento de João Pedro 

Thomaz de Aquino. 

Que o prefeito informasse tendo 

em conta o mapa do azeite 

apresentado pelo fiscal e conta 

do procurador sobre o destino do 

azeite, cujo pagamento requer o 

suplicante. 

Iluminação 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

azeite fornecido 

99 a 104 



711 
 

Atas, 

10.07.1837 

Parecer da comissão permanente 

sobre o relatório do fiscal 

incluso no do prefeito. 

Que se advertisse o porteiro 

declarando quem era seu 

ajudante. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Advertência ao porteiro 

99 a 104 

Atas, 

17.07.1837 

Ofício do prefeito transmitindo 

outro do sub-prefeito de Cutia 

com os resultados das 

subscrições para construção de 

prisão e três do fiscal da cidade 

com os esclarecimentos sobre o 

azeite comprado de João Pedro 

Thomaz de Aquino e dúvida 

sobre altura de muros da casa do 

mercado. 

Sobre os muros, deliberou-se 

que deveriam ficar com a mesma 

altura dos da casa de dona Anna 

Angelica. O restante, foi às 

comissões respectivas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Iluminação 

Resultado das subscrições 

Obra na cadeia 

Esclarecimento sobre compra de 

azeite 

Dúvida sobre muro 

107 a 111 



712 
 

Atas, 

17.07.1837 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do fiscal da cidade 

inserto no relatório do prefeito. 

A câmara ficou inteirada sobre 

os motivos para a falta de 

rendimentos dos impostos sobre 

a carne verde e aguardente, 

recomendando-se toda vigilância 

e zelo na arrecadação e exata 

observação do regulamento do 

matadouro para se evitar 

extravios dos direitos das reses. 

Recomendou-se toda a 

brevidade na conclusão do 

rendimento dos carros, pondo 

em prática o regulamento de 14 

de abril de 1835 sobre os 

transgressores. A câmara ficou 

inteirada das obras e reparos 

autorizados pelo presidente 

camarário, prosseguindo-se com 

os mais urgentes e, depois, com 

as obras apontadas pelo fiscal, 

visto a falta de dinheiro. 

Rendimento 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrecadação das rendas 

Cobrança das taxas dos carros 

107 a 111 



713 
 

Atas, 

27.07.1837 

Ofício do prefeito com outro do 

fiscal da cidade. 

Autorizou-se a compra de panela 

para se fazer o almoço dos galés, 

informando que deveria ser 

servido nos dias de serviço e que 

se perguntasse ao fiscal sobre 

algo mais. 

Materiais Panela 

111 a 116 



714 
 

Atas, 

27.07.1837 

Ofício do prefeito transmitindo a 

resposta do fiscal acerca dos 

motivos para não ter executado 

vários artigos das posturas. 

Acrescentando que havia ordens 

suas para a prudente execução 

dos artigos. 

Decidiu-se mandar ofício ao 

prefeito, declarando que a 

câmara resolveu não aceitar 

informações nem ofícios do 

fiscal e que, guiada pelo 

parágrafo 7 do artigo 4º e 13º da 

lei de 11 de abril de 1835, está 

convencida de que o executor de 

suas deliberações é o prefeito e o 

fiscal só executava as ordens do 

prefeito. E se o fiscal era omisso 

e não cumpria com suas ordens, 

que ele o demitisse ou 

participasse à câmara para que 

ela deliberasse. Foram 

acrescentadas indicações para 

que quando o prefeito 

informasse sobre qualquer 

objeto, caso fosse necessário 

para esclarecimentos, se juntasse 

os ofícios do fiscal aos 

documentos. Também, que  que 

o prefeito providenciasse, como 

fosse conveniente e econômico, 

sobre o que expunha o fiscal em 

ofício sobre as obras e outros 

detalhes da administração, 

revertendo ao prefeito. 

Posturas e deliberações 

Fiscalato 

Construção, conservação e 

reparo 

Advertência ao prefeito 

Fiscal como executor das ordens 

do prefeito 

111 a 116 



715 
 

Atas, 

27.07.1837 Parecer. 

Aprovou-se o pagamento a João 

Pedro Thomaz de Aquino das 

medidas de azeite que, por 

omissão do fiscal, não entraram 

na conta, recomendando-se ao 

prefeito mais exatidão na 

apresentação dos mapas. 

 

Iluminação 

Cadeia 

Autorização de pagamento 

Fornecimento de azeite 

111 a 116 

Atas, 

05.08.1837 

Ofício do prefeito com outros 

dois do fiscal da cidade sobre a 

necessidade de ferramentas para 

os galés e pedindo um regimento 

que regulasse a boa ordem na 

feira. O prefeito acrescentou que 

pareciam atendíveis os dois 

objetos. 

Deliberou-se a compra de 

ferramentas. A segunda parte foi 

encaminhada à comissão 

permanente. 

Materiais 

Mercado 

Posturas e deliberações 

Ferramentas 

Regimento para as feiras 

116 a 120 

Atas, 

05.08.1837 

Ofício do fiscal da Conceição 

representando a necessidade de 

conserto em ponte e aterrado. 

Decidiu-se remeter ao prefeito, 

previnindo-se ao fiscal que 

deveria sempre dirigir-se a ele 

em casos idênticos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em aterrado 

Obra em pontes 

116 a 120 

Atas, 

05.08.1837 

Requerimento de Manuel 

Joaquim Esperidião queixando-

se do fiscal da cidade não ter 

permitido que ele comprasse na 

feira dois cargueiros de feijão. Foi à comissão permanente. 

Queixa a respeito do fiscal 

Mercado 
Impedimento de compra 

116 a 120 



716 
 

Atas, 

22.08.1837 

Ofício do prefeito transmitindo 

uma participação do fiscal com 

os mapas do sustento dos presos 

e esclarecimentos das contas. Foi à comissão de contas. 

Cadeia  Mapa de sustento dos presos 

121 a 125 

Atas, 

27.09.1837 

Ofício do prefeito transmitindo 

outros dois do fiscal da cidade. 

Ele aponta a necessidade de 

desentupir parte do Rio 

Anhangabaú. 

Deliberou-se que fosse feito o 

orçamento para a limpeza do rio. 

Quando aos demais conteúdos, 

decidiu-se que fossem 

reenviados ao prefeito, 

comunicando-lhe que a câmara 

não tomaria conhecimento em 

conformidade à deliberação de 

27.07.1837 

 

Sanitário 

Orçamento e despesas com 

limpeza 

129 a 133 

Atas, 

27.09.1837 

Ofício do prefeito transmitindo 

outro do sub-prefeito de Juqueri 

com orçamento para prisão e do 

fiscal com mapa para 

sustentação dos presos. 

Que o orçamento fosse enviado 

ao governo. Os mapas foram à 

comissão de contas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Obra na cadeia 

Mapa de sustento dos presos 

129 a 133 

Atas, 

02.10.1837 

Parecer da comissão de contas 

sobre os esclarecimentos do 

fiscal acerca das dúvidas sobre 

as contas do trimestre passado. 

Aprovarados como satisfatores e 

enviados ao arquivo. 

  
Esclarecimentos do fiscal sobre 

contas 

134 a 135 



717 
 

Atas, 

07.10.1837 

Ofício do prefeito transmitindo 

outro do fiscal da cidade com 

mapas para sustento dos presos e 

dúvidas sobre orçamento para 

desentupimento do Rio 

Anhangabaú, o que o prefeito 

julgou como razoável. Também, 

comunicando a conveniência em 

se preceder à informação do 

secretário sobre datas de terra. 

Que os mapas fossem remetidos 

à comissão de contas. Que fosse 

suspenso o orçamento 

determinando, continuando-se o 

desentulho que estava sendo 

feito pelo fiscal com autorização 

do presidente e despesa de até 

10$000 réis. Que se adotasse o 

que o prefeito lembrava sobre a 

concessão de terrenos. 

 

Cadeia 

Sanitário 

Datas de terra e/ou terreno 

Mapa de sustento dos presos 

Orçamento e despesas com 

limpeza 

Informação sobre datas de terra 

Concessão de data de terra 

137 a 141 



718 
 

Atas, 

07.10.1837 

Parecer da comissão permanente 

sobre a fala do prefeito em 

reunião. 

Que se continuassem as obras 

mencionadas, pedindo-lhe 

esclarecimentos sobre o motivo 

para prosseguir com a do 

barracão do mercado, fora do 

orçamento, sem que a câmara 

fosse consultada e deliberasse se 

aprovava ou não o que o fiscal 

estava mandando fazer. Que 

fosse remetida o quanto antes a 

soma acrescentada ao orçamento 

para materiais e jornais. Decidiu-

se que o administrador das obras 

nomeado pelo prefeito não 

poderia entrar em exercício, 

devendo ser demitido. Que se 

declarasse ao prefeito que a 

câmara não concordava que o 

fiscal prestasse esclarecimentos 

a ela, citando o parágrafo 7, 

artigo 4º e 13º da lei provincial 

de 1835 n. 18. Esses artigos 

obrigava a câmara a deixar de 

tomar em vistas as exposições 

do fiscal, apresentadas pelo 

prefeito em reunião, reenviando-

as, mesmo com pesar, pois 

talvez envolvessem questões 

úteis ao município. 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Fiscalato 

Obra em barracão 

Advertência ao prefeito 

Orçamento e despesas com 

materiais e jornais 

Demissão de administrador de 

obras 

Fiscal como executor das ordens 

do prefeito 

137 a 141 
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Atas, 

14.10.1837 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do prefeito acerca 

do que havia acontecido entre o 

fiscal e Manuel Joaquim 

Esperidião na feira. 

Que uma comissão fosse 

nomeada para organizar o 

regimento. Que o prefeito 

declarasse quais as providências 

necessárias para o bom 

andamento da feira e que se 

evitassem semelhantes 

insultados ao fiscal com o novo 

regimento. 

Mercado 
Regimento para as feiras 

Insultos ao fiscal 

145 a 148 

Atas, 

11.11.1837 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que se passasse carta de data de 

terra a dona Luzia Guilhermina, 

atentando-se ao que era expresso 

pelo fiscal em seu informe, lhe 

fazendo conhecer que os 

terrenos do município eram 

distribuídos conforme o que 

entendia a câmara, não 

dependendo da vontade do 

prefeito. 

Datas de terra e/ou terreno Concessão de data de terra  

151 a 155 

Atas, 

28.11.1837 

Parecer da comissão sobre o 

requerimento da Marquesa de 

Santos. 

Que o fiscal não se opusesse que 

o fundo do quintal fosse fechado 

pelo rio contanto que as linhas 

laterais fossem retas, e que no 

termo do alinhamento se 

incluisse a obrigação de não 

embaraçar a abertura de rua ou 

caminho que se precisasse. 

Datas de terra e/ou terreno Fechos em quintal 

155 a 161 
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Atas, 

05.12.1837 

Ofício do prefeito com outro do 

fiscal da cidade sobre os mapas 

para sustento dos presos e 

participação do carcereiro 

pedindo pipa ou tina para 

guardar água na cadeia. 

Foi à comissão permanente. 

Autorizou-se a compra de tina. 

Cadeia 

Materiais 

Mapa de sustento dos presos 

Solicitação de pipa ou tina 

Autorização de compra de tina 

161 a 164 

Atas, 

05.12.1837 

Requerimentos de Joaquim 

Antonio da Fonseca e de Vicente 

Ferreira pedindo permissão para 

concluírem a construção de suas 

casas no aterrado de Santa Anna 

que foram embargadas pelo 

fiscal, com despacho do 

presidente para a câmara 

informasse. 

Que se informasse se as casas 

prejudicavam o trânsito público 

devido ao estreitamento da 

estrada e que só poderia ter lugar 

essa construção duas braças 

arredadas do aterrado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Solicitação para conclusão de 

obra particular 

Embargo em construção de casas 

161 a 164 
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Ano de 1838 

 

DATA 
REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

03.01.1838 

Ofício do prefeito transmitindo 

dois do fiscal da cidade 

contendo orçamento para reparo 

dos fechos em terreno e sobre o 

oferecimento de Antonio 

Francisco para administrar as 

aferições, tendo como fiador a 

Elesbão Francisco Leandro. 

Sobre o orçamento, exigiu-se 

que fosse dado outro conforme 

os detalhes para os reparos. Que 

a administração fosse concedida 

a Viana na forma proposta. 

 

Rendimento 

Orçamento e despesas com 

fechos 

Pedido para ser nomeado 

administrador das aferições 

Solicitação deferida 

05 a 08 

Atas, 

13.01.1838 

Ofício do prefeito transmitindo 

outros dois do fiscal da cidade e 

um do fiscal de Juqueri acerca 

de diversos objetos. Foi às comissões respectivas. 

  Não especificado 

11 a 14 

Atas, 

03.02.1838 

Ofício do prefeito transmitindo 

outro do fiscal em que 

representava sobre os consertos 

nas pontes do Povo e Tatuapé, 

nos aterrados do Carmo e 

Fonseca e incluindo orçamento 

para melhoramento do cerco do 

tanque dos Chafarizes. Foi à comissão de contas. 

 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

14 a 19 

Atas, 

03.02.1838 

Requerimento de Benedicto 

Antonio Eloi pedindo 

pagamento de ordenado como 

carcereiro. 

Junte o título de sua nomeação e 

informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

14 a 19 
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Atas, 

03.02.1838 

Requerimento de Antonio Jose 

Fernandes pedindo um terreno 

junto a ribeirão. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

14 a 19 

Atas, 

03.02.1838 

Parecer da comissão de contas 

sobre alguns artigos do relatório 

do prefeito. 

Que se fizesse o quarto 

necessário um Barracão para se 

guardar as medidas da feira, 

procedendo-se a orçamento caso 

excedesse certa quantia. Que se 

pedisse ao procurador 

informações sobre a cobrança 

das multas em virtude do artigo 

326 do Código do Processo de 

que trata o fiscal na exposição de 

relatório. Que o pagamento dos 

empregados fosse mensal, visto 

não haver incoveniente para a 

câmara e ser mais vantajoso aos 

mesmos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Obra em barracão 

Orçamento e despesas com obras 

Informação sobre multas 

Pagamento mensal dos 

empregados e outros agentes 

14 a 19 

Atas, 

03.02.1838 Parecer da comissão de contas. 

Foi rejeitado o parecer para se 

extinguir o formigueiro que o 

fiscal de Juqueri comunicou. 

Animais Formigueiro 

14 a 19 

Atas, 

03.02.1838 Indicação do Sr. Lima. 

Para que se recomendasse ao 

fiscal que, debaixo da mais 

estrita responsabilidade, 

procedesse a visitas nos 

açougues, multando os que 

vendiam carne azulada e com 

sinais de corrupção, abusando 

por sórdido interesses das 

posturas e prejudicando a saúde 

pública. 

Mercado 
Vistoria em açougues e 

matadouros 

14 a 19 
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Atas, 

03.02.1838 Indicação do Sr. Lima. 

Que se recomendasse ao fiscal 

para notificar os proprietários de 

casas no começo da rua da 

Esperança para calçarem suas 

testadas, sob a pena de serem 

multados na forma das posturas. 

Construção, conservação e 

reparo  

Conservação de testadas pelos 

moradores 

14 a 19 

Atas, 

03.02.1838 Indicação do Sr. Lima. 

Foi remetida à comissão 

permanente acompanhado do 

regulamento do matadouro e 

ofício do fiscal sobre reparos no 

mesmo, uma indicação a 

respeito do miserável estado do 

matadouro por causa da falta de 

limpeza e modo extravagante 

com o qual os animais eram 

mortos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado 

Sanitário 

Obra em matadouro 

Falta de limpeza do matadouro 

Falta de cuidado em abate de 

animais 

14 a 19 

Atas, 

03.02.1838 Ordem do dia. 

Que no dia 08 de fevereiro se 

procedesse à nomeação de 

fiscais para as freguesias. 

 

Fiscalato 
Nomeação de fiscal 

14 a 19 

Atas, 

08.02.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

representando a necessidade em 

nomear um administrador para 

as obras públicas na forma da 

Lei do Orçamento Municipal e 

indicando Antonio Coitinho da 

Silva. Nomeado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Proposta de nomeação para 

administrador das obras 

20 a 23 
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Atas, 

08.02.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamento para as escadas da 

cadeia, e representando a 

necessidade em mudar a hora 

para a matança do gado no 

matadouro como remédio contra 

a deteriorização da carne nos 

açougues. Também, expondo 

algumas dúvidas sobre as 

calçadas nas testadas dos 

prédios, juntando orçamento 

para o quarto projetado na casa 

do mercado. 

Remeteu-se à comissão de 

contas. Mandou-se fazer a obra 

das escadas, precedendo a praça. 

Deliberou-se que a mudança de 

horário não tinha lugar, devendo 

fazer cumprir o regulamento do 

matadouro e executar o artigo 

10º das posturas de 1830 que 

manda lançar fora os gêneros 

corrompidos. Quanto às 

calçadas, mandou-se que o fiscal 

cumprisse somente o 

recomendado sobre as ruas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Mercado 

Arrematação 

Cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Obra na cadeia 

Falta de limpeza do matadouro 

Falta de cuidado em abate de 

animais 

Obra nas casinhas 

Obra em calçadas 

Leilão de obras 

20 a 23 

Atas, 

08.02.1838 

Indicação do Sr. Dores e 

presidente. 

Que se ordenasse ao fiscal que, 

suspendendo a obra no Chafariz 

do Açú, apresentasse o quanto 

antes orçamento para um novo 

canal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

20 a 23 

Atas, 

12.02.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamento para o canal do 

Chafariz do Açú. Foi à comissão de contas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 
23 a 26 

Atas, 

12.02.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa para sustento dos presos 

pobres. Representando a 

necessidade de alguns retoques 

em obra do Barração. 

Lembrando medidas para se 

evitar o extravio do imposto da 

aguardente. Foi à comissão de contas. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Mapa de sustento dos presos 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em barracão 

Método para cobrança da 

aguardente 

23 a 26 
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Atas, 

12.02.1838 

Ofício de Francisco de Paula 

Sales aceitando o emprego de 

fiscal da cidade. Inteirada. 

 

Fiscalato 
Nomeação de fiscal 

23 a 26 

Atas, 

12.02.1838 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento do carcereiro 

Benedicto Antonio Eloi. Feita a conta, pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 
23 a 26 

Atas, 

12.02.1838 

Requerimento de vários 

cidadãos pedindo permissão para 

fecharem uma passagem junto 

ao Córrego do Anhangabaú para 

o pasto do Bexiga, pois servia 

para copito de vadios e ladrões. 

Informe o fiscal e remeta-se à 

comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 

Ações indevidas de moradores 

Embriagados, loucos e vadios 

Ladrões 

Pedido de fecho em passagem 

23 a 26 

Atas, 

14.02.1838 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do fiscal. 

Que apresentasse orçamento 

para as obras na casa do 

mercado e suas calçadas. Não 

tem lugar o proposto para 

arrecadação do imposto da 

aguardente, recomendando que 

ative os empregados sobre isso. 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Orçamento e despesas com obras 

Obra nas casinhas 

Obra em calçadas 

Método para cobrança da 

aguardente 

28 a 30 

Atas, 

14.02.1838 Indicação do Sr. Lima. 

Que se ordenasse ao fiscal para 

tomar conhecimento da 

plantação de espinhos na rua da 

Móoca, fazendo demolir as 

árvores. 

Matas  Plantação de espinhos 

28 a 30 
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Atas, 

20.02.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

três orçamentos para obras. 

Informando sobre como 

precedeu quanto à plantação de 

espinhos. Representando a 

necessidade de consertos nas 

ruas da cidade e aterrado do 

Fonseca. Pedindo 

esclarecimentos sobre as 

obrigações do administrador das 

obras públicas. 

Foi às comissões respectivas. 

Resolveu-se que se fizesse a 

obra no quarto da casa do 

mercado. 

Construção, conservação e 

reparo 

 Matas 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Orçamento e despesas com obras 

Plantação de espinhos 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em ruas 

Obra em aterrado 

Dúvida sobre obrigações do 

administrador de obras 

31  a 35 

Atas, 

20.02.1838 

Ofício do fiscal da Penha sobre a 

necessidade de reconstruir e 

reparar pontes. Que procedesse aos orçamentos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 
31  a 35 

Atas, 

20.02.1838 

Ofício do procurador 

informando que aos que 

pagavam o imposto da 

aguardente, o coletor dava os 

recibos aos que pediam. 

Participando que houve sentença 

contra a câmara na junta de paz 

em uma causa de infração de 

postura intentada pelo fiscal de 

Juqueri. 

Deliberou-se declarar ao 

procurador que sempre deve dar 

o recido de todas as quantias 

recebidas dos contribuintes, 

estranhando que não era isso o 

praticado. Que fosse 

recomendado ao fiscal de 

Juqueri que não promovesse 

causa alguma por infração de 

postura sem que participasse ao 

procurador para com ele 

combinar a qualidade das 

provas. 

Rendimento 

Posturas e deliberações 

Método para cobrança da 

aguardente 

Advertência ao fiscal 

Sentença de causa em infração 

de postura 

31  a 35 

Atas, 

03.03.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas. 

Ficou a câmara inteirada e 

resolveu que se procedesse a 

orçamento para nova estiva ou 

açoalho no matadouro. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em matadouro 

Orçamento e despesas com obras 

36 a 38 
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Atas, 

03.03.1838 

Ofício do fiscal da Penha com 

orçamento para ponte. 

Ponha-se em praça, fazendo-se a 

jornal se não houver 

arrematante. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Leilão de obras 
36 a 38 

Atas, 

03.03.1838 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofícios do fiscal inclusos 

no do prefeito. 

Autorizou-se os reparos em 

ponte e aterrados, 

recomendando-se vigilância para 

que os desmanchos fossem 

reparos com prontidão. Que 

procedesse ao orçamento para 

ponte. Que ordenasse a feitura 

de fechos no Tanque dos 

Chafarizes. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

36 a 38 

Atas, 

03.03.1838   

Deliberou-se que se 

recomendasse ao fiscal que 

proseguise nas obras 

determinadas conforme a ordem 

de procedência determinada, 

devendo fazer ao mesmo tempo 

as pequenas obras no quarto da 

casa do mercado, escadas para a 

cadeia e fechos no Tanque dos 

Chafarizes. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Recomendação sobre 

prosseguimento de obras 

Obra nas casinhas 

Obra na cadeia 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

36 a 38 

Atas, 

24.03.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos e 

iluminação da cadeia. Foi à comissão de contas. 

Cadeia 

Iluminação 

Mapa de sustento dos presos 

Iluminação da cadeia 

42 a 45 

Atas, 

24.03.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando a necessidade de 

nova estiva na Ponte do Ferrão. Que apresentasse o orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 
42 a 45 
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Atas, 

24.03.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

informando o desmancho em 

Canal dos Chafarizes da cidade e 

pedindo autorização para os 

reparos. 

Autorizou-se os reparos 

indispensáveis. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 
42 a 45 

Atas, 

24.03.1838 

Requerimento de Francisco 

Lourenço pedindo demissão 

como administrador do imposto 

da aguardente. 

Que o fiscal, em acordo com o 

procurador, propusesse outra 

pessoa. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de demissão 

Proposta de administrador das 

rendas 

42 a 45 

Atas, 

24.03.1838 

Requeirmento do Carcereiro 

Benedicto Antonio Eloi pedindo 

o pagamento de seu ordenado, 

acompanhado do atestado do 

fiscal sobre o cumprimento de 

seus deveres. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 

42 a 45 

Atas, 

26.03.1838 

Ofício do fiscal de Juqueri 

representando contra a 

qualificação na Guarda Nacional 

de um sujeito que nomeou como 

seu secretário. Informando sobre 

a necessidade de extinção de 

formigueiro. 

Deliberou-se que ele não pode 

ter secretário, bastanto que 

juramentasse uma pessoa nos 

termos no artigo 2º das posturas 

de 1830. Que mandasse 

extinguir os formigueiros. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Animais 

Nomeação de secretário do fiscal 

Formigueiro 

45 a 47 

Atas, 

26.03.1838 

Requerimento de vários 

moradores queixando-se do mau 

estado de estrada da Penha para 

o Tatuapé. 

Que o fiscal procedesse ao 

exame. 

Construção, conservação e 

reparo 

Queixa dos moradores sobre 

mau estado de estradas 

Informação sobre estado de 

ruína 45 a 47 

Atas, 

26.03.1838 

Requerimento de Jose Osorio da 

Fonseca Pina Leitão pedindo um 

terreno. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

45 a 47 
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Atas, 

26.03.1838 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do fiscal. 

Que mandasse olear o forro, as 

portas e janelas do Barracão, 

bem como rebocar os muros na 

parte da Ladeira, sendo a 

despesa incluída na obra. Que 

procedesse ao orçamento do 

aterrado do Fonseca. Que 

colocasse em praça a calçada da 

testada do mercado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Obra em barracão 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em aterrado 

Obra em calçadas 

Obra nas casinhas 

Leilão de obras 

45 a 47 

Atas, 

03.04.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

expondo o estado da 

administração e lembrando 

várias medidas a bem da 

municipalidade. Foi às comissões respectivas. 

  Não especificado 

48 a 50 

Atas, 

03.04.1838 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Jose Álvares de 

Siqueira em que pedia para se 

mandar recuar uma rua. Foi à comissão.  

Construção, conservação e 

reparo 
Solicitação para recuo de rua 

48 a 50 

Atas, 

03.04.1838 

Requerimento do cirurgião de 

partido pedindo o pagamento de 

seu ordenado, acompanhado do 

atestado do fiscal. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de ordenado ao 

cirurgião de partido 

48 a 50 

Atas, 

03.04.1838 

Requerimento do administrador 

de obras públicas, Antonio 

Coitinho da Silva, pedindo o 

pagamento de sua gratificação, 

precedendo atestação do fiscal. Como pede.  

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

administrador das obras 

Autorização de pagamento 

48 a 50 
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Atas, 

03.04.1838 

Parecer da comissão de contas 

sobre a portaria da Assembleia 

Provincial que aprovou as contas 

da câmara do último ano 

financeiro. 

Que se transmitisse ao fiscal e 

procurador as recomendações da 

Assembleia constantes no 

parecer, advertindo-lhes que a 

câmara esperava a maior 

vigilância tanto nas despesas 

com as obras quanto com a 

arrecadação das rendas 

municipais para que não se 

tornasse a haver motivo de 

censura, pois a câmara lançaria 

mão da punição colocada pela lei 

à sua disposição em caso de 

negligência dos ramos da 

administração. 

Construção, conservação e 

reparo 

Rendimento 

Advertência para economia em 

obras e vigilância na cobrança 

das rendas 

48 a 50 

Atas, 

24.04.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos 

pobres. Foi à comissão de contas. 

Cadeia Mapa de sustento dos presos 

53 a 57 

Atas, 

24.04.1838 

Ofício de Manuel Pereira de 

Moraes declarando que aceitaria 

o emprego de fiscal suplente de 

Juqueri se ficasse isento do 

serviço da Guarda Nacional. 

Responde-se que ficaria isento 

enquanto estivesse em exercício 

por impedimento do fiscal. 

Fiscalato   

53 a 57 

Atas, 

28.04.1838 

Nomeação da comissão para 

exame dos Campos de Santo 

Amaro na forma do parecer 

aprovado em sessão sobre o 

requerimento de Manuel 

Joaquim dos Santos.  

Preveniu-se ao fiscal que 

convidasse os suplentes quando 

fosse ocasião. 

 

Fiscalato 

Nomeação de fiscal 

Dispensa da Guarda Nacional 

57 a 62 



731 
 

Atas, 

28.04.1838 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal a 

respeito dos atravessadores e 

falta de posturas para coibí-los. 

Que fosse remetido à comissão 

especial encarregado do 

regimento da feira para ela 

apresentar as providências 

convenientes. Adiou-se uma 

parte do parecer sobre o estado 

das escolas de 1ª letras para 

meninas da cidade. 

Posturas e deliberações 

Mercado 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Queixa sobre atravessadores 

Regimento para as feiras 

Inspeção em escola 

57 a 62 

Atas, 

28.04.1838 

Parecer da comissão permanente 

sobre o requerimento do 

administrador das obras públicas 

Antonio Coitinho da Silva. 

Ele deveria receber do fiscal por 

inventário e ter a seu cargo todos 

os objetos marcados na lei que 

criou seu emprego, tendo o fiscal 

sobre ele uma inspeção imediata. 

As contas seriam rubricadas pelo 

fiscal. Administraria as obras 

públicas indicadas pelo fiscal, 

devendo comunicar-lhe sobre 

tudo. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Dúvida sobre obrigações do 

administrador de obras 

57 a 62 

Atas, 

28.04.1838 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do fiscal. 

Que se procedesse à feitura de 

novo canal para o Chafariz do 

Açú e reparo do aterrado do 

Fonseca. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em aterrado 
57 a 62 

Atas, 

28.04.1838 

Adiou-se o pedido do Sr. Costa e 

Almeida a respeito de artigo do 

parecer sobre a diminuição do 

rendimento das casinhas e novo 

destino proposto pelo fiscal a 

elas.   

Rendimento Diminuição das rendas 

57 a 62 

Atas, 

05.05.1838 

Requerimento de José Álvares 

de Siqueira replicando o 

despacho ao seu requerimento. 

Informe o fiscal em combinação 

com a sua informação anterior. 

Construção, conservação e 

reparo 
Solicitação para recuo de rua 

62 a 67 



732 
 

Atas, 

05.05.1838 

Requerimento do tenente-

coronel Pedro Taques de 

Almeida Alvim pedindo data de 

terra. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

62 a 67 

Atas, 

05.05.1838 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimentos de Luiz 

Joaquim de Castro Carneiro 

Leão. 

Que fosse remetido ao fiscal 

para saber porque ele tinha 

permitido que estivesse 

edificando fora dos arruamentos. 

Que o fiscal mandasse o 

suplicante desarraigar o cerco de 

espinhos. 

Alinhamento e demarcação 

Pedido de explicação sobre 

alinhamento 

Falta de alinhamento 

62 a 67 

Atas, 

05.05.1838 

Parecer da comissão de contas 

sobre artigo do ofício do fiscal 

da cidade. 

Deliberou-se sobre o nível de 

obra na Ponte do Fonseca e 

reparos em calçadas, cabendo ao 

fiscal proceder ao orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em pontes 

Obra em calçadas 

Orçamento e despesas com obras 

62 a 67 

Atas, 

05.05.1838 

Parecer da comissão permanente 

acerca do artigo do relatório do 

fiscal que foi adiado sobre à 

mestra de 1ª letras. 

Que fosse remetido ao vereador 

Costa e Almeida para que 

informasse se ela cumpria com 

seus deveres. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Cumprimento de deveres por 

mestra em escola 

62 a 67 



733 
 

Atas, 

05.05.1838 

Parecer da comissão de contas 

adiado sobre a diminuição do 

rendimento das casinhas. 

Aprovou-se a parte que julgou 

incoveniente a medida apontada 

pelo fiscal para dar-se outro 

destino às casinhas. Lembra-se a 

cautela em não permitir os 

porcos soltos nas várzeas do 

Carmo e Luz, sendo os donos 

obrigados a recolhe-los em 

cercado da câmara. Sobre os 

pontos para a venda de carne, 

deu-se uma emenda para que 

fosse permitido que a casa 

alugada para açougue de 

particulares fosse dada 

gratuitamente para que os 

criadores e demais pessoas de 

fora pudessem cortar seus gados, 

ficando o fiscal estritamente 

responsável por qualquer abuso 

na admissão desses indivíduos. 

Rendimento 

Animais 

Mercado 

Diminuição das rendas 

Porcos soltos 

Pontos de venda de carne 

62 a 67 

Atas, 

05.05.1838 

Indicação do Sr. Costa e 

Almeida. 

Que o fiscal informasse de onde 

vinha água em uma rua e 

apontasse o modo para seu 

desvio. 

Construção, conservação e 

reparo 
Desvio de água 

62 a 67 

Atas, 

08.05.1838 

Ofício do fiscal da Penha sobre 

ponte que estava danificada. 

Que precedesse ao orçamento, 

remetendo-o para se deliberar. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 67 a 71 

Atas, 

08.05.1838 

Informação do fiscal a respeito 

do requerimento do tenente 

coronel Pedro Taques. Foi à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

67 a 71 



734 
 

Atas, 

08.05.1838 

Requerimento de dona Maria 

Benedita e dona Anna Margarida 

de Toledo Arouche pedindo 

alinhamento para poderem 

levantar casas, pois o fiscal 

duvidava deferi-las, conforme 

despacho. Foi à comissão permanente. 

Alinhamento e demarcação Solicitação de alinhamento 

67 a 71 

Atas, 

08.05.1838 

Discussão de proposta para 

revogação do artigo 8º do 

regulamento do matadouro, com 

emenda aprovada. 

A atribuição do artigo 8º do 

regimento que dava ao prefeito a 

capacidade de conceder licença 

para a matança das reses fora do 

matadouro ficou sem efeito 

quanto às três freguesisas da 

cidade, cabendo ao fiscal 

concedê-las nas freguesias de 

fora. 

Posturas e deliberações 

Mercado  
Regimento do matadouro 

67 a 71 

Atas, 

08.05.1838 Indicação do Sr. Dores. 

Que o fiscal informasse o porquê 

não cumpriu a deliberação da 

câmara sobre o administrador 

das obras públicas. 

Posturas e deliberações 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de esclarecimentos sobre 

falta de cumprimento de 

deliberação sobre administrador 

das obras 
67 a 71 



735 
 

Atas, 

30.05.1838 

Portaria do presidente de 

província remetendo ofício do 

cirurgião-mór Jose Golçalves 

Gomide para se colocar em 

prática as providências 

apontados sobre os presos 

atacados pelas bexigas, 

comunicando com seu parecer a 

proposto do cirurgião para 

remoção dos presos para fora da 

cadeia. Leu-se também um 

ofício do fiscal da cidade que, 

em consequência da 

recomendação do presidente da 

câmara, tinha já, em acordo com 

o cirurgião de partido, mandado 

queimar breu em todas as 

prisões como antídodo eficaz. 

Autorizou-se a despesa com as 

fumigações, participando-se o 

referido ao governo. Informou-

se um local que parecida mais 

adaptado ao intento do cirurgião-

mór para se recolherem os 

presos e soldados afetados, mas 

que a câmara não tinha meios 

para a despesa e arranjos do 

edifício. 

Sanitário 

Bexigas 

Autorização para pagamento de 

despesas 

71 a 73 

Atas, 

30.05.1838 

Ofício do juiz municipal interino 

requisitando os arranjos 

necessários para execução de um 

réu. 

Deliberou-se que o fiscal 

aprontasse o necessário, 

entendendo-se com o juiz. 

Cadeia Execução de réu 

71 a 73 

Atas, 

30.05.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

informando os motivos para não 

ter executado a deliberação da 

câmara sobre o feitor das obras 

públicas. Foi à comissão permanente. 

Posturas e deliberações 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de esclarecimentos sobre 

falta de cumprimento de 

deliberação sobre administrador 

das obras 
71 a 73 

Atas, 

30.05.1838 

Ofício do administrador das 

obras públicas informando que o 

fiscal ainda não tinha lhe 

entregado os objetos a seu cargo. Foi à comissão permanente. 

 

Queixa a respeito do fiscal 

Entrega dos objetos ao 

administrador das obras 

71 a 73 



736 
 

Atas, 

09.06.1838 

Portaria do presidente de 

província remetendo lâminas de 

pus vacínico a serem propagadas 

nas freguesias de Conceição e 

Cutia. 

O presidente da câmara 

informou que remeteu as 

lâminas aos respectivos fiscais 

para que, de acordo com o juiz 

de paz e pároco, vacinarem o 

maior número de pessoas, 

devendo dar parte do resultado. 

Vacina Pus vacínico 

74 a 77 

Atas, 

09.06.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

informando a pretensão de Luiz 

Joaquim de Castro Carneiro 

Leão e dando conta do que 

praticou com ele sobre a 

plantação de espinhos. Foi à comissão permanente. 

Matas  Plantação de espinhos 

74 a 77 

Atas, 

09.06.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

remetendo o mapa de sustento 

dos presos pobres. Pedindo 

aprovação para compra de cal 

para diversas obras projetadas, 

visto ser barata e haver sempre 

falta. 

Os mapas foram à comissão de 

contas. Aprovou-se a compra, 

recomendando-lhe que, sempre 

que houvesse necessidade, 

representasse ao presidente da 

câmara para que ele convocasse 

a esta se julgasse conveniente. 

Cadeia 

Materiais 

Mapa de sustento dos presos 

Autorização para compra de cal 

74 a 77 

Atas, 

09.06.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamentos para reparos em rua 

e ladeira. Informando sobre 

água. Foi à comissão de contas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em ruas 

Obra em ladeira 
74 a 77 

Atas, 

09.06.1838 

Ofício do fiscal da Penha com 

orçamento para reparo de ponte. 

Faça-se a obra, precedendo-se à 

praça. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Leilão de obras 
74 a 77 



737 
 

Atas, 

09.06.1838 

Requerimento de Mariana da 

Conceição e outros pedindo para 

fecharem um terreno que 

possuíam na estrada da Penha. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

74 a 77 

Atas, 

16.06.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

os mapas do sustento dos presos. 

Comunicando a nomeação 

interina, de acordo com o 

procurador, de Manuel Francisco 

Velloso para coletor do imposto 

sobre a aguardente na cidade. 

Os mapas foram à comissão de 

contas. Aprovou-se a nomeação. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Mapa de sustento dos presos 

Nomeação de coletor da 

aguardente 

77 a 82 

Atas, 

16.06.1838 

Requerimento de Manuel 

Antonio Pereira pedindo o 

pagamento das carradas de pedra 

que vendeu para obra em 

calçadas. 

Com a informação do fiscal e 

procurador, ouvido o ex-fiscal, 

foi à comissão de contas. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

carradas 

Obra em calçadas 

77 a 82 

Atas, 

16.06.1838 

Requerimento do carcereiro 

interino Benedicto Eloi pedindo 

o pagamento de seu ordenado. 

Junte o atestado do fiscal visto 

não ser crucial o que apresentou. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

77 a 82 

Atas, 

16.06.1838 

Parecer da comissão permanente 

sobre os requerimentos de Maria 

Benedita e Anna Margarida de 

Toledo Arouche. 

Que o fiscal designasse o 

alinhamento, conservando o 

muro da chácara das suplicantes. 

Alinhamento e demarcação 
Solicitação de alinhamento 

Solicitação deferida 

77 a 82 

Atas, 

16.06.1838 

Indicação do Sr. Costa e 

Almeida. 

Que o procurador informasse o 

estado em que estava o processo 

da multa por infração de postura 

apontado pelo fiscal contra Luiz 

Joaquim de Castro Carneiro 

Leão. 

Posturas e deliberações Cobrança das multas 

77 a 82 



738 
 

Atas, 

03.07.1838 

Ofício do fiscal da cidade sobre 

o estado da sua administração. Às comissões competentes. 
  Não especificado 

84 a 88 

Atas, 

03.07.1838 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Jose Álvares de 

Siqueira e réplica do suplicante 

ao mesmo. Indeferido. 

Construção, conservação e 

reparo 

Solicitação para recuo de rua 

Solicitação indeferida 

84 a 88 

Atas, 

03.07.1838 

Requerimento do carcereiro 

interino Benedicto Eloi pedindo 

o pagamento de seu ordenado, 

com a atestação do fiscal de ter 

cumprido com seus deveres. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 

84 a 88 

Atas, 

03.07.1838 

Requerimento do sargento-mór 

Francisco Jose da Silva pedindo 

nesga de terra junto à sua 

chácara no Pari. 

Informe o fiscal e vá à comissão 

permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de nesga de terra 

84 a 88 

Atas, 

03.07.1838 

Requerimento de Ignacio 

Álvares da Cunha pedindo 

licença para vender pólvora na 

freguesia da Conceição dos 

Guarulhos. 

Com a informação do fiscal 

sobre o local, prestada a fiança, 

conceda-se a licença. 

Pólvora 

Licença 

Pedido de licença para venda de 

pólvora 

84 a 88 

Atas, 

07.07.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos. À comissão de contas. 
Cadeia Sustento dos presos 

88 a 91 



739 
 

Atas, 

07.07.1838 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal. 

Que se recomendasse ao fiscal o 

cuidado em promover a 

execução das posturas e, 

sobretudo, que fizesse as 

reiteradas visitas nas casas de 

negócio para se evitar os males 

resultantes da falta de limpeza 

dos pesos e medidas e, ainda, da 

salubridade dos gêneros.  

Posturas e deliberações 

Mercado 

Sanitário 

Execução de posturas 

Salubridade das casas de 

negócio 

Salubridade dos gêneros 

Pesos e medidas 

88 a 91 

Atas, 

07.07.1838 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofícios do fiscal e 

representação do administrador 

das obras públicas. 

Que se recomenda a efetiva 

observação da deliberação de 

28.04.1838, estranhando-se a 

relutância do fiscal em obedecer 

a essa determinação e a entrega 

ao administrador de seus 

objetos, competindo ao fiscal a 

inspeção imediada a fim de 

evitar extravios e fraudes. 

Posturas e deliberações 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Execução de deliberação sobre 

administrador das obras 

Entrega dos objetos ao 

administrador das obras 

88 a 91 

Atas, 

07.07.1838   

Remeteu-se à comissão 

permanente o ofício do fiscal e a 

exposição do Sr. Costa e 

Almeida sobre o estado da 

escola de 1ª letras para meninas 

após o exame que fez. 

Escola e/ou Cadeia de Ensino de 

Letras 
Inspeção em escola 

88 a 91 



740 
 

Atas, 

14.07.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

informando que cumpriu com a 

deliberação de 28.04.1838, 

entregando ao administrador das 

obras públicas os objetos 

concernentes ao seu cargo. 

Afirma que logo que o secretaria 

pudesse acompanha-lo, faria as 

correições determinadas. 

Apresenta a requisição do juiz 

de direito para se fornecer luz 

aos presos transferidos da cadeia 

para a casa de correção do 

quartel militar durante as sessões 

do juri. 

Quanto ao primeiro ponto, 

deliberou-se que o fiscal 

remetesse à câmara uma relação 

de todos os objetos entregues ao 

administrador das obras 

públicas, assinada por ambos. 

Sobre o segundo, que se 

declarasse ao fiscal que não era 

necessário que o secretário o 

acompanhasse nas visitas e 

revistas que fazia 

frequentemente para fiscalizar a 

execução das posturas, nas 

quais, além do porteiro e seu 

ajudante, deveria procurar ao 

menos duas testemunhas que 

presenciam a infração e observar 

a marcha que trata a deliberação 

da câmara de 28.04.1838. 

Quanto ao terceiro, aprovou-se o 

acréscimo do azeite que deveria 

gastar com mais luz na casa da 

correção durante a estadia dos 

presos. 

Posturas e deliberações 

Cadeia 

Iluminação 

Materiais 

Execução de deliberação sobre 

administrador das obras 

Entrega dos objetos ao 

administrador das obras 

Relação de objetos entregues ao 

administrador das obras 

Agentes que acompanhavam os 

fiscais nas revistas 

Iluminação da cadeia 

Compra de azeite para 

iluminação 

93 a 94 

Atas, 

23.07.1838 

Ofício do fiscal do Ó 

participando que entregou ao 

procurador uma quantia dos 

rendimentos das cabeças de 

reses cobrada nessa freguesia. Inteirada. 

Rendimento Arrecadação das reses 

96 a 100 



741 
 

Atas, 

23.07.1838 

Parecer da comissão permanente 

sobre o relatório do Sr. Costa e 

Almeida referente à escola para 

meninas, em que consta que a 

mestra havia cumprido com seus 

deveres do magistério, exceto o 

que toca ao ensino das prendas 

domésticas, as quais segundo a 

comissão reduzem-se a costurar 

e engomar.  

Não tendo a câmara poder para 

interpretar e modificar a lei, se 

levasse ao conhecimento do 

presidente de província o ofício 

do fiscal, no qual denunciava a 

professora, e o relatório do 

vereador, pedindo que desse as 

providências, fazendo sentir a 

ele que a professora cumpria 

com seus deveres, exceto pelas 

tarefas apontadas. 

Escola e/ou Cadeia de Ensino de 

Letras 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cumprimento de deveres por 

mestra em escola 

96 a 100 

Atas, 

23.07.1838 

Parecer da comissão permanente 

sobre os requerimentos de 

Marciano Pires e outros, pedindo 

que pudessem fechar um beco. 

Que a petição fosse deferida 

segunda algumas condições. Os 

suplicantes teriam que erguer um 

muro de pedra, devendo haver 

portão com abertura para livrar o 

curso do rio. O fiscal estaria 

presente na obra para observar 

essa condição. Eles deviam 

limpar sempre todo o lixo. 

Quando a câmara julgasse 

conveniente à utilidade pública a 

abertura do beco, os suplicantes 

teriam que derrubar o muro às 

suas custas, restituindo tudo ao 

seu antigo estado, sem que seus 

sucessores possam alegar posse. 

Se lavraria termo de todas as 

condições perante o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário  

Embriagados, loucos e vadios 

Ladrões 

Pedido de fecho em passagem 

Solicitação deferida 

Lixo 

Obra em muro 

96 a 100 



742 
 

Atas, 

23.07.1838 Indicação. 

Que o fiscal mandasse examinar 

o telhado da casa da câmara e 

cadeia, orçando o necessário 

para o reparo, mandando fazer a 

obra depois de posta em praça 

no caso de não aparecer 

arrematante e independente de 

arrematação se não excedesse a 

10$ réis. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Obra em telhado 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

96 a 100 

Atas, 

31.07.1838 

Ofício do fiscal da cidade, 

incluindo o orçamento para 

reparo do telhado da câmara e 

relação de ferramentas e 

materiais existentes no armazém 

camarário entregues ao 

administrador das obras 

públicas. Inteirada. 

Construção, conservação e 

reparo 

 Materiais 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em telhado 

Relação de objetos entregues ao 

administrador das obras 

Ferramentas 

100 a 101 

Atas, 

31.07.1838 

Ofício do fiscal de Cutia 

acusando o recebindo das 

lâmicas de vacina. Apresentando 

ideias de um facultativo ali 

existente sobre a maneira para se 

evitar as bexigas. 

Interada. Deliberou-se transmitir 

o ofício ao cirurguão-mor Jose 

Gonçalves Gomide pedindo sua 

opinião a respeito. 

Vacina 
Pus vacínico 

Bexigas 

100 a 101 

Atas, 

31.07.1838 

Requerimento do cirurgião de 

partido Manuel Jose Chaves 

pedindo o pagamento, 

acompanhado da atestação do 

fiscal sobre o cumprimento de 

seus deveres. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de ordenado ao 

cirurgião de partido 

Autorização de pagamento 

100 a 101 

Atas, 

04.08.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

incluindo a conta e demais 

documentos relativos ao sustento 

dos presos pobres. À comissão de contas. 

Cadeia 
Despesa com comida para os 

presos 

102 a 105 



743 
 

Atas, 

04.08.1838 

Ofício do cirurgião-mór Jose 

Gonçalves Gomide dando sua 

opinião sobre o ofício do fiscal 

de Cutia. Lembrando que os 

fiscais das freguesias de fora da 

cidade fariam vir duas ou três 

pessoas para serem vacinadas e 

levar vacina de braço a braço. 

Interada. Que se mandasse ofício 

aos fiscais. 

Vacina Propagação das vacinas 

102 a 105 

Atas, 

04.08.1838 

Requerimento do carcereiro 

Benedicto Antonio Eloi pedindo 

o pagamento de seu ordenado e 

junta atestado do fiscal sobre o 

cumprimento de seus deveres. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 

102 a 105 

Atas, 

04.08.1838   

Deliberou-se mandar outro 

ofício ao presidente de província 

pedindo a entrega das quantias 

para sustento dos presos, pois o 

cofre da câmara estava exausto e 

o fiscal já comprava 

mantimentos a crédito. 

Cadeia 
Arrecadação de quantia para 

comida dos presos 

102 a 105 

Atas, 

17.08.1838 

Ofício do fiscal da Conceição 

participando que do pus vacínio 

enviado, apenas quatro pessoas 

melhoraram. Interada. 

Vacina Ineficácia da vacinação 

105 a 108 
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Atas, 

03.09.1838 

Portaria do presidente de 

província declarando que se 

deveria fazer com que a 

professora percebesse que para 

cumprir com seus deveres ela 

deveria ensinar as meninas a 

cozinhar. 

Inteirada. Remeteu-se cópias à 

professora, ao fiscal e inspetor 

das escolas. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Cumprimento de deveres por 

mestra em escola 

111 a 114 

Atas, 

03.09.1838 

Ofício do fiscal de Juqueri 

representando a necessidade de 

outro pároco para essa freguesia. 

Inteirada, mas nada resolveu 

porque já havia outro sacerdote. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes  

Informação sobre necessidade de 

novo pároco para freguesia 

111 a 114 

Atas, 

03.09.1838 

Ofício do fiscal de São 

Bernanardo comunicando que 

não poderiam enviar pessoas 

para serem vacinadas porque 

elas estavam com medo da 

epidemia de bexiga. Solicita que 

lhe fosse enviado pus para que 

vacinasse na freguesia. 

Que lhe respondesse remetendo 

a postura correspondente. 

Afirmou-se que ele deveria se 

entender com o juiz de paz. 

Vacina Propagação das vacinas 

111 a 114 

Atas, 

03.09.1838 Indicação do Sr. Lima. 

Que o fiscal informasse se o 

presidente do Mosteiro de São 

Bento tinha pedido permissão 

para mudar o curso do rio 

Tamanduateí. 

Construção, conservação e 

reparo 

Dúvida sobre autorização de 

mudança em curso de rio 

111 a 114 

Atas, 

03.09.1838 Indicação do Sr. Jordão. 

Que o fiscal informasse com 

quem estava a chave do portão 

do terreno cedido à câmara pelo 

padre João Jose Vieira Ramalho 

para cerco do Tanque dos 

Chafarizes. 

Datas de terra e/ou terreno 
Informação sobre chave de 

terreno 

111 a 114 
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Atas, 

05.09.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapas de sustento dos presos e 

representando vários objetos. 

Os mapas foram à comissão de 

contas. Foi à comissão 

permanente o artigo sobre os 

meios para se evitar os danos 

causados no tanque e canal dos 

chafarizes da cidade. Deliberou-

se que não tinha lugar o 

fornecimento de roupas aos 

galés que trabalhavam na 

limpeza do Tamandatuateí 

porque o dinheiro da Fazenda 

era destinado somente à 

alimentação e condução, não 

sendo a limpeza obra da câmara. 

Que mandasse consertar o 

aterrado do Carmo, começando 

pelos locais mais danificados. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Mapa de sustento dos presos 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Limpeza de rio 

Galés 

Vestuário 

Obra em aterrado 

114 a 118 

Atas, 

28.09.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

informando que concedeu a 

licença ao presidente do 

Mosteiro de São Bento para 

mudar a corrente do rio 

Tamanduatei em atenção à 

utilidade pública. Apresentando 

a necessidade de reparos nas 

calçadas. 

Estranhou-se que o fiscal tenha 

concedido permissão sem que a 

câmara fosse ouvida. Ordenou-

se que obrigasse ao presidente a 

alterar o lugar do antigo leito, 

suspendendo o assude feito, 

fazendo rampa pela parte do rio 

de maneira que o trânsito 

público ficasse pelo lugar do 

antigo leito, tudo sob a sua 

responsabilidade. Que fizesse o 

reparo mencionado, não 

excedendo a 10$ rs a despesa, 

procedendo a orçamento no caso 

contrário. 

Construção, conservação e 

reparo 

Dúvida sobre autorização de 

mudança em curso de rio 

Obra em caladas 

Orçamento e despesas com obras 

118 a 122 
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Atas, 

28.09.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

representando os obstáculos ao 

cumprimento das condições com 

as quais a câmara permitiu o 

fecho em corredor a Marciano 

Pires de Oliveira e outros. Expõe 

dúvidas sobre um caminho que 

necessitava de reparos de mão-

comum. 

Sobre a primeira parte, que o 

fiscal fizesse sustar toda e 

qualquer obra enquanto as 

condições da deliberação não 

fossem cumpridas. A segunda 

foi à comissão permanente. 

Posturas e deliberações 

Construção, conservação e 

reparo 

Embriagados, loucos e vadios 

Ladrões 

Pedido de fecho em passagem 

Solicitação deferida 

Lixo 

Obra em muro 

Cumprimento das condições de 

deliberação sobre fechos 

Ajuda de moradores em obra 

118 a 122 

Atas, 

28.09.1838 

Ofício do fiscal da Penha sobre 

necessidade de reparos em 

pontes. Que precedesse ao orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 
118 a 122 

Atas, 

02.10.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório trimestral da sua 

administração. Às comissões competentes. 

  Não especificado 

122 a 129 

Atas, 

02.10.1838 

Ofício do procurador 

pergundando o que faria a 

respeito de fecho que Francisco 

Gonçalves dos Santos Cruz 

estava fazendo em terreno 

público conforme a denúncia do 

fiscal. 

Decidiu-se que convocasse 

advogados para que na junta de 

paz defendessem os direito da 

câmara em primeira instância. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

122 a 129 

Atas, 

02.10.1838 

Requerimento de Antonio Jose 

Dias Leite pedindo o pagamento 

de certa quantia por vários 

gêneros comprados pelo fiscal 

para obra no barracão do Largo 

do Carmo. 

Com a resposta do fiscal e 

informação do secretário, 

encaminhou-se à comissão de 

contas. 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Gêneros 

Solicitação de pagamento de 

gêneros comprados pelo fiscal 

122 a 129 
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Atas, 

02.10.1838 

Informações do fiscal e 

procurador a respeito do 

requerimento de Manuel 

Antonio Pereira sobre 

pagamento de carradas de pedra. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação para pagamento de 

carradas 

122 a 129 

Atas, 

02.10.1838 

Requerimento feito pelo Sr. 

Lima. 

Que o fiscal apresentasse no 

termo de um mês a relação de 

todas as pessoas que obtiveram 

terrenos por cartas de data dentro 

do rócio da cidade há um ano e 

que não edificaram ou 

cultivaram. 

Datas de terra e/ou terreno 
Informação sobre carta de data 

de terra 

122 a 129 

Atas, 

02.10.1838 

Requerimento feito pelo Sr. 

Lima. 

Que o fiscal declarasse porque 

não cumpriu a deliberação para 

obrigar o proprietário da casa da 

esquina da rua da Esperança a 

calçar suas testadas, o que 

compreendia quaisquer outros 

proprietários em idênticas 

circunstâncias, notando-se já ao 

fiscal que por sua culposa 

omissão se achava bem 

danificada a calçada feita pela 

câmara. 

Construção, conservação e 

reparo 

Posturas e deliberações 

Falta de execução de deliberação 

sobre calçadas 

Advertência ao fiscal 

Obra em calçadas 

122 a 129 

Atas, 

02.10.1838 

Requerimento feito pelo Sr. 

Lima. 

Que declarasse o porquê não ter 

multado o(s) dono(s) da casa  

tinha cano para um beco, 

lançando fétidas imundices. 

Sanitário 
Falta de cobrança de multa 

acerca de canos imundos 

122 a 129 
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Atas, 

02.10.1838 

Requerimento feito pelo Sr. 

Lima. 

Que informasse se fazia 

amiudadas visitas aos armazéns 

de molhados, açougue e boticas, 

bem como se observava a 

postura de 5 de 4 de maio de 

1831. 

Mercado 

Posturas e deliberações 

Execução de posturas 

Solicitação de informação sobre 

inspeção do fiscal 

122 a 129 

Atas, 

02.10.1838 

Requerimento feito pelo Sr. 

Lima. 

Constando-se que na cidade 

alguns facultativos exerciam a 

profissão médica sem que 

tivesse apresentado as 

competentes cartas ao fiscal, que 

informasse a esse respeito com 

urgência para a câmara deliberar. 

Licença  
Licença para exercício como 

médico 

122 a 129 

Atas, 

08.10.1838 

Portaria do presidente de 

província exigindo informações 

a respeito da obra da cadeia em 

Cutia e pessoa idônea para servir 

como seu inspetor. 

Exigiu-se esclarecimentos do 

fiscal em acordo com o juiz de 

paz. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra na cadeia 

Nomeação de inspetor de obra 

129 a 134 

Atas, 

08.10.1838 

Portaria do presidente de 

província aprovando na forma da 

lei os seis artigos de postura 

remetidos com ofício de 02 de 

outubro. Ordenando ao fiscal 

toda a vigilância na sua 

observância. 

Inteirada. Ordenou-se a 

execução na forma do estilo. 

Posturas e deliberações Não especificado 

129 a 134 

Atas, 

08.10.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos e 

participando várias coisas. 

Inteirada. O mapa foi à comissão 

de contas. 

Cadeia Mapa de sustento dos presos 

129 a 134 
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Atas, 

08.10.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

pedindo decisão sobre a dúvida 

quanto ao cumprimento das 

condições que permitiram a 

Marciano Pires e outros o fecho 

em corredor. Prestando os 

esclarecimentos exigidos sobre 

os facultativos que exerciam a 

profissão sem a carta de 

aprovação. 

Respondeu-se que a câmara não 

mandou o fiscal tapar o beco, 

porém permitiu que os 

moradores o fizesse mediante 

certas condições obrigatórias, 

não tendo em vista obrigá-los a 

ceder qualquer espaço do 

terreno, cumprindo aos 

interessados aplanar 

amigavelmente quaisquer 

dificuldades. Ficando o fiscal 

ciente que não deveria permitir a 

execução da obra sem que as 

condições fossem preenchidas, 

afirma-se que seria esta a sua 

obrigação e não expor quaisquer 

dificuldades a respeito. 

Licença  

Embriagados, loucos e vadios 

Ladrões 

Pedido de fecho em passagem 

Solicitação deferida 

Lixo 

Obra em muro 

Cumprimento das condições de 

deliberação sobre fechos 

Advertência ao fiscal 

Licença para exercício como 

médico 

129 a 134 

Atas, 

08.10.1838 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do procurador 

acerca do tenente coronel Cruz. 

Deliberou-se que nada se intente 

até que o procurador e fiscal 

descobrissem provas suficientes 

e incontestáveis de que o terreno 

pertencia ao público, devendo 

comunicar à câmara para que ela 

deliberasse. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

129 a 134 



750 
 

Atas, 

13.10.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

respondendo aos quesitos 

exigidos por indicação do Sr. 

Lima. À comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 

Construção, conservação e 

reparo 

Posturas e deliberações 

Sanitário 

Informação sobre carta de data 

de terra 

Falta de execução de deliberação 

sobre calçadas 

Advertência ao fiscal 

Obra em calçadas 

Falta de cobrança de multa 

acerca de canos imundos 

134 a 136 

Atas, 

13.10.1838 

Requerimento do cirurgião de 

partido Manuel Jose Chaves 

pedindo pagamento, 

acompanhado de atestado do 

fiscal sobre o cumprimento de 

seus deveres. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de ordenado ao 

cirurgião de partido 

Autorização de pagamento 

134 a 136 

Atas, 

17.10.1838 

Requerimento de Ignacia 

Joaquina de São Jose pedindo 

que lhe permitissem fechar um 

terreno que lhe deveria acrescer 

com o novo alinhamento como 

foi concedido aos demais 

proprietários da rua. Informe o secretário e fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

136 a 138 
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Atas, 

22.10.1838 Parecer da comissão de contas. 

Aprovou-se o pagamento a 

Antonio Jose Dias Leite pelo 

fornecimento de gêneros para 

obra do Barracão. Que se 

informasse ao fiscal que toda 

receita e despesa deveria entrar 

em contas todos os trimestres. Se 

ficasse alguma guia de gêneros 

comprados sem que estivesse 

paga no ano financeiro, ele seria 

responsabilizado pelo 

pagamento. 

 

Relação de despesas 

Solicitação de pagamento de 

gêneros comprados pelo fiscal 

Advertência ao fiscal 

Responsabilização do fiscal 

138 a 142 

Atas, 

27.10.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

pedindo autorização para 

continuar reparo em aterrado do 

Carmo e para caiar a Ponte do 

Carmo, visto que gastou um 

pouco mais da metade da 

quantia orçada até o momento. 

Foi à comissão especial para 

examinar o aterrado e dar 

parecer. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Excesso de despesa  

142 a 146 

Atas, 

27.10.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

apontado a conveniência em se 

fazer benefício nos olhos d'água 

existentes no Tanque do Zuninga 

para fornecimento de água. 

Que o fiscal indicasse a 

qualidade do benefício, 

apresentando orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

142 a 146 

Atas, 

27.10.1838 

Ofício do fiscal da Penha com os 

orçamentos para reparo das 

Pontes Raza e Casa Pintada. 

Mandou-se fazer o reparo, 

colocando-o em praça. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 
142 a 146 

Atas, 

27.10.1838 

Informações do secretário e 

fiscal a respeito do requerimento 

de Ignacia Joaquina de São Jose. 

Concede-se, precedendo às 

diligências do estilo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido de fecho em terreno 

Solicitação deferida 

142 a 146 
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Atas, 

27.10.1838 

Requerimento de Manuel Roiz 

da Fonseca Rosa pedindo que 

um pedaço de quintal das 

casinhas que fica nos fundos de 

sua casa lhe fosse cedido. 

Foi à comissão permanente com 

a informação do fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de nesga de terra 

142 a 146 

Atas, 

27.10.1838 

Requerimentos de Joaquim Jose 

Coelho, dona Maria Angelica de 

Camargo e dona Maria Violante 

dos Santos Silva pedindo 

terrenos no Brás. 

Foi à comissão permanente com 

a informação do fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

142 a 146 

Atas, 

27.10.1838 

Parecer da comissão de contas 

sobre o relatório do fiscal. 

Que se mandasse um ofício ao 

presidente de província para que 

desse um destino aos presos 

setenciados visto o grande 

número que estava na cadeia. 

Que o fiscal continuasse o 

reparo das obras já orçadas. Que 

mandasse fazer roupa para um 

dos presos empregados no 

trabalho da câmara. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Excesso de presos 

Vestuário dos presos 

Orçamento e despesas com obras 

142 a 146 
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Atas, 

27.10.1838 

Parecer da comissão de contas 

sobre relatório do fiscal. 

Quanto ao artigo em que pedia 

providências para que a câmara 

promovesse novos rendimentos 

fase às despesas, que ativasse os 

empregados da câmara para que 

as rendas existentes não fossem 

extraviadas. Quanto ao segundo 

artigo, que o fiscal declarasse 

quantas roupas de cama eram 

necessárias para os doentes e seu 

orçamento. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Materiais 

Diminuição das rendas 

Extravio de dinheiro 

Assistência aos presos pobres e 

doentes 

142 a 146 

Atas, 

03.11.1838 

Ofício do juiz de paz e fiscal de 

Cutia comunicando que não 

havia começado a construção da 

cadeia nessa freguesia, achando-

se pronto o local oferecido 

gratuitamente pelo reverendo 

vigário, e propondo para 

inspetor da obra a José Pedroso 

de Camargo. 

Informe-se ao governo nessa 

conformidade. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra na cadeia 

Nomeação de inspetor de obra 

146 a 152 
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Atas, 

03.11.1838 

Ofício do fiscal da cidade sobre 

vários objetos. 

Inteirada. Deliberou-se, quanto 

ao primeiro artigo, que 

cumprisse o deliberado em 

sessão de 22.10 sobre a 

restituição a Pedro Jose de 

Amaro do que pagou a mais pelo 

imposto da aguardente, devendo 

o coletor se entender com o 

contribuinte sobre o engano. 

Que mandasse fazer seis roupas 

de cama e camisas para os 

enfermos da cadeia na forma do 

orçamento. 

Rendimento 

Cadeia 

Materiais 

Cobrança das rendas 

Assistência aos presos pobres e 

doentes 

Orçamento 

146 a 152 

Atas, 

03.11.1838 

Sobre a aprovação do 

regulamento das feiras. 

O fiscal e, na sua falta, o 

empregado que a câmara 

nomeasse, estaria presente 

durante a feira, a fim de 

examinar o estado dos gêneros 

quanto à salubridade, velando 

pelo peso e medição. Caso 

encontrasse falsificados pesos e 

medidas, gêneros alterados e 

corrompidos, promoveria a 

imposição de penas contra os 

infratores conforme o artigo 10º 

das posturas de 08.02.1838. 

Mercado 

Sanitário 
Regimento para as feiras 

146 a 152 
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Atas, 

03.11.1838 

Parecer da comissão especial 

encarregada do exame do 

aterrado do Carmo. 

Queixou-se de que a obra não 

estava quase concluída conforme 

informou o fiscal. Ela apontou 

irregularidades. A comissão 

determinou ao administrador das 

obras públicas, por não estar 

presente o fiscal, que 

aperfeiçoasse o que existia, 

conforme orçamento, fazendo as 

intervenções apontadas por ela, 

participando tudo à câmara para 

que ela deliberasse 

definitivamente. 

Construção, conservação e 

reparo 

Relatório da comissão de exame 

de obra 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em aterrado 

146 a 152 

Atas, 

03.11.1838 

Indicação em vista do parecer da 

comissão especial encarregada 

do exame do aterrado do Carmo. Que o fiscal fosse multado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Relatório da comissão de exame 

de obra 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em aterrado 

Indicação para que o fiscal fosse 

multado 

146 a 152 
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Atas, 

19.11.1838 

Ofício do fiscal da cidade 

participando que devido à falta 

d'água no chafariz da 

Misericórdia, mandou que 

alguns reparos fossem feitos, 

mas não deu certo. Então, 

mandou desmanchar o chafariz e 

representa o objeto à câmara 

para que deliberasse. 

Que procedesse ao orçamento. 

Revogou-se a deliberação de 

13.05.1836 que autorizava as 

despesas com reparos em canais 

para boa permanência de água, 

advertindo-se ao fiscal que, 

sempre que tivesse algum reparo 

a ser feito, mesmo que pequeno 

e urgente, participasse 

previamente e por escrito ao 

presidente da câmara que os 

mandaria fazer quando não 

excedesse a quantia de 10$ rs ou 

convocaria a câmara para que 

deliberasse. Não se adotou a 

indicação do Sr. Almeida para 

que se multasse o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Orçamento e despesas com obras 

Advertência ao fiscal 

Indicação para que o fiscal fosse 

multado 

152 a 156 

Atas, 

19.11.1838 

Ofício do fiscal com mapa para 

sustento dos presos. Pedindo 

autorização para fazer barris 

para serviço da cadeia. 

Foi à comissão de contas. Que o 

fiscal informasse a qualidade e 

quantidade de barris que 

existiam na cadeia e o estado dos 

atuais, declarando se admitiam 

reparos. 

Cadeia 

Materiais 

Mapa de sustento dos presos 

Barris 

152 a 156 

Atas, 

19.11.1838 

Ofício do procurador da câmara 

consultando o que deveria fazer 

a respeito do ofício do fiscal da 

Conceição denunciando a 

derrubada de matos por Jose 

Rodrigues Machado com 

infração do termo que assinou 

no juizado de paz. 

Foi à comissão permanente, 

exigindo-se certidão do termo 

para dar seu parecer. 

Matas  
Queixa sobre derrubada de 

matas 

152 a 156 
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Atas, 

19.11.1838 

Ofício do procurador 

informando o estado de 

execução da cobrança de multa 

imposta ao fiscal da cidade. Inteirada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cobrança de multa imposta ao 

fiscal 

152 a 156 

Atas, 

19.11.1838 

Requerimento do carcereiro 

Benedicto Antonio Eloi pedindo 

pagamento acompanhado do 

atestado do fiscal. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 

152 a 156 

Atas, 

19.11.1838 

Requerimento de José de 

Palhares Castelhano pedindo 

terreno. 

Foi à comissão permanente com 

a informação do fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
152 a 156 

Atas, 

19.11.1838 

Parecer da comissão permanente 

sobre a última parte do segundo 

ofício do fiscal da cidade. 

Que tendo examinado os 

Caminhos do Buraco Fundo e 

Paciência, achou-se preferível 

aquele, determinando o concerto 

do caminho denominado Buraco 

Fundo até a encruzilhada da 

Paciência, conservando-se aberto 

o caminho da Paciência. Que 

fizesse orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em estradas 

Orçamento e despesas com obras 

152 a 156 



758 
 

Atas, 

27.11.1838 

Ofício do fiscal da cidade, 

incluindo orçamentos para 

construção de fonte nos olhos 

d'água do Tanque do Zuniga e 

novo arranjo no Chafariz da 

Misericórdia. Informando sobre 

os barris da cadeia. 

Deliberou-se que o orçamento 

para a nova fonte fosse à 

comissão. Sobre o outro, 

achando-se exorbitante algumas 

parcelas, que fossem eliminadas 

as quantias correspondentes aos 

jornais dos pedreiros e serventes 

em 35 dias de serviço a fim de 

parecer  igual ao número de dias 

para concluir-se a obra e não a 

70 dias como estava, bem como 

o conserto das ferramentas visto 

que não era o estilo consertá-las, 

pois os obreiros sempre levavam 

as suas, consertando-as às suas 

custas. Que a obra fosse 

colocada em praça ou feita a 

jornal quando não houvesse 

arrematação, recomendando-se 

ao fiscal toda vigilância por si e 

pelo administrador das obras, 

evitando-se que os trabalhadores 

fossem assíduos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

Ferramentas 

Barris 

157 a 161 



759 
 

Atas, 

27.11.1838 

Ofício do fiscal de Cutia 

expondo vários objetos em três 

artigos. 

Aprovou-se a nomeação de 

Constantino Antonio da Guerra 

para arruador na freguesia, 

declarando-se que não tinha 

lugar a nomeação de secretário 

como proposto, devendo 

observar o disposto no artigo 2º 

das posturas de 1830. Que 

remetesse o orçamento feito por 

peritos para reparos em calçadas. 

Que se declarasse que os 

moradores da capela de Mboi 

estavam sujeitos à jurisdição do 

fiscal da mesma, sorte que 

estavam à justiça de paz da 

mesma freguesia. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Posturas e deliberações 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Fiscalato 

Nomeação de arruador 

Nomeação de secretário 

Orçamento e despesas com obras 

Obra na cadeia 

Moradores sujeitos à jurisdição 

do fiscal 

157 a 161 

Atas, 

12.12.1838 

Portaria do presidente de 

província solicitando 

informações, ouvindo-se o 

cirurgião de partido, acerca do 

número de presos afetados pelas 

bexigas. 

O presidente da câmara 

declarou, adiantando-se à 

exigência, que já tinha exigido 

as informações do cirurgião e 

fiscal, apontando o número de 

afetados. 

Sanitário 

Cadeia 

Bexigas 

Relação de presos 

161 a 166 



760 
 

Atas, 

12.12.1838 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa para sustento dos presos. 

Informando sobre a dificuldade 

em fazer os pedreiros 

dispensarem os ferros para obra 

do chafariz e reparo dos 

mesmos, devendo deixa-los para 

a câmara. Prestando os 

esclarecimentos sobre os barris 

para a cadeia. 

Os mapas foram remetidos à 

comissão. Deliberou-se que o 

fiscal apresentasse ao presidente 

camarário uma relação dos 

ferros necessários com os preços 

por orçamento para serem 

comprados por conta da câmara. 

Autorizou-se o presidente a 

mandar comprar caso julgasse 

necessário. Autorizou-se a 

compra de barris e torneiras para 

serviço da cadeia. 

Cadeia 

Materiais 

Construção, conservação e 

reparo 

Mapa de sustento dos presos 

Ferros 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Orçamento e despesas com obras 

Autorização para compra de 

barris e torneira 

161 a 166 

Atas, 

12.12.1838 Indicação do Sr. Cantinho. 

Que se perguntasse ao fiscal 

sobre quem estava a cargo da 

construção e reparo de ponte 

sobre o rio na estrada de 

Nazareth logo adiante na 

freguesia da Conceição dos 

Guarulhos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em pontes 

Dúvida sobre responsabilidade 

de obra 

161 a 166 
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Ano de 1839 

 

DATA 
REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

04.01.1839 

Requerimento de Antonio 

Francisco Viana pedindo para 

continuar na administração das 

aferições recebendo a mesma 

percentagem e demais 

vantagens. 

Lavrado o termo de fiança 

perante o fiscal, entregue-lhe a 

administração com as mesmas 

condições. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para ser nomeado 

administrador das aferições 

05 a 06 

Atas, 

07.01.1839 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório sobre sua 

administração. Às comissões competentes. 

  Não especificado 

06 a 11 

Atas, 

07.01.1839 

Ofício do fiscal da Conceição 

informando o desmancho em 

ponte de Catharina Dias e outras 

duas na estrada para Nazareth, 

tendo sido orçada a edificação de 

todas por ordem do governo. 

Leve-se ao conhecimento do 

governo pedindo-se 

providências. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Orçamento e despesas com obras 

06 a 11 

Atas, 

07.01.1839 

Ofício do procurador 

comunicando ter sido o fiscal 

condenado a pargar a multa, mas 

que ele interpôs recurso de 

revista. Pergunta o que deveria 

praticar. Que prosseguisse com a questão. 

Fiscalato Recurso de multa ao fiscal 

06 a 11 



762 
 

Atas, 

07.01.1839 

Ofício do procurador 

perguntando se deveria intentar 

ação contra Francisco 

Rodrigues, Fortunato Álvares de 

Siqueira e Pedro Álvares de 

Siqueira, apontados pelo fiscal 

como infratores do artigo 2º da 

resolução de 20 de março de 

1835, apesar de ter falhado com 

as testemunhas, que declaravam 

que pouco ou nada sabiam. 

Deliberou-se sobre outra 

questão: que o fiscal em acordo 

com o procurador reservassem 

para o serviço das obras públicas 

as enxadas e o que mais servisse, 

vendendo o mais (excedente?) 

da melhor maneira e recolhendo 

o produto aos cofres camarárias. 

Posturas e deliberações 

Materiais 

Construção, conservação e 

reparo 

Dúvida sobre execução de ação 

contra infratores 

Ferramentas 

06 a 11 

Atas, 

07.01.1839 

Requerimento do carcereiro 

Benedito Eloi pedindo 

pagamento de seu ordenado com 

atestado do fiscal sobre o 

cumprimento de seus deveres. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 

06 a 11 

Atas, 

07.01.1839 

Requerimento de Manuel de 

Oliveira Maia pedindo licença 

para abrir um jogo de bilhar. 

Informe o fiscal sobre a conduta 

do suplicante e demais 

circunstâncias. 

Licença Solicitação de bilhar 

06 a 11 

Atas, 

07.01.1839 Indicação do Sr. Cantinho. 

Que o serviço de limpeza das 

pedras do Chafariz da 

Misericórdia fosse parado, visto 

que além de desnecessário, 

apenas a demolição e construção 

do chafariz foram orçados. Que 

o fiscal não se apartasse do 

determinado pela câmara. 

Sanitário 

Construção, conservação e 

reparo 

Advertência ao fiscal 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Limpeza de chafariz 

06 a 11 



763 
 

Atas, 

07.01.1839 Indicação do Sr. Almeida. 

Que o fiscal informasse se as 

casas de negócio de aguardente 

de Marciano de tal, José 

Joaquim Pereira, Francisco 

Antonio Ferreira e Ignacio 

Joaquim pagaram o respectivo 

imposto no ano anterior nos 

bairros, Areal ou Santa Anna. 

Rendimento 

Mercado  

Pedido de informação sobre 

pagamento de imposto das casas 

de negócio 

06 a 11 

Atas, 

12.01.1839 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Manuel de 

Oliveira Maia. Passe-se licença. 

Licença 
Solicitação de bilhar 

Solicitação deferida 

12 a 16 

  

Ofício do fiscal da cidade 

participando várias coisas, 

inclusive a necessidade de 

conclusão da limpeza das pedras 

do Chafariz da Misericórdia para 

que não ficassem com defeitos, 

visto que faltavam  poucas 

pedras e isso não causaria maior 

despesa. 

Deliberou-se pela conclussão da 

limpeza. 

Sanitário Limpeza de chafariz 

12 a 16 



764 
 

Atas, 

12.01.1839 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal. 

Que o fiscal carpisse uma erva 

sempre que estivesse crescida. 

Sobre a falta de execução de 

multas contra os transgressores 

da postura sobre vacinas, 

estando isso a cargo dos juízes 

de paz, nada teria a câmara que 

providenciar. Sobre os gêneros 

nas feiras, o fiscal não poderia 

obrigar os donos a vendê-los a 

retalhos, devendo colocar em 

execução o disposto a esse 

respeito no regulamento, pois 

sobre os pesos e medidas que 

manda forneceser deveria se 

entender só com as pessoas que 

quissem utilizá-los, nunca 

obrigando os vendedores a 

venderem porção menor que 

aquela determinada no 

regulamento. Isso, contudo, não 

privaria que o fiscal, por meios 

persuasivos, fizesse com que os 

lavradores vendesse a retalho 

conforme tem praticado, 

esperando-se que continuasse a 

fazer tal coisa em proveito da 

classe pobre e evitando que os 

lavradores tirassem proveito 

vendendo mais caro. Que se 

declarasse ao fiscal que os 

gêneros sujeitos ao regulamento 

da feira são os de primeira 

necessidade: feijão, farinha, 

toicinho, milho, arroz, azeite e 

aves. Que se declarasse a ele que 

os donos dos gêneros que 

chegavam à cidade a tarde, fora 

das horas para a feira não eram 

Posturas e deliberações 

Mercado 

Sanitário 

Carpição 

Execução de multas sobre 

vacinas 

Advertência ao fiscal 

Modo para venda dos gêneros 

nas feiras 

Regulamento das feiras 

Limpeza das casinhas 

12 a 16 



765 
 

obrigados a leva-los a mesma, 

vigiando para que os sujeitos 

que compravam os gêneros no 

Bexiga, recolhendo-os em 

quartos para reveder ao público 

pagasse por cada quarto o 

mesmo imposto como casa de 

negócio na forma da resolução 

provincial de n. 3 de 1837. Que 

por enquanto, devido aos 

diminutos rendimentos da 

câmara, não se deveria nomear 

empregado especial para a feira, 

cabendo ao fiscal em suas faltas 

ser substituido pelo porteiro ou 

seu ajudante, ou mesmo pelo 

administrador das obras 

desocupado, sendo a limpeza da 

casa do mercado feita por galés e 

a abertura e fecho das portas 

pelo fiscal ou substituto, que se 

encarregaria de entregar e 

receber os pesos e medidas que 

fossem pedidos. 



766 
 

Atas, 

19.01.1839 

Parecer da comissão sobre ofício 

do fiscal. 

O parecer era de que o fiscal, na 

forma do artigo 86º da lei de 1º 

de outubro de 1828, fosse 

multado no máximo da quantia 

ali marcada. Votado, houve 

empate e adiou-se a decisão. 

Fiscalato 
Solicitação para que o fiscal 

fosse multado 

19 a 20 

Atas, 

14.02.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

participando o levantamento de 

alicerces para casa de prisão com 

trabalho em terreno municipal 

fronteirísso ao Convento da Luz 

sem precedência do necessário 

alinhamento e concessão 

camarária, mas, segundo se diz, 

com ordem do governo e 

autorização da Assembleia 

Provincial, conforme o que não 

lhe foi comunicado. Foi à comissão. 

Alinhamento e demarcação 

Falta de alinhamento 

Obra feita sem autorização 

camarária, mas do governo 

provincial 

22 a 27 



767 
 

Atas, 

18.02.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando a conclusão da 

obra de chafariz e a pouca 

correnteza da água devido ao 

desarranjo do encanamento 

geral, ao que era preciso acudir o 

quanto antes. Perguntando se 

deveria fechar a casa do mercado 

e recolher ao armazém os pesos 

e medidas que ali serviam, visto 

não ter sido aprovado o 

regulamento da feira pela 

Assembleia Provincial. 

Apresentando orçamento para 

reparo em terradinho 

denominado do Padre Manuel no 

caminho de Santa Anna. 

Foi à comissão de contas. 

Resolveu-se pedir à Assembleia 

Provincial autorização para a 

câmara vender o Barracão da 

Ladeira do Carmo, indo a 

primeira parte à comissão 

especial encarregada de 

examinar o encanamento com o 

Major Cunha. 

Construção, conservação e 

reparo 

Mercado 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Regulamento das feiras 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em terrado 

27 a 32 

Atas, 

18.02.1839 

Ofício do fiscal do Ó 

comunicando ameação de ruína 

na ponte do Rio Tietê. Inteirada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína  

27 a 32 

Atas, 

18.02.1839 

Parecer da comissão permanente 

sobre portaria do presidente de 

província e ofício do fiscal sobre 

o mesmo objeto. 

Que se ordenasse ao fiscal para 

proceder ao alinhamento, 

respondendo-se ao governo que 

não se tinha procedido assim por 

não constar à câmara que se 

estava fazendo semelhante obra 

e ignorar-se a concessão pela 

Assembleia Provincial, pois em 

nada a câmara tinha sido ouvida. 

Alinhamento e demarcação 

Falta de alinhamento 

Obra feita sem autorização 

camarária, mas do governo 

provincial 

27 a 32 



768 
 

Atas, 

23.02.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

informando que os moradores de 

Areal e Santa Anna pagavam o 

imposto de suas casas de 

negócio. Comunicando a 

necessidade de providências no 

canal dos chafarizes, cuja água 

estavam diminuindo, sendo os 

pequenos reparos ineficazes. Inteirada. 

Rendimento 

Mercado 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre pagamento de 

imposto das casas de negócio 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

32 a 37 

Atas, 

23.02.1839 

Ofício do fiscal da cidade com a 

certidão do termo de 

alinhamento feito no terreno da 

casa de prisão com trabalho em 

conformidade às posturas. 

Deliberou-se remeter ao governo 

da província. 

Alinhamento e demarcação 

Posturas e deliberações 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra feita sem autorização 

camarária, mas do governo 

provincial 

Alinhamento de terreno 

32 a 37 

Atas, 

23.02.1839 Parecer da comissão de contas. 

Julgou-se que, apesar do 

terradinho do Padre Manuel 

precisar de reparos, cujo 

orçamento foi apresentado pelo 

fiscal, não deveria ser feita a 

obra por causa dos cofres 

camarários. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em terrado 

Queixa sobre falta de recursos 

32 a 37 

Atas, 

25.02.1839 

Requerimento de Francisco 

Antonio Ferreira para ter 

negócio de venda no bairro do 

Areal sem pagar reditos ou que 

se obrigasse a todos que tinham 

igual negócio a também pagá-

los. Informe o fiscal. 

Rendimento 

Mercado 

Solicitação para não se pagar 

imposto das casas de negócio 

Solicitação para que todos que 

tivessem casas de negócio 

pagassem o imposto 

37 a 40 



769 
 

Atas, 

25.02.1839 Parecer da comissão. 

Que o relatório do fiscal 

referente às obras necessárias 

ficasse sobre a mesa, indicando 

o Sr. Prado que quando o cofre 

camarário estivesse em melhores 

circunstâncias, se deliberasse 

qual a preferência das obras a 

partir de novo orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Queixa sobre falta de recursos 

37 a 40 

Atas, 

25.02.1839 

Parecer da comissão permanente 

sobre ser multado o fiscal, cuja 

resolução foi adiada. Rejeitado. 

Fiscalato 
Solicitação para que o fiscal 

fosse multado 

37 a 40 

Atas, 

25.02.1839 

Comparecendo o Major 

Francisco de Castro do Canto e 

Mello, pediu que lhe 

emprestasse a canoa que 

pertencia à câmara para que 

servisse durante o conserto que 

ele com outros faria às suas 

custas na ponte do Anastácio. 

Resolveu-se expedir ao fiscal 

ordem nesse sentido, incluindo 

no empréstimo o ferro de limpar. 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Obra em pontes 

Ajuda de moradores em obra 

Solicitação para uso de canoa 

Ferro 

37 a 40 

Atas, 

13.03.1839 

Portaria do presidente de 

província ordenando que se 

informe pessoa idônea para ser 

encarregado dos consertos da 

ponte de Catharina Dias e outros 

na estrada de Conceição dos 

Guarulhos para Nazareth e Santa 

Isabel. 

Deliberou-se lembrar o fiscal da 

Conceição, Francisco Antonio 

Rodrigues de Miranda. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Nomeação de pessoa para ser 

encarregada de obra 

Obra em pontes 

42 a 45 



770 
 

Atas, 

13.03.1839 

Ofício da comissão encarregada 

do exame do encanamento dos 

chafarizes da cidade 

comunicando que para continuar 

com os exames era indispensável 

descobrir todo o canal do 

chafariz de São Francisco. 

Deliberou-se fazer o 

descobrimento, avisando o fiscal 

à comissão quando estiver 

concluído. 

Construção, conservação e 

reparo 

Comissão de exame em chafariz 

e/ou encanamento 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

42 a 45 

Atas, 

13.03.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

remetendo os mapas de sustento 

dos presos. Participando ter 

oficiado ao procurador para 

embargar e requerer 

judicialmente contra os fechos 

de valos que Francisco Antonio 

Mariano estava fazendo na 

várzea do Caminho da Móoca. 

A primeira parte foi à comissão 

de contas. A câmara ficou 

inteirada sobre a segunda. 

Cadeia 

Datas de terra e/ou terreno 

Mapa de sustento dos presos 

Embargo em fechos 

42 a 45 

Atas, 

13.03.1839 

Requerimento de Julião Baptista 

Soares pedindo para alugar um 

dos quartos que serviam como 

açougue, pagando 320$ rs por 

cada vez que ali cortasse. Informe o fiscal. 

Mercado 
Solicitação para alugar quarto de 

açougue 

42 a 45 

Atas, 

13.03.1839 

Requerimento do carcereiro 

Benedicto Eloi pedindo o 

pagamento de seu ordenado com 

atestado do fiscal sobre o 

cumprimento de seus deveres. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 

42 a 45 



771 
 

Atas, 

03.04.1839 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento de Francisco 

Antonio Ferreira. Foi à comissão. 

Rendimento 

Mercado 

Solicitação para não se pagar 

imposto das casas de negócio 

Solicitação para que todos que 

tivessem casas de negócio 

pagassem o imposto 
45 a 49 

Atas, 

03.04.1839 

Ofício do fiscal da cidade em 

que pede para lhe declarar desde 

onde deveria começar o 

alargamento do Rio Anhangabaú 

conforme as condições 

concedidas a Marciano Pires e 

outros o fecho do beco que ia ao 

Bexiga. 

Que se nomeasse uma comissão 

especial para dar parecer após 

exame. 

Construção, conservação e 

reparo 

Nomeação de comissão para 

exame 

  Obra em rio 

45 a 49 

Atas, 

03.04.1839 

Ofício do fiscal da Conceição 

expondo a dificuldade em achar 

pessoa para nomear como chefe 

ou inspetor de caminhos na 

forma do artigo 2º das posturas 

de 07.03.1836 para ser ela 

dispensada do serviço da Guarda 

Nacional. 

Deliberou-se que nomeasse 

pessoa capaz, participando quem 

é para, no caso de pertencer ao 

serviço ativo da Guarda, 

representar-se ao governo da 

província pedindo-se sua 

dispensa durante o tempo em 

que estiver empregado na 

inspeção. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Dificuldade em nomeação de 

inspetores de caminhos 

Dispensa da Guarda Nacional 

45 a 49 



772 
 

Atas, 

09.04.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

informando a transferência de 

gêneros e utensílios, antes nas 

cavalharices do quartel, para um 

armazém para serem 

requisitados por autoridade 

competente. Informa, ainda, que 

o inspetor da tesouraria cedeu o 

lugar com a condição de se 

pagar aluguel caso assim fosse 

julgado. Inteirada. 

Materiais 
Armazenagem dos gêneros 

Armazenagem dos utensílios 

49 a 54 

Atas, 

09.04.1839 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório de sua administração. Foi às comissões. 
  Não especificado 

49 a 54 

Atas, 

09.04.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

informando que encarregou a 

arrecadação do imposto da 

aguardente ao administrador das 

casinhas, Jose Maria Martins 

Duarte, devido ao impedimento 

do coletor, Manuel Franscido 

Velloso, por conta de moléstia. Inteirada. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Administração de aguardente 

49 a 54 

Atas, 

09.04.1839 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos. 

Representando a necessidade de 

novas guardas nas pontes, e o 

falecimento do administrador 

das obras públicas, Antonio 

Coitinho da Silva. 

A primeira parte foi à comissão 

de contas. A câmara ficou 

inteirada sobre a segunda. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Mapa de sustento dos presos 

Nomeação de guardas em pontes 

Falecimento de administrador 

das obras públicas 

49 a 54 



773 
 

Atas, 

09.04.1839 

Requerimento de Joaquim 

Xavier Pinheiro pedindo a 

extinção de uma servidão 

municipal que não teria 

serventia. 

Que o fiscal informasse se havia 

necessidade do atravessadouro, 

apontando sua utilidade aos 

moradores. 

Datas de terra e/ou terreno 
Solicitação para extinção de 

servidão pública 

49 a 54 

Atas, 

09.04.1839 

Requerimentos de João Baptista 

Ramos, Lourenço Justiniano 

Neves, José Coelho de Mesquita 

e Francisco Barbosa Barreto 

pedindo para serem nomeados 

como administrador das obras 

públicas. Informe o fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para ser nomeado 

administrador das obras 

49 a 54 

Atas, 

09.04.1839 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do juiz de direito e 

promotor. 

Que se ordenasse ao fiscal o 

reparo das tinas, recomendando-

lhe que se atentasse ao estado de 

danos. Que o fiscal apresentasse 

uma relação de todos os 

utensílios da enfermaria a cada 

sessão ordinária para que a 

câmara verificasse se eram 

consumidos por negligência ou 

não, procedendo da mesma 

forma sobre as roupas dos presos 

que costumava ser fornecida 

pela câmara. 

Cadeia 

Materiais 

Reparo em tinas 

Relação de utensílios 

Vestuário dos presos 

49 a 54 



774 
 

Atas, 

13.04.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

propondo para administrador das 

obras públicas a Flaminio 

Antonio da Silva, filho do 

falecido administrador. 

Perguntando se deveria passar 

atestado dos sete dias que 

ficaram devendo da gratificação 

do falecido, na maior parte 

doente, porém suprido pelo 

filho. 

A primeira parte foi à comissão 

permanente. Sobre a segunda, 

pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Proposta de nomeação para 

administrador das obras 

Autorização de pagamento 

54 a 57 

Atas, 

13.04.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

expondo o estado da cadeia e 

enfermaria, apresentando a 

relação dos móveis existentes e 

o cálculo para a confecção de 

roupas para os preses. Foi à comissão de contas. 

Cadeia 

Materiais 

Informação sobre estado da 

cadeia e infermaria 

Relação de utensílios 

Vestuário dos presos 

54 a 57 

Atas, 

13.04.1839 

Ofício do procurador 

perguntando como deveria 

proceder a respeito do ofício do 

fiscal de Juqueri, José Joaquim 

Barbosa, em que dava os 

motivos para não ter entregado 

os rendimentos do município 

arrecadados por ele nessa 

freguesia. Foi à comissão de contas. 

Rendimento Falta de remessa das rendas 

54 a 57 

Atas, 

19.04.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que tratou com um 

pintor sobre as taboletas para os 

inspetores de quarteirão. 

Deliberou-se que mandasse fazê-

las, depositando no armazém 

camarário para serem entregues 

aos juízes de paz dos distritos 

Sul e Norte para que eles 

distribuíssem aos inspetores, 

cobrando recibos dos juízes e 

remetendo à câmara. 

Materiais Tabuletas 

57 a 60 



775 
 

Atas, 

19.04.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que um preso com 

morfeia tinha entrado na cadeia, 

sendo acolhido em uma prisão 

separada. 

Deliberou-se representar ao 

governo a necessidade de 

remoção do preso da cadeia para 

que não contagiasse os outros. 

Cadeia 

Sanitário 
Morféia 

57 a 60 

Atas, 

19.04.1839 

Informação do fiscal a respeito 

do requerimento de Julião 

Baptista Soares, expondo que, 

no caso de merecer atenção o 

seu pedido, que os açougues da 

câmara ficassem francos  para 

todos os que quisessem cortar, 

ficando sujeitos a cederem os 

cepos aos marchantes de fora 

quando aparecessem, embora 

estes deixassem de pagar o 

aluguel. 

Deliberou-se na forma da 

informação. 

Mercado 

Solicitação para alugar quarto de 

açougue 

Franqueza do açougue 

57 a 60 

Atas, 

19.04.1839 

Requerimento do preso Antonio 

Jose Lino queixando-se do mau 

procedimento do enfermeiro da 

cadeia com os presos doentes. 

Informe o fiscal, ouvindo o 

carcereiro. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa contra enfermeiro 

57 a 60 



776 
 

Atas, 

19.04.1839 

Parecer da comissão permanente 

sobre o lugar de administrador 

das obras públicas: proposta do 

fiscal e requerimentos. 

Sobre a proposta do fiscal para o 

emprego, não se aprovou porque 

o filho do falecido era menor de 

idade. Entre os cinco 

requerimentos, julgou-se 

preferível a João Baptista 

Ramos, devendo deixar de ser 

oficial de justiça para ser 

nomeado. Caso não quisesse, 

que se provesse outro em seu 

lugar. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Proposta de nomeação para 

administrador das obras 

57 a 60 

Atas, 

19.04.1839 

Nomeação de comissão para 

exame de beco conforme ofício 

do fiscal. Nomeada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Nomeação de comissão para 

exame   
57 a 60 



777 
 

Atas, 

22.04.1839 

Ofíco do fiscal da cidade 

comunicando que, sendo 

informado que João Sertorio, 

pelo simples direito de 

proprietário do pasto e terreno 

em que existe um tanque 

público, contra o uso antigo dos 

antepossuidores do terreno, 

mandou fazer passagem em 

benefício próprio para o tanque; 

e no lugar em que existe o canal 

quase todo aberto, atreveu-se a 

tampar o esgoto do tanque. O 

fiscal mandou fazer um novo 

esgoto e evitar a passagem de 

animais, mas quando estava o 

serviço quase concluído, o 

Sertorio apareceu e protestou, 

mandando entupir de novo o 

vale. Por isso, o fiscal esperava 

que a câmara desse as 

proviências. 

Decidiu-se que o fiscal 

conservasse o esgoto ou ladrão 

do tanque no mesmo estado que 

sempre esteve, evitando a 

passagem de animais para o 

pasto que pertence à câmara e 

que se aproximassem dos 

tanques. No caso de 

reincidência, deveria mandar 

ofício à câmara para que o 

procurador procedesse judicial e 

criminalmente conforme direitos 

da câmara e público. 

Datas de terra e/ou terreno 

Construção, conservação e 

reparo 

Passagem feita em beneficio 

particular contra o uso público 

Obra em esgoto 

61 a 63 

Atas, 

22.04.1839 

Requerimento de Constantino 

Antonio da Guerra escusando-se 

do emprego de arruador da 

freguesia de Cutia. 

Que se mandasse ofício ao fiscal 

respectivo para que propusesse 

outro. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Nomeação de arruador 

61 a 63 

Atas, 

14.05.1839 

Ofício do fiscal da cidade, com a 

resposta do carcereiro, acusando 

que a queixa do preso Antonio 

Jose Lino era falsa. 

Em vista da informação, não há 

o que se deferir. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Queixa contra enfermeiro 

64 a 69 



778 
 

Atas, 

14.05.1839 

Ofício do fiscal com mapa para 

sustento dos presos. 

Comunicando a urgência de 

nova ponte no Ferrão, o reparo 

do aterrado do Carmo e 

encanamento capaz e durável 

para os chafarizes da cidade. Foi às comissões competentes. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Mapa de sustento dos presos 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 
64 a 69 

Atas, 

14.05.1839 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamento para muro em quintal 

da Marquesa de Santos, e 

propondo que fosse entregue à 

mesma a quantia de 192$640 rs 

em que importa o orçamento 

para ela levantar o muro com 

mais segurança e grandeza sem, 

contudo, se afastar dos pontos 

marcados. 

Deliberou-se que fosse entregue 

na forma proposta, se ela assim 

quisesse, ficando a cargo do 

fiscal vigiar a obra para que 

seguisse os pontos marcados. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em muro particular 

64 a 69 

Atas, 

14.05.1839 

Informação do fiscal da cidade 

sobre o requerimento de 

Joaquim Xavier Pinheiro. Foi à comissão. 

Datas de terra e/ou terreno 
Solicitação para extinção de 

servidão pública 

64 a 69 

Atas, 

14.05.1839 

Ofício do fiscal de Cutia 

expondo o alinhamento de um 

terreno de José Marcelino de 

Oliveira no Largo da Matriz, 

onde estava edificando fora da 

demarcação e com notável 

imperfeição, não querendo ceder 

amigavelmente. 

Deliberou-se responder que o 

objeto em questão estava 

providenciado pelos artigos 1º, 

2º e 3º das posturas de 1830, 

cuja execução deveria promover, 

oficiando ao procurador para 

intentar os meios judiciais 

quando verificada a infração. 

Alinhamento e demarcação 
Falta de alinhamento 

Mediação 

64 a 69 

Atas, 

14.05.1839 

Requerimento de José Pinto da 

Silva pedindo carta de data de 

terra. 

Foi à comissão permanente com 

a informação do fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de datas de 

terra 
64 a 69 



779 
 

Atas, 

14.05.1839 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofíco do procurador. 

O procurador deveria chamar o 

fiscal de Juqueri, Jose Joaquim 

Barbosa, aceitando por essa 

única vez os recibos que 

comprovam o pagamento das 

custas em que diz que a câmara 

foi condenada. Deveria advertir 

a ele que todos os direitos que 

fosse arrecadando deveria logo 

remeter e, quando tivesse que 

multar alguém, deveria se munir 

de provas suficientes. E, no caso 

de ser absolvido e condenada a 

câmara nas custas, deveria 

verificar-se o pagamento por 

intermédio do procurador e não 

dele, pois não poderia reter os 

direitos arrecadados em seu 

poder para distraí-los ou 

quaisquer outros fins. 

Rendimento 

Falta de remessa das rendas 

Pagamento das custas em 

infração pela câmara municipal 

Advertência ao fiscal 

64 a 69 



780 
 

Atas, 

14.05.1839 

Parecer da comissão especial 

sobre ofício do fiscal da cidade, 

comunicando que se deveria 

alargar o rio que ia do beco ao 

pasto do Bexiga, e que a 

condição imposta a Marciano 

Pires de Oliveira de alargar o rio 

é oportuna e, por isso, se deveria 

mandar fazer a obra. Que se 

mandasse limpar o rio 

Anhangabaú até uma ponte 

pública, pedindo aos 

proprietários do terreno que 

mandem limpá-la. Aprovado. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Obra em rio 

Limpeza em rio 

Limpeza de rio 

Limpeza em ponte 

64 a 69 

Atas, 

24.05.1839 

Portaria do presidente de 

província declarando que julgava 

mal feito o alinhamento no 

terreno em que a casa de prisão 

estava sendo edificada e, em 

consequência, o arruador 

compreendido na última parte do 

artigo 1º das posturas de 1830, o 

que comunicava para que, nesta 

conformidade, se mandasse as 

convenientes ordens ao fiscal. 

A câmara ficou inteirada, 

deliberando que se participasse 

ao fiscal o referido, e que a 

câmara não julgava o arruador 

incurso na postura porque ela 

não acahava o alinhamento mal 

feito. 

Alinhamento e demarcação 
Queixa do presidente de 

província sobre alinhamento 

69 a 74 

Atas, 

24.05.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

dando-se por suspeito para 

fiscalizar a obra permitida a 

Mariano Pires de Oliveira. 

Aceitou-se a suspeição, 

transmitindo-se ao suplente os 

papeis necessários. 

Construção, conservação e 

reparo 

Fiscalato 

Fiscal suspeito 

69 a 74 



781 
 

Atas, 

24.05.1839 

Parecer da comissão sobre ofício 

do fiscal da cidade. 

Que orçasse em separado o 

reparo na ponte do Ferrão e no 

aterrado do Carmo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em aterrado 

Obra em pontes 
69 a 74 

Atas, 

24.05.1839 

Parecer sobre o requerimento de 

Francisco Antonio Ferreira em 

vista da informação do fiscal. 

Não tem lugar a parte que pede 

por não pagar os direitos da sua 

casa de negócio. Sobre apontar 

que os outros taberneiros não 

pagavam, além de ser falso, era 

uma denúncia ou queixa contra o 

empregado e, por isso, devia ser 

revestida das solenidades 

marcadas no artigo 152º do 

Código do processo. 

Rendimento 

Mercado 

Solicitação para não se pagar 

imposto das casas de negócio 

Solicitação para que todos que 

tivessem casas de negócio 

pagassem o imposto 

69 a 74 

Atas, 

28.05.1839 

Ofíco do fiscal da cidade sobre a 

necessidade de comprar 

materiais para os galés das obras 

públicas. 

Autorizou-se a compra de 

metade do material requerido. 

Materiais 
Solicitação para compra de 

materiais para os galés 

75 a 76 



782 
 

Atas, 

28.05.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

participando que, tendo 

executado a deliberação contra 

João Sertório, este que fez corpo 

de delito e citou o fiscal. Por 

isso, esperava que se 

determinasse ao procurador que 

tratasse e promovesse a sua 

defesa. 

Deliberou-se responder ao fiscal 

que deveria defender-se 

apresentando em juízo a 

deliberação e mostrando que foi 

em sua observância e em 

propriedade da câmara que 

praticou o fato, devendo o 

negócio ser ventilado por ela por 

meio de seu procurador. Caso o 

juiz respectivo anuisse e ser 

citado o procurador da câmara, 

achava-se este autorizado pela 

deliberação a seguir os termos 

de direito a bem dos interesses 

municipais, consultando 

previamente advogado. 

Queixa contra o fiscal 

Fiscal citado em corpo de delito 

Passagem feita em beneficio 

particular contra o uso público 

Obra em esgoto 

75 a 76 

Atas, 

28.05.1839 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Autorizaram-se os orçamentos 

para reparos nas prisões e vários 

quartos da cadeia, ficando adiada 

a parte sobre a confecção das 

roupas para os presos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Obra na cadeia 

Vestuário para os presos 

75 a 76 

Atas, 

15.06.1839 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos 

pobres. Comunicando a 

necessidade em se providenciar  

sobre o procedimento de João 

Sertório que, pela segunda vez, 

abriu nova passagem para o 

tanque e terrenos da câmara, a 

que o fiscal tornou a desmachar. 

A primeira parte foi à comissão 

de contas. A segunda, à 

comissão especial do exame dos 

canais públicos. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Mapa de sustento dos presos 

Passagem feita em beneficio 

particular contra o uso público 

Obra em esgoto 

78 a 81 



783 
 

Atas, 

15.06.1839 

Ofício do procurador a respeito 

do ofício do fiscal sobre Sertório 

e comunicando a opinião do 

advogado. 

Foi à comissão especial. Que o 

fiscal, indagando pessoas antigas 

e conhecedoras do lugar, 

ministre à comissão os 

esclarecimentos que puder 

colher da propriedade ou posse 

do terreno. 

Queixa a respeito do fiscal 

Fiscal citado em corpo de delito 

Passagem feita em beneficio 

particular contra o uso público 

Obra em esgoto 

78 a 81 

Atas, 

15.06.1839 

Requerimento do carcereiro 

pedindo pagamento com 

atestado do fiscal. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 
78 a 81 

Atas, 

06.07.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

incluindo orçamentos para nova 

ponte do Ferrão, conserto do 

aterrado do Carmo e reboque da 

cadeia. 

Deliberou-se quanto à ponte do 

Ferrão, por indicação do Sr. 

Jordão, que à vista do orçamento 

se mandasse ofício ao governo, 

revogando-se a deliberação de 

24.05 e aceitando-se o 

empréstimo para fazer-se a obra. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Obra na cadeia 

81 a 86 



784 
 

Atas, 

06.07.1839 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório de sua administração. 

Alguns artigos foram à comissão 

de contas e ficou a câmara 

inteirada de outros. Deliberou-se 

que fosse alugado o barracão do 

Largo do Carmo mensalmente a 

quem mais oferecesse, cabendo 

ao fiscal anunciar o 

arrendamento por edital e 

participar os lances à câmara 

para sua aprovação. Que o fiscal 

extinguisse um formigueiro 

perto da cadeia e executasse o 

artigo 11º das posturas de 1830 

sobre os vizinhos que tinham 

formigueiros em seus prédios. 

Sobre o parecer adiado a respeito 

da roupa para os presos, julgou-

se não poder ser feita não só 

porque a lei do orçamento não 

tem rubrica especial sobre isso, 

mas também pelo estado do 

cofre municipal. 

Rendimento 

Animais 

Cadeia 

Aluguel do barracão 

Formigueiros 

Vestuário para os presos 

Queixa sobre falta de recursos 

81 a 86 

Atas, 

06.07.1839 

Requerimento de Manuel João 

Fernandes pedindo demissão do 

emprego de arruador em Juqueri.  

Como pede. Que o respectivo 

fiscal propusesse outro. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de demissão 

Pedido para nomeação de 

arruador 
81 a 86 

Atas, 

06.07.1839 

Requerimento de Felisberto 

Cardoso de Mello queixando-se 

de Carolina de tal ter fechado 

um terreno em São Miguel, 

privando a servidão comum. Informe o fiscal respectivo. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

81 a 86 



785 
 

Atas, 

06.07.1839 

Requerimento de Jose Marcelino 

de Oliveira queixando-se do 

fiscal de Cutia impedir a 

construção de uma casa que 

estava fazendo pelo alinhamento 

que lhe tinha sido dado pelo 

fundamento de ter o fiscal feito 

outro. Foi à comissão. 

Alinhamento e demarcação 

Queixa a respeito do fiscal 

Impedimento de edificação sem 

alinhamento 

81 a 86 



786 
 

Atas, 

06.07.1839 

Parecer da comissão especial 

encarregada do exame do tanque 

e canal dos chafarizes da cidade. 

Conforme o cidadão sargento-

mór Francisco Mariano da 

Cunha, foram aprovadas 

diversas partes do mesmo. Que 

se consertasse o tanque e se 

desse uma nova forma ao 

encanamento do Chafariz de São 

Francisco, não se conformando 

completamente ao orçamento 

apresentado pelo fiscal. Que a 

câmara municipal declarasse a 

utilidade municipal de dois 

terrenos pertencentes a dona 

Maria Lourença do Valle e João 

Antunes por onde passavam os 

chafarizes da Misericórdia e de 

São Francisco. Feita a 

desapropriação, deveriam ser 

fechados com valos para a 

conservação do encanamento e 

limpeza da água. Sobre João 

Sertorio, a comissão afirmou que 

os possuídores da chácara nunca 

tiveram posse para fazerem seus 

animais beberem no tanque de 

São Francisco, entendendo que a 

câmara teria todo o direito e 

dever a bem público de obstar a 

pretendida posse. 

Em decorrência da aprovação do 

parecer, deliberou-se transmitir 

ao procurador para promover os 

termos que indicassse o 

advogado quando Sertorio 

novamente intentasse atos 

idênticos. Quanto às obras 

indicados nos canais e tanque, 

lido o orçamento do fiscal, 

várias reduções foram feitas, 

resolvendo-se que o fiscal 

colocasse em praça. Decidiu-se 

mandar ofício ao presidente de 

província para que mandasse 

colocar à disposição da câmara a 

quantia de dois contos de réis, 

decretados por empréstimo pela 

Assembleia Provincial na lei do 

orçamento, para melhoramento 

das águas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Arrematação 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Orçamento e despesas com obras 

Declaração de utilidade 

municipal de terrenos 

Desapropriação de terrenos 

Leilão de obras 

Passagem feita em beneficio 

particular contra o uso público 

Obra em esgoto 

81 a 86 



787 
 

Atas, 

11.07.1839 

Parecer sobre requerimentos de 

João Conceição Maldonado e 

Joaquim Jose Ferreira. 

Que o fiscal mandasse arrancar 

todos os mourões que estivesse 

nas ruas por serem contra a 

postura. 

Posturas e deliberações Mourão 

86 a 89 

Atas, 

11.07.1839 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Que o reparo da cadeia fosse 

colocado em praça conforme 

orçamento apresentado, fazendo-

se a jornal na falta de 

concorrente. O mesmo deveria 

ser feito quanto à ponte do 

Ferrão e aterrado do Carmo, 

autorizando-se o fiscal a  tirar 

terra do aterrado velho, deixando 

o terreno nivelado para que não 

empossasse água. 

Cadeia 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obras 

Orçamento e despesas com obras 

Obra na cadeia 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Nivelamento 

86 a 89 

Atas, 

15.07.1839 

Informação do fiscal sobre 

requerimento de Felisberto 

Cardoso de Melllo e réplica do 

mesmo. 

Deliberou-se remeter tudo ao 

juiz de paz da penha pedindo 

que informasse 

circunstancialmente a respeito. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

89 a 91 

Atas, 

15.07.1839 

Parecer da comissão permanente 

sobre requerimento de José 

Marcelino de Oliveira. 

Que o fiscal de Cutia fosse 

ouvido, nomeando-se uma 

comissão de dois moradores para 

examinar o negócio e informar à 

câmara. 

Alinhamento e demarcação 
Impedimento de edificação sem 

alinhamento 

89 a 91 

Atas, 

20.07.1839 

Portaria do presidente de 

província mandando que fossem 

dadas providências para conserto 

da cadeia. 

Informe o fiscal, dando as 

providências imediatamente caso 

ainda não tenha feito. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra na cadeia 

91 a 93 



788 
 

Atas, 

20.07.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

cinco artigos. 

Ficou a câmara inteirada. Alguns 

artigos foram enviados à 

comissão. Deliberou-se que, 

logo que os dias de praça 

terminassem, a obra para 

melhoramento do tanque e 

encanamento dos chafarizes 

fosse feita a jornal, ficando a 

comissão especial encarregada 

da sua inspeção. Autorizou-se à 

comissão especial e ao fiscal o 

ajuste para a feitura dos telhões, 

satisfazendo-se o plano da obra. 

Que se mandasse ofício ao 

reverendo vigário de Mboi, 

André Joaquim da Silva Macaré, 

pedindo-lhe que intervisse e 

fizesse com que se prestem 

alguns índios a abrir valas para o 

canal, entendendo-se com a dita 

comissão e o fiscal. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Leilão de obras 

Obra à jornal 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Plano de obra 

Feitura de telhões 

Solicitação do emprego de 

índios em obras 

91 a 93 

Atas, 

20.07.1839 

Ofício do fiscal da freguesia de 

Cutia com orçamento para 

calçadas. Comunicando que, 

estando em reparo a estrada 

geral, e sendo os animais soltos, 

carregos e boiadas responsáveis 

pela destruição, poderia a 

câmara pedir ao governo que 

coadjuvasse na feitura da 

calçada. 

Deliberou-se pedir ao governo 

na forma lembrada, ponderando-

o sobre os poucos rendimentos 

da câmara. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Obra em estradas 

Pedido de ajuda do governo 

provincial em obra 

Queixa sobre falta de recursos 

91 a 93 



789 
 

Atas, 

20.07.1839 

Requerimento de João da 

Conceição Maldonado instando 

para ter permissão para um 

mourão concedido pela câmara 

transata, visto que não impedia o 

trânsito público, mas que o 

fiscal, em execução à liberação 

de 11.07, tinha mandado 

arrancar. 

Deliberou-se que se cumprisse a 

deliberação. 

Licença Mourão 

91 a 93 

Atas, 

20.07.1839 

Parecer da comissão de contas 

sobre relatório do fiscal. 

Que o fiscal mandasse fazer uma 

abertura no muro da Ladeira do 

Carmo para servir para despejo 

dos lixos, informando quais 

outros locais seriam apropriados 

para o mesmo fim. Sobre o mau 

estado de uma rua da estrada de 

Santos, causado pela passagem 

de tropas, que se mandasse 

ofício ao presidente de província 

para mandar consertar pelas 

rendas da barreira da estrada de 

Santos. Ficou adiado o parecer 

sobre tapagem do beco entre o 

Barracão e as casas de dona 

Anna Angelica. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Obra em muro 

Depósito de lixo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Pedido de ajuda do governo 

provincial em obra 

Obra em estradas 

91 a 93 



790 
 

Atas, 

27.07.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que, depois de ter 

comunicado à câmara o 

cumprimento da deliberação de 

11.07 e arrancado todos os 

mourãos do Largo São 

Francisco, apareceu outro 

fincado por João da Conceição 

Maldonado. O fiscal multou o 

infrator dos artigos 5º e 9º das 

posturas de 1830, mas ele tornou 

a cometer a infração e foi 

novamente multado pelo fiscal 

como reincidente. O fiscal 

aponta que espera que a câmara 

tome em consideração e 

delibere. 

Declarou-se ao fiscal que 

continue a promover a execução 

da respectiva postura porque o 

mourão impedia o trânsito 

público. 

Posturas e deliberações 

Ações indevidas de moradores 

Execução de deliberação sobre 

mourão 

Punição de infratores 

94 a 96 

Atas, 

27.07.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

participando que, entre os 

consertos necessários na cadeia 

de que trata o Major, alguns já 

estavam feitos por ordem do 

presidente camarário. 

Representando a precisão de um 

portão em abertura feita em 

muro e uma rampa para rolar o 

lixo ai lançado. Propondo mais 

depósitos de lixo.  

Deliberou-se participar ao 

governo o que consta do artigo 

1º , que o fiscal a obra para 

abertura da Ladeira do Carmo 

com certa quantia. Aprovaram-

se dois pontos indicados para 

depósito de lixo, devendo o 

fiscal fazer as aberturas 

entendendo-se com os 

proprietários. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Sanitário 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra na cadeia 

Portão 

Depósito de lixo 

Ajuda de moradores em obra 

94 a 96 

Atas, 

27.07.1839 

Ofício do fiscal do Ó 

comunicando que entregou ao 

procurador a quantia dos 

rendimentos das reses. Inteirada. 

Rendimento Remessa de rendimentos 

94 a 96 



791 
 

Atas, 

03.08.1839 

Ofício do fiscal comunicando o 

fim do prazo para arrematação 

da obra na ponte do Ferrão, 

reparo do aterrado do Carmo e 

branqueamento dos quartos da 

cadeia. Apontando a necessidade 

de substituir a ponte do Ferrão 

por outra passagem durante a 

obra. Comunicando a urgência 

na feitura de uma nova estiva na 

ponte do Fonseca e alguns 

reparos no aterrado. 

Deliberou-se que fizesse a obra 

da ponte do Ferrão a jornal, 

tendo o cuidado na escolha das 

pedras para os paredões, e 

colocando uma passagem para as 

pessoas a pé e aquelas a cavalo 

teriam que dar a volta. Nomeou-

se o Sr. Menezes para 

inspecionar a obra. Quanto à 

última parte, mandou-se que 

procedesse ao orçamento. 

Arrematação 

Construção, conservação e 

reparo 

Não houve arrematação 

Obra à jornal 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Obra na cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Nomeação de inspetor de obra 

97 a 100 

Atas, 

03.08.1839 

Parecer da comissão de contas 

sobre o artigo 1º do ofício do 

fiscal. 

Não deveria por ora fazer 

repartimentos no barracão e, no 

caso de haver inquilino, que não 

ofereça os incovenientes 

apresentados pelo fiscal. Que 

seja admitido o arrendamento até 

que a próxima Assembleia 

Provincial decida sobre o 

barracão. 

Rendimento Aluguel do baracão 

97 a 100 

Atas, 

23.08.1839 

Portaria do presidente de 

província participando que 

ordenou ao juiz municipal que 

empregasse no serviço da Casa 

de Correção os presos 

setenciados a galés, devendo ser 

sustentados nos dias de serviço. 

Inteirada e que se participe ao 

fiscal. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em casa de correção 

Galés 

101 a 106 



792 
 

Atas, 

23.08.1839 

Ofício do fiscal da cidade com 

os papéis para sustento os 

presos. Representando a 

necessidade em se marcar um 

quantitativo para a cobrança do 

sustendo aos escravos presos nos 

dias em que estivessem doentes, 

visto que a quantia que se tem 

cobrado indistintamente pelos 

sãos e doentes não era o 

bastante. Perguntando se o 

cirurgião de partido tinha o 

direito de cobrar o curativo feito 

aos escravos. 

Deliberou-se marcar a quantia. 

Respondeu-se ao fiscal que na 

forma das instruções dadas ao 

cirurgião de partido, ele tinha a 

obrigação de assistir aos presos. 

Cadeia 

Mapa de sustento dos presos 

Arrecadação de quantia para 

comida dos presos 

Dúvida sobre cobrança de 

curativo pelo cirurgião 

101 a 106 

Atas, 

23.08.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

participando um novo atentado 

feito por João Sertorio contra a 

posse camarária no tanque e 

canais dos chafarizes da cidade. 

Pedindo providências. 

Inteirada por constar ter já o 

procurador proposto a 

competente ação conforme o 

deliberado. 

Datas de terra e/ou terreno 
Passagem feita em beneficio 

particular contra o uso público 

101 a 106 

Atas, 

23.08.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

apresentando a opinião de 

pessoas entendidas de que seria 

preferível entupir-se o lugar da 

ponte do Ferrão à construção de 

uma nova. Apresentando 

orçamento para o reparo na 

ponte e aterrado do Fonseca. 

Deliberou-se sobre a primeira 

parte passar ofício ao Marechal 

de Campo Daniel Müller e 

sargento-mór Francisco Marinho 

da Cunha pedindo-lhes que, 

juntamente com o Sr. Vereador 

Menezes dessem o seu parecer a 

respeito por escrito. Quanto à 

segunda parte, que se colocasse 

em praça os consertos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 

101 a 106 



793 
 

Atas, 

23.08.1839 

Ofício do fiscal de Cutia 

propondo a Roque de Ramos 

Cruz para arruador. Foi nomeado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Nomeação de arruador 

101 a 106 

Atas, 

23.08.1839 

Ofício do fiscal da Conceição 

instando pela decisão sobre a 

dispensa da Guarda Nacional do 

nomeado Chefe dos Caminhos. Adiado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Dispensa da Guarda Nacional 

101 a 106 

Atas, 

23.08.1839 

Ofício do procurador 

participando ter intentado contra 

João Sertorio ação de força nova 

por continuar em sua pertinaz 

intenção de pertubar a posse 

camarária do tanque dos 

religiosos de São Francisco. 

Chamando a juízo a João da 

Conceição Maldonado para 

pagar a multa imposta pelo 

fiscal. Ficou a câmara inteirada. 

Datas de terra e/ou terreno 

Posturas e deliberações 

Passagem feita em beneficio 

particular contra o uso públic 

Execução de deliberação sobre 

mourão 

Punição de infratores 

101 a 106 

Atas, 

23.08.1839 

Requerimentos de Joaquim 

Ponciano da Silva e Manoel 

Corrêa da Silva pedindo para 

serem nomeados como fiscal da 

cidade. 

O lugar que os suplicantes 

pedem não estava vago. 

 

Fiscalato 
Pedido para ser nomeado fiscal 

101 a 106 

Atas, 

23.08.1839 

Requerimento de João Correia 

Dias pedindo para fechar um 

terreno que arrendou na 

freguesia de São Bernardo. Informe o fiscal respectivo. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

101 a 106 

Atas, 

28.08.1839 

Ofício da comissão de visita às 

prisões com resultado de seus 

exames. 

Entre os vários pontos, 

recomendou-se ao fiscal toda 

vigilância na quantidade e 

qualidade da comida dada aos 

presos. 

Cadeia 

Relatório da comissão de visita 

Partilha da comida para os 

presos 

106 a 109 



794 
 

Atas, 

28.08.1839 

Ofício do fiscal da cidade, 

incluindo o requerimento em que 

pede demissão do cargo, 

esperando ser desculpado de 

algum falta na certeza de que só 

a inexperiência a motivou. 

Informando que de todos os 

pretendentes que consta haver, 

apenas José da Silva Fluminense 

seria digno de ser atendido por 

sua muito boa conduta e bastante 

inteligência.   

 

Fiscalato 

Pedido de demissão 

Nomeação de fiscal 

106 a 109 

Atas, 

28.08.1839 

Requerimento do fiscal Gabriel 

Henriques Pessoa pedindo 

demissão por ter sido nomeado 

contador da administração do 

correio da cidade. Pedindo que a 

demissão fosse feita no final do 

mês para que tivesse tempo de 

colocar em ordem a 

administração a seu cargo. Como requer. 

Fiscalato Pedido de demissão 

106 a 109 

Atas, 

28.08.1839 

Requerimento de José da Silva 

Fluminense pedindo para ser 

provido como fiscal da cidade. Adiado. 

Fiscalato Pedido para ser nomeado fiscal 

106 a 109 

Atas, 

28.08.1839 

Requerimento de Manuel 

Antonio de Abreu pedindo o 

mesmo. O mesmo destino. 

Fiscalato Pedido para ser nomeado fiscal 

106 a 109 



795 
 

Atas, 

04.09.1839 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos. 

Representando a necessidade de 

algumas correntes para os presos 

setenciados ao trabalho, visto 

que aquelas que conduziam os 

presos para diversas vilas não 

estavam sendo restituídas, apesar 

dos recibos passados pelos 

condutores. Foi à comissão com os recibos. 

Cadeia 

Materiais 

Mapa de sustento dos presos 

Correntes 

110 a 114 

Atas, 

04.09.1839 

Ofício do fiscal de Juqueri 

propondo a João Antonio do 

Prado como arruador. Foi nomeado. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 
Nomeação de arruador 

110 a 114 

Atas, 

04.09.1839 

Ofício do cirurgião de partido 

reclamando da inteligência dada 

pelo fiscal à deliberação 

camarária de 23.08, visto que 

por ela ficaria privado dos 

salários que percebia pelos 

curativos dos escravos e a 

câmara não se indenizava das 

desésas de medicamentos 

prestados aos presos. Foi à comissão. 

Cadeia 

Posturas e deliberações 

Cobrança de curativos pelo 

cirurgião de partido 

Queixa do cirurgião sobre 

execução de postura 

110 a 114 

Atas, 

04.09.1839 

Requerimentos de Manuel 

Joaquim Espiridião, Joaquim 

Ponciano da Silva e Manuel 

Correia da Silva para serem 

nomeados para o emprego de 

fiscal da cidade. 

Ficarão sobre a mesa para a 

ocasião de nomeação. 

Nomeação de empregados 

municipais e outros agentes 

Fiscalato 

Pedido para ser nomeado fiscal 

110 a 114 



796 
 

Atas, 

04.09.1839 

Requerimento do carcereiro 

Benedicto Antonio Eloy pedindo 

o pagamento de seu ordenado, 

acompanhado do atestado do 

fiscal sobre o cumprimento de 

seus deveres. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 

110 a 114 

Atas, 

04.09.1839 

Requerimento de Francisca de 

Paula pedindo para ser 

desonerada de fazer a comida 

para os presos pobres.  

Como pede. Que o fiscal 

providenciasse a substituição de 

maneira que não haja falta. Que 

mandasse estanhar o caldeirão 

de cobre em que a comida era 

feita, pois estava em estado 

nocivo à saúde dos presos. 

Cadeia 

Materiais 

Pedido de desoneração 

Nomeação de cozinheiro 

Caldeirão 

110 a 114 

Atas, 

04.09.1839 

Requerimentos de Francisco 

Jose da Silva, Joaquim Jose da 

Silva e Francisca de Paula. e 

Oliveira pedindo datas de terra. 

Foi à comissão com a 

informação do fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de datas de 

terra 

110 a 114 

Atas, 

04.09.1839 

Discussão do ofício do fiscal da 

Conceição. 

Deliberou-se tornar a oficiar ao 

presidente da província, 

pedindo-lhe a dispensa do 

Guarda Nacional Antonio Jose 

de Carvalho, inspetor de 

caminhos, sobre o que já se 

representou em ofício de 

22.04.1839. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Dispensa da Guarda Nacional 

Nomeação de inspetor de 

caminhos 

110 a 114 



797 
 

Atas, 

04.09.1839 

Discussão do parecer sobre o 

requerimento de Jose Manuel da 

Silva. 

Tornou-se a adiar. Que o fiscal 

informasse, ouvindo ao arruador, 

e apresentando o número de 

palmos com o qual ficaria a rua 

do Rosário em toda a extensão 

do edifício. 

 

Alinhamento e demarcação 

Informação sobre extensão de 

rua 

110 a 114 

Atas, 

04.09.1839 

Parecer da comissão de contas 

sobre portaria do governo.  

Que se exija do fiscal de Cutia 

uma informação circunstanciada 

sobre os motivos para que os 

subscritores da obra da cadeia 

tenham se recusado ao 

pagamento das quantias que, 

voluntariamente, ofereceram. 

Que informasse se eles lançaram 

seus nomes no papel da 

subscrição para se poder 

promover judicialmente a 

cobrança. Que se informe ao 

governo que a câmara, não tendo 

rendas para suas despesas 

ordinárias, estava na 

impossibilidade de fazer 

despesas com aquela obra. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Recusa em pagamento de 

subscrição de obra 

Obra na cadeia 

Queixa sobre falta de recursos 

110 a 114 

Atas, 

04.09.1839 

Compareceu o fiscal suplente 

Francisco de Paula Sales e 

participou que a obra da qual foi 

encarregado foi concluída. Sobre 

a tapagem em beco junto à 

chácara do cidadão Ornellas, 

apontou que faltavam os varões 

de ferro. 

Deliberou-se que ele ativasse a 

conclusão da obra, exigindo os 

respectivos cidadãos o 

cumprimento das condições sob 

pena de ser demolido o que 

estava feito. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Obra em beco 

Ajuda de moradores em obra 

110 a 114 



798 
 

Atas, 

10.09.1839 

Apareceu o sargento-mór 

Mateus Fernandes Cantinho e 

seu fiador, lavrou-se termo de 

arrematação dos rendimentos 

das cabeças de reses e da 

aguardente. 

Deliberou-se participar a 

arrematação aos fiscais de todas 

as freguesias e ao procurador. 

Arrematação 

Rendimento 
Leilão das rendas 

114 a 117 

Atas, 

10.09.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que para a obra 

dos depósitos de lixo, gastou-se 

certa quantia, mas que o 

procurador duvidava em fazer a 

despesa por divergir do 

deliberado pela câmara. 

Aprovou-se a despesa, devendo 

o fiscal apresentar orçamento do 

que faltava. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Depósito de lixo 

Autorização para pagamento de 

despesas 

Orçamento 

114 a 117 

Atas, 

10.09.1839 

Ofício do fiscal da cidade com o 

orçamento para reparo na prisão 

e participando o único lançador 

que apareceu para a obra da 

nova estiva da ponte do Fonseca 

e conserto do aterrado. 

A primeira parte foi à comissão 

de contas. A segunda, resolveu-

se que arrematasse a obra. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Obra na cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Informação sobre arrematação 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

114 a 117 

Atas, 

10.09.1839 

Ofício do fiscal de Cutia 

respondendo ao requerimento de 

Jose Marcelino de Oliveira, 

incluindo a informação da 

comissão nomeada para exame. 

Foi à comissão permanente com 

o requerimento. 

 Alinhamento e demarcação 
Impedimento de edificação sem 

alinhamento 

114 a 117 

Atas, 

10.09.1839 

Requerimento do fiscal Gabriel 

Henriques Pessoa pedindo o 

pagamento de sua gratificação. Pague-se. 

 

Fiscalato 

Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

Autorização de pagamento 
114 a 117 



799 
 

Atas, 

14.09.1839 

Portaria do presidente de 

província concedendo a dispensa 

do serviço da Guarda Nacional 

ao inspetor de caminhos da 

freguesia da Conceição, Antonio 

Jose de Carvalho. 

Inteirada. Participe ao fiscal 

respectivo. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Dispensa da Guarda Nacional 

Solicitação deferida 

Nomeação de inspetor de 

caminhos 

117 a 119 

Atas, 

14.09.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

informando que tomou conta dos 

objetos da administração 

entregues por seu antecessor. 

Que nomeou a Gertrudes 

Thereza de Oliveira para 

cozinheira dos presos. Inteirada. 

Cadeia 

Fiscalato 

Objetos da administração do 

fiscal 

Nomeação de cozinheiro 

117 a 119 

Atas, 

07.10.1839 

Portaria do presidente de 

província ordenando que se 

remetesse ao fiscal da Conceição 

o ofício por cópia do inspetor 

nomeado para a estrada que 

seguia para Santa Isabel, 

exigindo-se dele e remetendo-se 

ao governo os esclarecimentos 

de 5 quesitos que menciona. 

Deliberou-se que, visto ser o 

atual fiscal o inspetor da estrada 

cuja inspeção se manda fazer 

vários exames, e constatando-se 

estar enfermo o suplente 

Alexandre Teixeira de Almeida, 

se pedissem os esclarecimentos 

ao juiz de paz e que lembrasse 

alguém para ser nomeado fiscal 

suplente naquele lugar. 

 

Fiscalato 

Fiscal exercendo a função de 

inspetor de estrada 

Pedido para nomeação de 

suplente de fiscal 

120 a 125 

Atas, 

07.10.1839 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório trimestral da sua 

administração. Foi às comissões respectivas. 

  Não especificado 

120 a 125 

Atas, 

07.10.1839 

Ofício do fiscal de Juqueri 

apontando que João Antonio do 

Prado recusava o emprego de 

arruador a não ser dispensado do 

serviço da Guarda Nacional. 

Não tem lugar a dispensa. 

Proponha outro. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Dispensa da Guarda Nacional 

Solicitação indeferida 

Nomeação de arruador 

120 a 125 



800 
 

Atas, 

07.10.1839 

Requerimento do fiscal Jose da 

Silva Fluminense pedindo o 

pagamento de sua gratificação. Como pede. 

 

Fiscalato 

Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

120 a 125 

Atas, 

07.10.1839 

Requerimento de Thomaz das 

Dores Ribeiro pedindo que o 

fiscalato da cidade fosse 

dividido em dois e oferecendo-se 

para o emprego na freguesia de 

Santa Efigênia gratuitamente até 

que as circunstâncias e o seu 

bom serviço o tornassem dignos 

de alguma gratificação. Foi à comissão. 

 

Fiscalato 
Pedido para ser nomeado fiscal 

120 a 125 

Atas, 

12.10.1839 

Ofício do inspetor da estrada da 

cidade até o alto da Serra do 

Cubatão requerendo 

providências para se evitar a 

extração de areia feita pelos 

carcereiros do lugar entre a 

Glória e Lavapés. 

Recomende-se ao fiscal a 

execução do artigo 5º das 

posturas de 27 de fevereiro de 

1839 

Posturas e deliberações Retirada de areia dos caminhos 

125 a 128 



801 
 

Atas, 

12.10.1839 

Parecer da comissão permanente 

sobre a portaria do governo. 

Que se enviasse ao fiscal de 

Cutia o orçamento das calçadas, 

ordenando-lhe que à vista dele 

declarasse se ali estavam 

compreendidas algumas ruas, 

becos e travessas que não 

fossem a rua principal por onde 

transitavam os viajantes e tropas. 

Que em caso afirmativo, 

procedesse a novo orçamento 

unicamente da rua principal que 

servia, ao mesmo tempo, como 

estrada. Sobre o reparo de 

calçadas, que procedesse ao 

orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Dúvida sobre orçamento 

125 a 128 

Atas, 

12.10.1839 

Parecer da comissão permanente 

sobre a representação do 

cirurgião de partido. 

Que se comunicasse ao fiscal 

que, da quantia paga diariamente 

pelos senhores de escravos por 

causa dos escravos doentes na 

cadeia, uma parte é para a 

indenização do sustento a eles 

dados, e que o cirurgião poderia 

cobrar dos senhores, conforme a 

prática estabelecida, a 

assistência e remédios 

fornecidos enquanto não 

houvesse deliberação em 

contrário. 

Cadeia 

Posturas e deliberações 

Cobrança de curativos pelo 

cirurgião de partido 

Queixa do cirurgião sobre 

execução de postura 

125 a 128 

Atas, 

09.11.1839 

Portaria do presidente de 

província mandando fazer os 

ferros para os galés. 

Deliberou-se que o fiscal 

informasse sobre o número de 

galés em circunstância de 

ocuparem-se. 

Materiais 
Ferros 

Galés 

132 a 137 



802 
 

Atas, 

09.11.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

apresentando várias coisas. 

Deliberou-se que apresentasse 

orçamento para reparo das 

casinhas da Ladeira do Carmo. 

Que mandasse fazer os reparos 

no açoalho da prisão, 

procedendo ao orçamento caso a 

despesa excedesse certa quantia 

e colocando a obra em praça ou 

fazendo-a a jornal. Que fizesse o 

descobrimento e limpeza do 

canal do Chafariz do Quartel 

para não faltar água. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Sanitário 

Orçamento e despesas com obras 

Obra nas casinhas 

Obra na cadeia 

Leilão de obras 

Limpeza em chafariz 

132 a 137 

Atas, 

09.11.1839 

Ofício do fiscal de Cutia 

informando que não apareceu a 

lista com os nomes dos 

subscritores para construção da 

cadeia e que nem todos fizeram 

de próprio punho. Que se respondesse ao governo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Recusa em pagamento de 

subscrição de obra 

Lista de subscritores 

132 a 137 

Atas, 

09.11.1839 

Requerimento de Jose Antonio 

Ribeiro pedindo licença para 

abrir bilhar. 

Informe o fiscal 

circunstancialmente. 

Licença Solicitação de bilhar 

132 a 137 



803 
 

Atas, 

09.11.1839 

Parecer da comissão de contas 

sobre relatório do fiscal. 

Que se autorizasse o fiscal a 

consertar os ferros para remessa 

dos presos e que se oficiasse ao 

presidente de província para que 

mandasse recolher no armazém 

camarário todos os ferros que 

estavam em outras vilas por 

ocasião da remessa dos presos, 

devendo haver uma relação com 

quantidade e qualidade. Que ele 

fizesse com que futuramente os 

juízes que recebesse os presos 

com ferros, revertecem-nos à 

câmara municipal ou, não sendo 

possível, passassem recibos aos 

comandantes das escoltas para 

que entregassem ao carcereiro da 

cadeia. Que se consertasse os 

barris de água da cadeia ou 

comprassem novos. Que se 

consertassem os braços de 

balanças e reedificassem os 

pesos das casinhas, 

recomendando-se ao fiscal 

guarda-los para não serem 

extraviados. Que carpisse as 

cicutas dos logares de 

competência da câmara, fazendo 

executar o artigo 11º das 

posturas de 1830 a respeito das 

testadas. 

Materiais 

Cadeia 

Mercado 

Sanitário 

Ferros 

Transferência dos presos 

Barris 

Reparo em balanças e pesos 

Carpião 

Execução de postura sobre 

testadas 

132 a 137 



804 
 

Atas, 

09.11.1839 Indicação. 

Que o fiscasse fizesse com que 

abrissem e não consentisse que 

fosse novamente tampado o 

esgoto das águas em terreno na 

freguesia do Brás, debaixo da 

sua responsabilidade. 

Posturas e deliberações 

Datas de terra e/ou terreno 

Execução de deliberação sobre 

esgoto 

132 a 137 

Atas, 

13.11.1839 

Requerimento do carcereiro 

Benedicto Antonio Eloy pedindo 

pagamento de seu ordenado, 

incluso o atestado do fiscal sobre 

ter cumprido os seus deveres. Pague-se. 

Pagamento de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 

138 a 140 

Atas, 

13.11.1839 

Informação do fiscal de São 

Bernardo sobre o requerimento 

de João Correia Dias e réplica 

deste. 

Deliberou-se nomear uma 

comissão de cidadãos para 

examinar e informar sobre o 

objeto. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido de fecho em terreno 

Nomeação de comissão para 

exame   
138 a 140 

Atas, 

16.11.1839 

Ofício do fiscal da cidade com 

vários orçamentos e 

esclarecimentos. 

Que procedesse ao orçamento 

para aterro com predregulho e 

cintas de pedra na rua do 

cemitério, a fim de se deliberar. 

Que colocasse em praça ou 

fizesse a jornal o reparo das 

casinhas da Ladeira do Carmo. 

Que concluisse o arranjo do 

depósito dos lixos. À vista da 

relação dos galés a serem 

empregados nas obras públicas, 

que se peça ao governo que 

mande prestar os soldados 

necessários para a guarda dos 

galés. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Sanitário 

Cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em ruas 

Leilão de obras 

Obra nas casinhas 

Depósito de lixo 

Galés 

140 a 141 



805 
 

Atas, 

16.11.1839 

Informação do fiscal a respeito 

do requerimento de Jose Antonio 

Ribeiro. Passe-se licença. 

Licença 
Solicitação de bilhar 

Solicitação deferida 

140 a 141 

Atas, 

22.11.1839 

Portaria do presidente de 

província dizendo que passou a 

dar as providências sobre a 

restituição dos ferros dos presos. 

Inteirada. Que se participasse ao 

fiscal para sua inteligência e a do 

carcereiro. 

Materiais 

Cadeia 
Ferros 

143 a 145 

Atas, 

22.11.1839 

Requerimento de Manuel 

Rodrigues da Fonseca pedindo 

que se levantasse um muro para 

fechar o quintal da propriedade 

no pátio de Santa Efigênia onde 

passava o rego que conduzia 

água para o Jardim Botânico. Informe o fiscal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Solicitação para levantamento de 

muro 

143 a 145 

Atas, 

22.11.1839 Indicação do Sr. Cantinho. 

Que o fiscal não verificasse 

pagamento algum ao arrematante 

do conserto da ponte e aterrado 

do Fonseca sem que depois de 

ultimada a obra fosse examinada 

pela câmara que autorizaria o 

pagamento. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Necessidade de exame em obra 

para pagamento de arrematador 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

143 a 145 

Atas, 

10.12.1839 

Portaria do presidente de 

província comunicando que deu 

ordem ao comandante do Corpo 

de Municípios Permanentes para 

colocar à disposição da câmara 

os guardas dos galés. 

Inteirada. Que se participasse ao 

fiscal para que empregasse o 

quanto antes os galés. 

Cadeia Galés 

146 a 149 
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Atas, 

10.12.1839 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando várias coisas. 

Inteirada. Deliberou-se nomear 

uma comissão para examinar a 

obra da ponte e aterrado do 

Fonseca logo que estivesse 

concluída. 

Construção, conservação e 

reparo 

Nomeação de comissão para 

exame 

Necessidade de exame em obra 

para pagamento de arrematador 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 
146 a 149 

Atas, 

10.12.1839 

Informação do fiscal contra o 

requerimento de Manuel 

Rodrigues da Fonseca Rosa. Indeferido. 

Construção, conservação e 

reparo 

Datas de terra e/ou terreno 

Solicitação para levantamento de 

muro 

Solicitação indeferida 
146 a 149 

Atas, 

10.12.1839 

Indicação do Sr. Cantinho e Sr. 

Oliva. 

Que se perguntasse ao fiscal 

porque não cumpriu o deliberado 

sobre tapagem do esgoto no 

Brás. 

Datas de terra e/ou terreno 

Posturas e deliberações 

Falta de execução de 

deliberações 

Execução de deliberação sobre 

esgoto 146 a 149 

Atas, 

18.12.1839 

Ofício do fiscal de Cutia com os 

esclarecimentos exigidos sobre 

orçamento para as calçadas. Foi à comissão. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

150 a 152 

Atas, 

18.12.1839 

Requerimento de Claro Firmino 

de Andrade e outros moradores 

que transitavam pelo 

Ouroguapira pedindo que se 

manda por franca a estrada deste 

nome ora fechada por Joaquim 

Xavier Pinheiro. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para restabelecimento de 

servidão pública 

150 a 152 
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Ano de 1840 

 

DATA 
REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

07.01.1840 

Ofício do fiscal da cidade com 

exposição de sua administração. Às comissões. 
  Não especificado 

05 a 08 

Atas, 

07.01.1840 

Requerimento de Constantino 

Antonio da Guerra queixando-se 

do fiscal da freguesia de Cutia 

por ter-lhe mandando demolir a 

obra feita por Jose Marcelino de 

Oliveira com precedência de 

alinhamento não aprovado pela 

câmara. Informe o fiscal. 

Queixa a respeito do fiscal 

Alinhamento e demarcação 

Falta de alinhamento 

Demolição de obra 

05 a 08 

Atas, 

07.01.1840 

Parecer da comissão permanente 

a respeito do ofício do fiscal de 

Cutia. 

Que procedesse a novo 

orçamento para calçamento de 

uma rua pela qual 

frequentemente passavam 

tropas, visto que ele não satisfez 

o exigido em conformidade da 

portaria do governo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

05 a 08 



808 
 

Atas, 

11.01.1840 

Paracer da comissão permanente 

sobre relatório do fiscal. 

Que informasse sobre os 

consertos que apontou como 

necessários nas ruas da cidade e 

mau estado do matadouro. Que 

ativasse a feitura da ponte do 

Ferrão e reparo das casinhas da 

Ladeira do Carmo. Que evitasse, 

entendendo-se com os 

comandantes, os abusos nas 

escoltas dos presos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra em pontes 

Obra nas casinhas 

Abusos na escolta de presos 

08 a 09 

Atas, 

14.01.1840 

Ofício do fiscal de Juqueri 

pedindo providências sobre os 

formigueiros em terrenos 

pertencentes a pessoas ausentes 

e sobre os danos causados pelas 

cabras soltas. À comissão. 

Animais 

Pedido de providências sobre 

animais 

Formigueiros 

Cabras 

09 a 11 

Atas, 

14.01.1840 

Requerimento de Mathias Rosen 

pedindo para puxar uma 

propriedade para frente. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão. 

Alinhamento e demarcação 
Solicitação para alteração em 

alinhamento de propriedade 

09 a 11 

Atas, 

18.01.1840 

Ofício do fiscal da cidade 

informando que os pesos 

estavam aferidos conforme a lei 

e que não havia reclamação 

alguma, com exceção de um 

comerciante sobre o que logo 

providenciou. Inteirada. 

Mercado Aferições 

11 a 12 



809 
 

Atas, 

18.01.1840 

Ofício do fiscal de São Bernardo 

informando que em revista 

achou todas as casas de negócio 

com licença, medidas aferidas e 

com os empregados cumprindo 

com seus deveres. Inteirada. 

Mercado 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Licenças das casas de negócios 

Revistas de aferição 

Cumprimento de deveres pelos 

empregados 

11 a 12 

Atas, 

18.01.1840 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal de Juqueri. 

Que lhe respondesse que nos 

artigos 8º, 16º e 17º das posturas 

de 08 de fevereiro de 1830 

encontraria todas as 

providências que a câmara dava 

para os dois casos em questão. 

Posturas e deliberações 

Animais 

Pedido de providências sobre 

animais 

Formigueiros 

Cabras 

11 a 12 

Atas, 

13.02.1840 

Ofício do fiscal da cidade 

participando ter mandado fazer 

com autoritarismo do Sr. 

Presidente da câmara o urgente 

reparo no canal das sobras 

d'água do Convento de Santa 

Thereza, mas que vendo que a 

despesa da obra excedia certo 

valor, parou com ela até que a 

câmara decidisse. 

Resolveu-se que apresentasse 

orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Paralização de obra 

13 a 15 



810 
 

Atas, 

13.02.1840 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos e 

representando outras coisas. 

O mapa foi à comissão. A 

câmara ficou inteirada da 

mudança da cozinheiro dos 

presos. Quanto à administração 

das aferições que, visto Antonio 

Francisco Viana não querer 

prestar fiança, ficasse nomeado 

como administrador o proposto 

pelo fiscal, o alferes Jose Maria 

Martins, sendo seu fiador 

Manuel Francisco de 

Vasconcellos. O fiscal deveria 

fazer com que ele entrasse logo 

em exercício e o atual prestar 

contas. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Mapa de sustento dos presos 

Nomeação de cozinheiro 

Nomeação de administrador das 

aferições  

13 a 15 

Atas, 

13.02.1840 

Ofício do fiscal da Conceição 

representando a necessidade de 

se tirar um formigueiro naquela 

freguesia. 

Deliberou-se que fosse tirado 

com toda a economia. 

Animais Formigueiros 

13 a 15 

Atas, 

17.02.1840 Ofício do fiscal da cidade. 

Que fizesse o orçamento da 

calçada, fiscando a comissão de 

contas autorizada a aprová-lo, 

mandando pôr em praça ou ser 

feito a jornal. Também ficaria 

autorizada a mandar orçar o 

reparo no matadouro. Que o 

conserto na ponte e aterrado do 

Tatuapé também fosse feito. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Leilão de obras 

Obra em matadouro 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

15 a 18 
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Atas, 

17.02.1840 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamento para o reparo do 

canal das sobras d'água do 

Recolhimento de Santa Thereza. Que se colocasse em praça. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Leilão de obras 
15 a 18 

Atas, 

17.02.1840 

Ofício do fiscal de Cutia com 

orçamento para calçadas. À comissão. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 15 a 18 

Atas, 

17.02.1840 

Informação do fiscal contra o 

requerimento de Claro Firmino 

de Andrade e outros. Indeferido. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para restabelecimento de 

servidão pública 

Solicitação indeferida 
15 a 18 

Atas, 

17.02.1840 

Requerimento de Ignacio 

Álvares de Gusmão pedindo 

para ser empregado como vigia 

dos canais dos chafarizes da 

cidade. 

Com a informação do fiscal, será 

deferido. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido para ser nomeado como 

vigia  

15 a 18 

Atas, 

17.02.1840 

Aprovação das contas do 

procurador. 

Deveria-se recomendar ao fiscal 

a maior vigilância nas despesas 

para sustento dos presos, tendo 

atenção às rações diárias, bem 

como na cobrança das taxas dos 

carros que pouco tem produzido, 

coligindo-se com desleixo na 

execução do regulamento de 14 

de abrir de 1835. 

Cadeia 

Rendimento 

Despesa com comida para os 

presos 

Cobrança das taxas dos carros 

15 a 18 
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Atas, 

10.03.1840 

Ofício do fiscal da cidade 

representando várias coisas em 

cinco artigos. 

Resolveu-se que fizesse a jornal 

o reparo de calçada, pois não 

havia arrematante. Que as obras 

do canal das sobras d'água do 

Recolhimento de Santa Thereza 

fossem feitas, cabendo ao fiscal 

fazer com que o Recolhimento 

concorresse com metade da 

despesa, visto que é ele quem se 

utiliza mais. Que a feitura da 

ponte do Tatuapé e reparo do 

aterrado fossem colocados em 

praça por causa do orçamento 

excessivo. Que fizesse o reparo 

indicado pelo ele no canal do 

chafariz da Misericórdia, 

encarregando a obra a Pedro 

Joaquim da Silva Carvalho. Que 

fosse à comissão especial dos 

encanamentos a parte do ofício 

sobre tapagem necessária na 

estrada por onde passava o canal 

principal das águas, autorizando-

se a ela que mandasse 

providenciar a tal respeito. Que 

o mapa de sustento dos presos 

fosse à comissão de contas com 

as reflexões do fiscal a respeito. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Cadeia 

Obra à jornal 

Obra em calçadas 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Ajuda de regente em obra 

Obra em pontes 

Obra em aterrado 

Leilão de obras 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em estradas 

Mapa de sustento dos presos 

19 a 21 

Atas, 

10.03.1840 

Ofício do fiscal do Ó 

comunicando que em seu distrito 

não havia novidade. Inteirada. 

  Não especificado 

19 a 21 
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Atas, 

10.03.1840 

Requerimento de Joaquim 

Rodrigues da Paz queixando-se 

ao presidente de província do 

seu vizinho, Antonio Nunes, que 

cercou um caminho em 

logradouro do suplicante e 

outros, com despacho para que a 

câmara informasse ouvindo o 

fiscal. Informe o fiscal de Cutia. 

Ações indevidas entre 

moradores 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa contra cercos em 

logradouro particular 

19 a 21 

Atas, 

10.03.1840 

Requerimentos de Antonio 

Joaquim de Oliveira e João 

Diniz Pires da Silva pedindo 

porções de terreno na Estrada de 

Santos e na freguesia de São 

Bernardo para edificarem casas. 

Informe o fiscal, declarando se 

os terrenos estavam dentro do 4º 

de légua do rócio da freguesia. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

19 a 21 

Atas, 

26.03.1840 

Ofício do fiscal da cidade 

pedindo que outro membro fosse 

nomeado no lugar do Sr. 

Cantinho para a comissão que 

examinaria e orçaria o reparo do 

matadouro e inspecionaria a 

ponte do Ferrão. 

Deliberou-se que se pedisse ao 

Sr. Cantinho que continuasse 

com as incumbências, visto não 

ter assento na casa. 

Construção, conservação e 

reparo 

Nomeação de comissão para 

exame   

Orçamento e despesas com obras 

Obra em matadouro 

Obra em pontes 

22 a 24 

Atas, 

26.03.1840 

Informação do fiscal de São 

Bernardo sobre o requerimento 

de João Diniz Pires de Oliveira. 

Resolveu-se que, verificando-se 

por medição que o terreno 

solicitado estava dentro do 

quarto de légua, procedesse à 

vistoria, alinhamento e medição 

de dez braças de frente e trinta 

de fundo, lavrando-se os termos 

conforme o estilo, representando 

à câmara para mandar passar 

carta de data de terra. 

Alinhamento e demarcação 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

22 a 24 



814 
 

Atas, 

26.03.1840 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do fiscal de Cutia. 

Que o fiscal procedesse a novo 

orçamento para calçamento de 

rua. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 
22 a 24 

Atas, 

26.03.1840 Indicação do Sr. Presidente. 

Que o fiscal apresentasse 

orçamento do aterro em rua. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em ruas 22 a 24 

Atas, 

03.04.1840 

Portaria do presidente de 

província ordenando a ativação 

dos reparos em assoalho, grades 

e xadrez das prisões da cadeia, 

cujo juiz de direito informou 

estarem danificados. 

Decidiu-se enviar ao fiscal para 

que ativasse os reparos. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra na cadeia 

24 a 27 

Atas, 

03.04.1840 

Portaria do presidente de 

província remetendo cópia da lei 

provincial que dava especial 

aplicação ao imposto da Décima 

Urbana, bem como as 

informações procuradas pelo 

governo a respeito do número de 

lampiões necessários à 

iluminação da cidade para que se 

informasse se convinha 

encarregar do cuidado da 

iluminação ao fiscal ou 

arrematar-se a manutenção dos 

lampiões e outros procedimentos 

tendentes ao mesmo objeto. Foi à comissão permanente. 

Iluminação 

Arrematação 

Número de lampiões 

Dúvida sobre arrematação da 

manutenção dos lampiões 

24 a 27 

Atas, 

03.04.1840 

Ofício do fiscal da Penha 

comunicando a necessidade de 

reedificação da ponte de 

Itaquera. 

Que procedesse ao orçamento 

para que a câmara deliberasse. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 

24 a 27 
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Atas, 

03.04.1840 

Ofício do fiscal de São 

Bernanrdo sobre o requerimento 

de Antonio Joaquim de Oliveira. 

Decidiu-se que, verificando-se 

por medição que o terreno 

solicitado estava dentro do 

quarto de légua, procedesse à 

vistoria, alinhamento e medição 

de dez braças de frente com 

trinta de fundos. 

Alinhamento e demarcação 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

24 a 27 

Atas, 

03.04.1840 

Requerimento de Jacintho 

Pereira de Carvalho pedindo 

licença para abrir jogo de bilhar. Informe o fiscal. 

Licença Solicitação de bilhar 

24 a 27 

Atas, 

08.04.1840 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório trimestral do estilo. Às comissões respectivas. 
Relatório do fiscal Não especificado 

27 a 29 

Atas, 

08.04.1840 

Ofício do fiscal da Conceição 

dos Guarulhos propondo a 

reconstrução de uma ponte. À comissão. 

Construção, conservação e 

reparo 
Obra em pontes  

27 a 29 

Atas, 

08.04.1840 

Informação do fiscal da cidade 

em favor do requerimento de 

Jacintho Pereira de Carvalho. Adiado. 

Licença Solicitação de bilhar 

27 a 29 
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Atas, 

11.04.1840 

Parecer da comissão permanente 

sobre portaria do presidente de 

província. 

Informou-se que a câmara não 

achava suficiente o número de 

lampiões marcados nas relações 

enviadas pelo presidente para 

iluminação da cidade, porém 

como o rendimento do imposto 

não daria para uma maior 

iluminação, que se adotasse o 

plano. Que seria preferível fazer 

a iluminação por arrematação, 

pois ficaria mais barata que a 

administração e, caso não 

houvesse quem arramatasse, o 

governo deveria nomear um 

agente, visto não ser possível 

incumbir-se o fiscal em razão de 

estar bastante pensionado com 

os trabalhos da câmara. A 

câmara não poderia marcar a 

gratificação que seria dada ao 

agente porque não sabia ainda as 

obrigações que lhe seriam 

incumbidas no respectivo 

regulamento. Que tendo que ser 

feito o lançamento do imposto 

pelo coletor das rendas 

provinciais, seria melhor que a 

arrecadação fosse feita por ele. 

Iluminação 

Arrematação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Rendimento 

Número de lampiões 

Dúvida sobre arrematação da 

manutenção dos lampiões 

Nomeação de agente para 

iluminação 

29 a 30 



817 
 

Atas, 

11.04.1840 Parecer da comissão de contas. 

Que se mandasse fazer a ponte 

do Ribeirão que apontava o 

fiscal da Conceição em ofício, 

pondo-a em praça. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Obra em pontes 

Leilão de obras 

29 a 30 

Atas, 

11.04.1840 

Discussão do requerimento de 

Jacintho Pereira de Carvalho. 

Concedeu-se a licença. 

Recomendou-se ao fiscal que 

examinasse se houve infração da 

respectiva postura por ter o 

suplicante aberto bilhar antes de 

obter a licença, a fim de 

promover a execução da postura 

e imposição de pena. 

Licença 

Posturas e deliberações 

Solicitação de bilhar 

Infração de postura 

29 a 30 

Atas, 

28.04.1840 

Ofício do fiscal da Penha com 

orçamento para ponte de 

Itaquera. 

Que se colocasse em praça, 

arrematando-a a quem por 

menos fizesse. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Leilão de obras 
31 a 32 

Atas, 

28.04.1840 

Ofício do fiscal da cidade com 

orçamento deliberado pela 

comissão especial dos 

encanamentos para vala em 

estrada para se proibir o trânsito 

de carros por cima do canal e 

para endireitar outra estrada. 

Representando a urgente 

necessidade de reparo em prisão 

de detenção. 

A última parte foi à comissão de 

contas. Que se fizesse a obra. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em estradas 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra na cadeia 

31 a 32 

Atas, 

28.04.1840 

Requerimento de Adão Severino 

pedindo data de terras. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 31 a 32 



818 
 

Atas, 

02.05.1840 

Requerimento de Jose da Silva 

Fluminense pedindo o 

pagamento de sua gratificação 

como fiscal da cidade até sua 

demissão. Pague-se. 

Fiscalato 
Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

32 a 34 

Atas, 

02.05.1840 

Aprovação das contas do 

procurador. 

A comissão achou diminuto o 

número de 63 carros que se 

marcou, visto que o número 

daqueles que deveriam pagar a 

taxa era muito maior, devendo-

se recomendar ao fiscal 

atividade na marcação dos que 

faltavam. 

Rendimento 
Numeração de carros 

Cobrança das taxas dos carros 

32 a 34 
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Atas, 

02.05.1840 

Parecer da comissão de contas 

sobre relatório do fiscal. 

Que se mandasse ofício ao 

presidente de província com os 

orçamentos para calçadas de 

pedras e aterro, informando que 

a preferência camarária seria 

pelo uso de pedras, mas que 

limitaria-se ao aterro porque 

assim permitiam as finanças 

municipais, e que o mesmo 

aterro só poderia ser feito se o 

presidente mandasse verificasse 

o adjutório prometido em 

portaria de 16 de setembro de 

1839. Sobre outro aterro, que se 

mandasse pôr em praça ou se 

fizesse a jornal. Sobre calçadas, 

que o fiscal informasse, com 

orçamento, a qualidade dos 

desmanchos para se saber se 

seria possível entrar em 

andamento com as demais obras 

deliberadas. Que se fizesse o 

orçamento indicado pelo ex-

fiscal em ponte nos lugares 

indispensáveis. Que se exigisse 

do fiscal informações a respeito 

dos presos que precisavam de 

vestuário, declarando se os que 

necessitam trabalhavam em 

obras. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Obra em aterro 

Leilão de obras 

Obra em pontes 

Vestuário dos presos 

32 a 34 
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Atas, 

02.05.1840 

Parecer da comissão de contas 

sobre o relatório da comissão de 

visitas às prisões. 

Decidiu-se que para tratar da 

feitura de cubículos nas prisões 

seria necessário, primeiramente, 

que o fiscal junto com o 

carcereiro informassem se não 

resultaria daí incovenientes à 

segurança e boa ordem das 

prisões. Que o fiscal exigisse 

informações das prisões que 

julgasse necessitarem ser caiadas 

e a qualidade da caiação 

preferível. Que informasse a 

quantiadade de paredes a serem 

feitas para segurança da 

enfermaria da cadeia, declarando 

a qualidade do fecho. Sobre a 

comida para os presos, que 

fossem dadas as devidas 

providências ao fiscal ou a quem 

competisse para que sua 

distribuição fosse feita por lista 

nominal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra na cadeia 

Partilha da comida para os 

presos 

32 a 34 

Atas, 

02.05.1840 

Parecer da comissão sobre ofício 

do fiscal. 

Que se colocasse em praça ou se 

fizesse a jornal o conserto do 

assoalho e outros reparos na 

prisão de detenção, substituindo 

os tijolos propostos em 

orçamento por pedras. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Cadeia 

Obra na cadeia 

Leilão de obras 

32 a 34 
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Atas, 

02.05.1840 Indicação. 

Que se exigisse do fiscal da 

cidade a relação dos objetos que 

recebeu do antecessor para ser 

confrontada com o inventário. 

Inventário 
Relação de objetos entregues ao 

fiscal 

32 a 34 

Atas, 

02.05.1840 Indicação. 

Que o fiscal examinasse uma 

queixa de vários presos sobre a 

pessoa que servia como 

enfermeiro da cadeia, 

providenciando da maneira que 

achasse necessário. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Queixa contra enfermeiro 

32 a 34 

Atas, 

09.05.1840 

Ofício do fiscal da cidade 

incluindo os orçamentos para 

reparo em vários locais em 

ladeiras. 

Ponha-se em praça ou se faça a 

jornal. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Obra em ladeira 

Orçamento e despesas com obras 

Leilão de obras 
34 a 37 

Atas, 

09.05.1840 

Queixa do cidadão João Baptista 

Leme denunciando que se estava 

roçando matos em servidão 

pública na freguesia da 

Conceição a mando de João 

Rodrigues da Cunha. 

Que o respectivo fiscal 

declarasse se era servidão 

pública. 

Ações indevidas de moradores 
Queixa sobre carpição de matos 

em servidão pública 

34 a 37 

Atas, 

09.05.1840 

Requerimento de Rosa Maria de 

São Bernardo pedindo carta de 

data de um terreno. 

Informe o fiscal, declarando se o 

terreno estava dentro do quarto 

de légua. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

34 a 37 

Atas, 

20.05.1840 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos e 

informação sobre a queixa dos 

presos acerca do enfermeiro. 

A primeira parte foi à comissão 

de contas. A câmara ficou 

inteirada sobre a segunda. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Mapa de sustento dos presos 

Queixa contra enfermeiro 

37 a 40 
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Atas, 

20.05.1840 

Ofício do fiscal da Conceição 

informando que, colocando em 

praça a ponte no Ribeirão, só 

apareceu um lanaçador, Manuel 

Rodrigues de Miranda. 

Deliberou-se que o fiscal fizesse 

aparecer o arrematante para 

assinar o termo. 

Arrematação 
Obra em pontes 

Informação sobre arrematação 

37 a 40 

Atas, 

20.05.1840 

Ofício do fiscal da Conceição 

comunicando que a demissão do 

inspetor de caminhos, Antonio 

Jose de Carvalho, e que, desde 

então, não se cuidava da feitura 

dos caminhos devido à 

dificuldade em se avisar aos 

trabalhadores. 

Que ele nomeasse outra pessoa, 

participando ao respectivo 

comandante essa demissão para 

que pudesse cessar a dispensa do 

serviço na Guarda Nacional. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Demissão de inspetor de 

caminhos 

Dispensa da Guarda Nacional 

Nomeação de inspetor de 

caminhos 

37 a 40 

Atas, 

20.05.1840 

Ofício do fiscal de Cutia 

perguntando se deveria estreitar 

um beco. Pedindo instruções 

sobre altura dos edifícios. 

Deliberou-se que deveria 

procurar conservar a largura do 

beco conforme fosse possível, 

mas autorizou-se certo 

estreitamento caso solucionasse 

o desalinhamento. 

Alinhamento e demarcação 

Dúvida sobre estreitamento de 

beco 

Dúvida sobre altura dos edifícios 

37 a 40 

Atas, 

16.06.1840 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos e 

relação dos objetos que recebeu 

do seu antecessor. À comissão. 

Cadeia 

Inventário 

Mapa de sustento dos presos 

Relação de objetos entregues ao 

fiscal 

40 a 42 
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Atas, 

16.06.1840 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que um sujeito 

propunhasse a alugar um quarto 

das casinhas do centro, o que ele 

acreditava ser conveniente aos 

interesses do município visto 

que o número de lavradores que 

se recolhiam ali era diminuto.   

Rendimento Pedido para alugar casinhas 

40 a 42 

Atas, 

16.06.1840 

Ofício do fiscal da cidade, André 

Alvares Ferreira do Amaral, 

pedindo o pagamento de sua 

gratificação. Pague-se. 

Fiscalato 

Solicitação para pagamento de 

gratificação ao fiscal 

Autorização de pagamento 
40 a 42 

Atas, 

27.06.1840 

Requerimento de Vicente 

Ferreira de Abreu pedindo 

permissão para encanar água 

para servir para cortume. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão. 

Licença 
Solicitação para encanamento 

para cortume 

42 a 43 

Atas, 

21.07.1840 

Requerimento do carcereiro 

Benedito Antonio Eloy pedindo 

o pagamento de seu ordenado. Como pede. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de pagamento ao 

carcereiro 

Autorização de pagamento 
44 a 47 

Atas, 

21.07.1840 

Requerimento do cirurgião de 

partido Manuel Jose Chaves 

pedindo o pagamento de seu 

ordenado e apresentando 

atestado do fiscal. Pague-se. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pagamento de ordenado ao 

cirurgião de partido 

44 a 47 
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Atas, 

21.07.1840 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que volte ao fiscal o 

requerimento de Adão Severino 

para informar novamente sobre a 

não conveniência em se 

distribuir o terreno a particulares 

e sobre outras questões que o 

fiscal teria que conhecer para 

que a câmara resolvesse o mais 

conveniente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

44 a 47 

Atas, 

24.07.1840 

Informação do fiscal do Ó 

informando ausência de 

novidades em seu distrito. Inteirada. 

  Não especificado 

47 a 49 
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Atas, 

01.08.1840 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório trimestral do estilo. 

Deliberou-se que fizesse o 

reparo de aterrado, não 

excedendo certa despesa. Que 

ele continuasse com a obra do 

canal do Recolhimento de Santa 

Thereza, chamando mestre 

pedreiro debaixo da direção do 

vereador. Que tapasse campestre 

não excedendo certa quantia. 

Que orçasse obra em beco para 

se deliberar. Que promovesse a 

extinção da erva cicuta. Que 

executasse pontualmente a 

postura sobre formigueiros, 

retirando os de competência da 

câmara. Que fizesse com 

consentimento do presidente o 

arrazamento de valos que 

impediam o trânsito. Que fizesse 

vestimentas para os presos 

empregados nos serviços 

públicos. Que achasse quem 

matasse cães não açaimados, 

mediante salário razoável, não 

deixando de multar os donos. 

Que providenciasse os materiais 

requisitados pelo cirurgião para 

a enfermaria da cadeia. 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Cadeia 

Animais 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Materiais 

Obra em aterrado 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em beco 

Erva cicuta 

Execução de postura sobre 

formigueiros 

Retirada de valos 

Vestuário dos presos 

Matança de cães 

Despesa com cães 

Multa aos donos de cães 

Materiais para enfermaria 

49 a 51 

Atas, 

01.08.1840 

Informação do fiscal de São 

Bernardo sobre o requerimento 

de Rosa Maria. Não tem lugar. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação indeferida 
49 a 51 
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Atas, 

01.08.1840 

Informação do fiscal da 

Conceição sobre representação 

de João Baptista Leme. 

Resolveu-se pedir informação ao 

juiz de paz do distrito. 

Ações indevidas de moradores 
Queixa sobre carpição de matos 

em servidão pública 

49 a 51 

Atas, 

08.08.1840 

Portaria do presidente de 

província com a demarcação dos 

limites da Capela do Senhor 

Bom Jesus do Arujá. 

Inteirada. Que se mandasse 

cópia ao juiz de paz e fiscal da 

Conceição. 

Divisão político-administrativa Demarcação de limites 

53 a 55 

Atas, 

17.08.1840 

Ofício do juiz de paz de Cutia 

querendo saber por conta de 

quem deveriam ficar as despesas 

com a execução de várias 

posturas como limpeza e 

matança de cães. 

Respondeu-se que seriam pagas 

pelo procurador à vista da conta 

feita e assinada pelo respectivo 

fiscal. 

Animais 

Sanitário 

Dúvida sobre despesa com cães 

Dúvida sobre despesa com 

limpeza 

55 a 58 

Atas, 

17.08.1840 

Ofício do fiscal da cidade com 

os mapas do sustento dos presos. 

Participando que o mestre 

pedreiro Manuel Velloso 

recusava-se à obra do canal do 

Recolhimento de Santa Thereza. À comissão de contas. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Mapa de sustento dos presos 

Recusa de mestre pedreiro 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

55 a 58 

Atas, 

17.08.1840 

Ofício do fiscal de Cutia com 

orçamentos para calçadas. À comissão. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 55 a 58 

Atas, 

17.08.1840 

Ofício do fiscal da Conceição 

com orçamento para feitura de 

pontes. 

Que fizesse precedendo a editais 

de praça conforme o estilo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Leilão de obras 
55 a 58 

Atas, 

17.08.1840 

Requerimento de Francisco 

Antonio de Miranda pedindo 

terreno junto à sua propriedade. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para possse de data de 

terra 

55 a 58 
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Atas, 

17.08.1840 

Requerimento de Luiz Joaquim 

de Castro Carneiro Leão pedindo 

um terreno junto à sua chácara. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para possse de data de 

terra 

55 a 58 

Atas, 

17.08.1840 

Requerimento de Mathias Rosen 

pedindo para encanar para sua 

propriedade sobras d'água. Informe o Fiscal. 

Licença 
Pedido para encanamento de 

água 

55 a 58 

Atas, 

25.08.1840 

Ofício do fiscal da cidade 

participando que as vestimentas 

e aparelhos de cama para os 

galés e enfermaria da cadeia 

estavam prontos. Perguntando 

sobre o destino a ser dado a tudo 

isso e aos colchões existentes 

que poderiam servir se lavados. 

Que distribuísse pela maneira 

deliberada em sessão de 01 de 

agosto, aproveitando-se o que 

pudesse e queimando o que não. 

Cadeia 

Materiais 

Vestuário dos presos 

Materiais para enfermaria 

Camas 

Colchões 

59 a 61 

Atas, 

25.08.1840 

Requerimento de Marcelino 

Gerard pedindo licença para 

abrir bilhar. Informe o fiscal. 

Licença Solicitação para bilhar 

59 a 61 

Atas, 

25.08.1840 

Requerimento de moradores do 

bairro Santa Anna e Guapira 

pedindo que se mandasse 

verificar o reparo do aterrado, 

oferecendo certa quantia. 

Remeteu-se ao fiscal para que 

procedesse a novo orçamento 

somente dos lugares mais 

danificados. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em aterrado 

Ajuda de moradores em obra 

59 a 61 

Atas, 

25.08.1840 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do fiscal de Cutia. 

Que se aprovasse o orçamento 

para calçamento da rua principal, 

levando-se ao conhecimento do 

governo da província, pedindo-

se a realização da promessa feita 

pela portaria de 19 de setembro. 

Que se colocasse em praça. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Leilão de obras 

59 a 61 
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Atas, 

25.08.1840 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Marcelino 

Gerard. Passe-se licença. 

Licença 
Solicitação de bilhar 

Solicitação deferida 
59 a 61 

Atas, 

19.09.1840 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos. 

Participando que entregou a 

marcação dos carros que estava a 

cargo de Jose Maria Martins a 

João Conceição Maldonado. 

A primeira parte foi à comissão 

de contas. A câmara ficou 

inteirada sobre a segunda. 

Cadeia 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Mapa de sustento dos presos 

Pessoas encarregadas das 

aferições e carros 

63 a 66 

Atas, 

19.09.1840 

Requerimento de Luiz de França 

pedindo data de terras. 

Com a informação do fiscal, foi 

à comissão. 
Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 63 a 66 

Atas, 

22.09.1840 Indicação do Sr. Azevedo. 

Resolveu-se ordenar aos 6 

fiscais das freguesias de fora da 

cidade que, visto findar-se a 

arrematação dos rendimentos 

das cabeças de rezes e 

aguardente no mês anterior, que 

eles passassem em 01 de outubro 

a encarregarem-se da 

arrecadação desses rendimentos 

como anteriormente, percebendo 

o prêmio de 12% de tudo. 

Rendimento 

Fiscalato 

Fiscal encarregado da cobrança 

das reses e aguardente 

66 a 68 

Atas, 

07.10.1840 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Mathias Rosen. À comissão. 
Licença 

Pedido para encanamento de 

água 70 a 72 

Atas, 

17.10.1840 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório trimestral da sua 

administração. À comissão de contas. 

  Não especificado 

72 a 76 
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Atas, 

21.10.1840 

Ofícios do procurador e do fiscal 

da cidade participando que foi 

embargado por João Sertorio um 

estaqueado que estava fazendo 

no tanque dos Religiosos 

Franciscanos. 

Deliberou-se que o procurador 

prosseguisse com os termos 

judiciais, consultando advogado. 

Construção, conservação e 

reparo 
Embargo em estaqueado 

76 a 79 

Atas, 

21.10.1840 Indicação do Sr. Jordão. 

Que se ordenasse ao fiscal para 

notificar o proprietário a quem 

se concedeu sobra d'água do 

Chafariz do Piques para encaná-

la conforme o termo passado, 

tendo como prazo três meses. 

Caso não fizesse, a câmara 

tomaria as providências que 

julgasse melhores ao público. 

Licença 

Pedido para encanamento de 

água 

Prazo para encanamento 

76 a 79 

Atas, 

31.12.1840 

Parecer da comissão de contas 

sobre relatório do fiscal. 

Que orçasse os reparos dos 

Chafarizes do Quartel, Ladeira 

do Piques e 2 quadrados da 

Ponte do Bexiga. Feitos esses 

consertos, faria orçamentos para 

reparos nas ruas da Quintanda, 

Casinhas, Santa Thereza, 

Quartel e outra que precisasse. 

Quanto os barris de azeite de 

peixe que estavam no armazém, 

o fiscal gastaria nas luzes da 

cadeia. Sobre o conserto do beco 

dos Cornos, após a comissão 

saber sobre o estado das contas, 

se deliberaria. 

Construção, conservação e 

reparo 

Iluminação 

Cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Obra em ladeira 

Obra em pontes 

Obra em ruas 

Iluminação da cadeia 

Obra em beco 

79 a 82 



830 
 

Atas, 

05.11.1840 

Ofício do fiscal de Cutia, 

Manuel Gonçalves Pitão, 

participando que, sendo avisado 

como Guarda Nacional para ir 

destacar na cidade, foi obrigado 

a desamparar o emprego de 

fiscal por conta da ausência do 

suplente. 

Deliberou-se representar ao 

governo, pedindo-se que 

verificasse a dispensa que os 

fiscais tinham do serviço da 

Guarda Nacional. 

Fiscalato Dispensa da Guarda Nacional 

82 a 83 

Atas, 

06.11.1840 

Requerimentos de João Antonio 

David, Carolina D'Assunção 

Pacheco, Ricarda Maria de 

Siqueira, João Antonio Pacheco 

e Domingos Ferreira de Abreu 

pedindo datas de terra na estrada 

da Mooca. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

84 a 85 

Atas, 

06.11.1840   

Deliberou-se que o fiscal da 

cidade informasse sobre o estado 

da administração das rendas 

desde 1º de outubro e quanto 

rendeu cada uma delas, 

propondo o que achasse 

conveniente a bem dessa 

administração. 

Rendimento 
Informação sobre estado da 

administração das rendas 

84 a 85 

Atas, 

27.11.1840 

Portaria do presidente de 

província declarando não poder 

conceder dispensa requisitada ao 

fiscal de Cutia. Inteirada. 

Fiscalato Dispensa da Guarda Nacional 

85 a 89 



831 
 

Atas, 

27.11.1840 

Portaria do presidente de 

província enviando cópia das 

queixas do guarda da cadeia 

sobre os vários utensílios e 

pouca segurança das prisões. Ele 

ordena que se cuidasse dos 

reparos e fornecimento dos 

utensílios, principalmente de 

lampião. 

Cumpra-se, ativando o fiscal 

para verificar o reparo já 

determinado no assoalho e 

pedindo ao governo a cessão de 

lampeões que constavam estar 

desocupados em poder do 

almoxarife. 

Cadeia 

Materiais 

Construção, conservação e 

reparo 

Utensílios da cadeia 

Queixa sobre falta de segurança 

na prisão 

Lampiões 

85 a 89 

Atas, 

27.11.1840 

Ofício do fiscal da cidade 

informando que passou ofício ao 

procurador para que colocasse 

em execução as posturas contra 

uns valos que estavam sendo 

abertos na estrada de 

Cassandoca. Apresentando 

orçamento para os chafarizes e 

conserto do aterrado do Padre 

Manuel da Lapa. Perguntando 

sobre o destino que deveria dar 

às letras velhas dos carros. Às comissões respectivas. 

Posturas e deliberações 

Ações indevidas de moradores 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Execução de postura sobre valos 

Queixa sobre valos 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Letra de carros 

85 a 89 

Atas, 

27.11.1840 

Ofício do fiscal de Cutia 

relacionado à licença do serviço 

da Guarda Nacional. 

Deliberou-se que o fiscal 

passasse a jurisdição ao seu 

suplente quando estivesse 

impedido pelo dito serviço. 

Fiscalato 
Dispensa da Guarda Nacional 

Entrega do fiscalato 

85 a 89 

Atas, 

27.11.1840 

Ofício do fiscal da Conceição 

incluindo a denúncia sobre fecho 

em terreno devoluto que 

Francisco Antonio Barbosa 

estava fazendo. Informando que 

o fecho não impedia os 

caminhos, nem as aguadas e 

bebedouros. 

Deliberou-se remeter ao 

procurador para que, 

consultando advogado, fizesse 

desembaraçar o terreno por meio 

do artigo 4º das posturas de 1830 

se estiver dentro do quarto de 

légua do rócio da freguesia. 

Ações indevidas de moradores 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa sobre fecho em terreno 

devoluto 

85 a 89 



832 
 

Atas, 

27.11.1840 

Ofício do procurador incluindo 

parecer dado por letrado sobre a 

participação do fiscal da cidade 

relativa aos valos que estavam 

sendo abertos na estrada da 

Mooca em terreno outrora 

concedido por carta de data. À comissão. 

Ações indevidas de moradores 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa sobre fecho em terreno 

devoluto 

85 a 89 

Atas, 

27.11.1840 

Requerimento de João Antonio 

Pacheco denunciando os fechos 

que estavam sendo feitos na 

estrada da Mooca de que trata o 

ofício do fiscal da cidade lido 

hoje. À comissão. 

Ações indevidas de moradores 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa sobre fecho em terreno 

devoluto 

85 a 89 

Atas, 

27.11.1840 

Requerimentos de moradores da 

Conceição dos Guarulhos 

representando contra o fecho 

feito por Francisco Antonio 

Barbosa de que trata o ofício do 

respectivo fiscal lido hoje. 

Remeteu-se ao procurador, 

juntamente com o ofício do 

fiscal. 

Ações indevidas de moradores 

Datas de terra e/ou terreno 

Queixa sobre fecho em terreno 

devoluto 

85 a 89 

Atas, 

27.11.1840 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que os requerimentos de 

Antonio Jose Bueno e Vicente 

Leme Rodrigues fossem 

deferidos, ordenando-se ao 

procurador a quantia de 24$660 

do produto de uns animais que 

foram ilegalmente apreendidos e 

arrematados pelo fiscal de 

Juqueri, descontando-se a 

comissão do procurador. 

Animais Apreensão de animais pelo fiscal 

85 a 89 



833 
 

Atas, 

27.11.1840   

Remeteu-se ao fiscal da cidade a 

indicação do Sr. Cantinho para 

que desse as providências sobre 

a administração das rendas 

municipais, visto constar que o 

imposto da aguardente resultou 

em um valor líquido diferente se 

estivesse arrematado. 

Rendimento 

Administração das rendas 

Queixa sobre diferença em valor 

das rendas 

85 a 89 

Atas, 

02.12.1840 

Portaria do presidente de 

província a respeito da surpresa 

que teve ao verificar que o Largo 

do Palácio do Governo ainda 

não tinha sido capinado. 

Ordenou que se estranhasse e 

repreendesse severamente o 

fiscal por sua omissão. Ficou adiado. 

Sanitário 
Carpição 

Advertência ao fiscal 

90 a 91 

Atas, 

03.12.1840   

Deliberou-se que o fiscal 

respondesse sobre a portaria do 

presidente de província. 

Sanitário 
Carpição 

Advertência ao fiscal 

91 a 92 

Atas, 

05.12.1840 

Ofício do fiscal da cidade 

respondendo sobre a portaria do 

presidente de província. 

Deliberou-se reeprendê-lo, pois 

verificou-se que houve omissão. 

Que o administrador das obras 

também fosse repreendido, visto 

que tinha sido autorizado pelo 

presidente camarário a carpir. 

Sanitário 

Carpição 

Advertência ao fiscal 

Advertência ao administrador 

das obras  

93 a 94 



834 
 

Atas, 

15.12.1840 

Portaria do presidente de 

província declarando que 

ordenou ao almoxarife da 

Fazenda a entrega do lampião 

requisitado em ofício. 

Inteirada. Que se participasse ao 

fiscal. 

Iluminação Lampião 

94 a 96 

Atas, 

15.12.1840 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos e 

informações sobre a arrecadação 

das rendas municipais. 

Foi à comissão de contas com a 

indicação do Sr. Cantinho. 

Cadeia 

Rendimento 

Mapa de sustento dos presos 

Arrecadação das rendas 

94 a 96 

Atas, 

15.12.1840 

Requerimento de Ignacia Maria 

da Conceição pedindo datas de 

terra no Campo dos Lazaros ou 

Pary. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

94 a 96 

Atas, 

21.12.1840 

Ofício do fiscal da cidade 

perguntando sobre a forma que 

deveria prestar fiança o coletor 

das rendas municipais, Jose 

Maria Martins. 

Deliberou-se que o fiador fosse 

aprovado pelo presidente 

camarário. Que seja a obrigação 

por todo o dinheiro que se 

provar ter sido arrecadado pelo 

coletor limitado ao duplo do que 

se deveria render em um mês de 

cálculo pela quantia do 

orçamento. 

Rendimento Dúvida sobre prestação de fiança 

96 a 98 

Atas, 

21.12.1840 

Ofício do fiscal da Penha sobre a 

necessidade de se fazer 

novamente a ponte do Tiquatira 

no caminho que vai da freguesia 

da Conceição. 

Deliberou-se que remeta ao 

orçamento da despesa. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 

96 a 98 



835 
 

Atas, 

21.12.1840 

Ofício do procurador consultado 

o que deveria fazer a respeito 

das multas apontadas pelo fiscal 

por infração do artigo 1º da 

postura de 20 de março de 1835 

contra Antonio Jose da freguesia 

de São Bernardo e José Pires de 

Oliveira da vila de Santo Amaro, 

os quais não residiam nos dois 

locais. 

Que o fiscal indagasse sobre a 

existência desses sujeitos e, 

quando nada soubesse deles, 

deixasse de prosseguir na 

cobrança. 

Posturas e deliberações Cobrança das multas 

96 a 98 
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Ano de 1841 

 

DATA 
REMETENTE 

CONTEÚDO 

DESTINATÁRIO 

DESFECHO 
ASSUNTOS DETALHAMENTO PÁGINAS 

Atas, 

21.12.1841 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do fiscal. 

Que fossem desmanchadas as 

marcas velhas da marcação dos 

carros e recolhido o ferro ao 

armazém camarário. 

Materiais Letra de carros 

96 a 98 

Atas, 

21.12.1841 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos. À comissão de contas. 
Cadeia Mapa de sustento dos presos 

101 a 102 

Atas, 

08.01.1841 

Ofício do fiscal da cidade sobre 

estado da sua administração e 

propondo várias coisas. Foi às respectivas comissões. 

  Não especificado 

103 a 105 

Atas, 

08.01.1841 

Ofício do procurador alertando 

sobre a dificuldade do fiscal de 

Cutia em se encarregar da 

cobrança das rendas. Foi à comissão competente. 

Rendimento 

Fiscal encarregado da cobrança 

das rendas 

Dificuldade do fiscal em cobrar 

as rendas 
103 a 105 

Atas, 

08.01.1841 

Ofício do fiscal de Juqueri 

recusando-se a incumbir-se da 

arrecadação das rendas a menos 

que se lhe não arbitrasse o 

prêmio de um terço do que 

cobrasse. À comissão de contas. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Fiscal encarregado da cobrança 

das rendas 

Solicitação de prêmio para 

cobrança das rendas 

103 a 105 

Atas, 

15.01.1841 

Ofício do fiscal da cidade 

participando que colocou o 

lampião na porta principal da 

cadeia e gastou na iluminação 

desse lugar o azeite que existia 

da obra do encanamento. Inteirada. 

Iluminação 

Cadeia 

Lampiões 

Iluminação da cadeia 

105 a 108 



837 
 

Atas, 

15.01.1841 

Ofício do fiscal da Penha com 

orçamento para construção de 

ponte. À comissão de contas. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 

105 a 108 

Atas, 

15.01.1841 

Requerimento do coletor de 

várias rendas, José Maria 

Martins, pedindo o aumento nas 

comissões que recebia pelas 

arrecadações. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão de contas. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de aumento pelo 

coletor das rendas 

105 a 108 

Atas, 

15.01.1841 Parecer da comissão de contas. 

Que se nomeasse para fiscal de 

Cutia outra pessoa que não fosse 

da Guarda Nacional para que 

cumprisse melhor com seus 

deveres, promovendo a 

arrecadação dos rendimentos 

municipais. 

Fiscalato 

Rendimento 

Nomeação de fiscal 

Dispensa da Guarda Nacional 

Fiscal encarregado da cobrança 

das rendas 

105 a 108 

Atas, 

28.01.1841 

Ofício do fiscal do Ó 

representando a necessidade de 

reparos na Estrada Geral que ia a 

Parnaiba, incluindo cinco pontes 

danificadas.. 

Deliberou-se levar a 

representação ao conhecimento 

do presidente de província para 

se providenciar, visto que essa 

estrada deveria ser considerada 

ramificação das estradas que 

tinham barreiras. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Informção sobre necessidade de 

obras 

Obra em estradas 

Obra em pontes 

111 a 113 

Atas, 

28.01.1841 

Requerimento de Antonio Jose 

Sanhudo pedindo licença para 

vender armas em seu armazém e 

oferecendo a Pedro Cezario dos 

Santos como fiador. 

Informe o fiscal sobre a 

idoneidade do fiador. 

Licença  
Solicitação para venda de facas e 

armas 

111 a 113 

Atas, 

28.01.1841 

Requerimento de Francisco da 

Silveira Pereira pedindo por 

carta de data de terra três braças 

terrenos na rua da Luz. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

111 a 113 



838 
 

Atas, 

28.01.1841 

Requerimento de Manuel 

Gonçalves Lessa pedindo data 

de terra na Estrada de Santos 

acima do Ribeirão Cambuci. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

111 a 113 

Atas, 

28.01.1841 

Parecer da comissão permanente 

sobre artigo do relatório do 

fiscal. 

Que todo o reparo relativo à 

água que ia ao Jardim Público 

fosse feito às expensas do 

mesmo e outros particulares, 

mas atendando-se que o canal 

passava pela Ladeira do Piques e 

outro lugar, cujas calçadas 

estavam à custa da câmara, onde 

o frequente trânsito de carros e 

animais, como também a água 

da chuva originavam danos. 

Sendo assim, seria de justiça 

que, em todas as vezes que se 

conhecesse que tais estragos 

nascessem dessas causas, que os 

consertos fossem feitos às custas 

camarárias. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Responsabilidade por pagamento 

de obra 

111 a 113 

Atas, 

28.01.1841 Parecer da comissão de contas. 

Que se aumentasse em 2%  a 

comissão recebida por José 

Maria Martins para arrecadação 

das rendas camarárias, devendo 

cumprir as deliberações 

camarárias de 25 de setembro, 

conforme exigido pelo fiscal. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de aumento pelo 

coletor das rendas 

Solicitação deferida 

111 a 113 



839 
 

Atas, 

28.01.1841 

Parecer da comissão de contas 

sobre a indicação do Sr. 

Cantinho e ofício do fiscal. 

Que se ativasse ao fiscal e este 

ao atual administrador que evite 

os extravios da renda da 

aguardente. 

Rendimento Arrecadação de rendas 

111 a 113 

Atas, 

05.02.1841 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos 

pobres. Apresentando o 

requerimento do carcereiro de 

mais azeite e lampeões, bem 

como a informação de que da 

fábrica de Ipanema não voltou 

uma corrente que levou presos. À comissão. 

Cadeia 

Iluminação 

Materiais 

Mapa de sustento dos presos 

Iluminação da cadeia 

Lampiões 

Fornecimento de azeite 

Correntes 

113 a 116 

Atas, 

05.02.1841 

Informação do fiscal a favor do 

requerimento de Antonio Jose 

Sanhudo. Prestada a fiança, passe. 

Licença 
Solicitação para venda de facas e 

armas 

113 a 116 

Atas, 

05.02.1841 

Ofício do fiscal da Penha 

informando que a ponte de 

Guaricanduva tinha pontos 

prestes a ficarem intransitáveis. 

Deliberou-se que procedesse ao 

orçamento. 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado de 

ruína 

Obra em pontes 

Orçamento e despesas com obras 
113 a 116 

Atas, 

05.02.1841 

Requerimento de João Jose de 

Oliveira Cardoso da freguesia da 

Conceição pedindo providências 

para se executar os artigos 27º 

das posturas de 1830 e 2º das de 

07 de março de 1836. Responda o fiscal. 

Posturas e deliberações 

Solicitação de providências para 

execução de posturas e 

deliberações 

113 a 116 



840 
 

Atas, 

05.02.1841 

Indicação do presidente 

camarário. 

Que se recomendasse ao fiscal 

da cidade que fizesse com que 

fossem pontualmente executados 

os artigos 5º e 35º das posturas 

de 1830 a respeito dos edifícios 

que estavam em obras, exigindo 

que os materiais e andaimes não 

fossem um estorvo ao trânsito e 

que se colocassem lanternas em 

cada uma das frentes dos 

edifícios que tivessem materiais 

e andaimes. 

Posturas e deliberações 

Construção, conservação e 

reparo 

Iluminação 

Execução de posturas 

Obra em edifícios 

Iluminação em obras 

Segurança em obras 

113 a 116 

Atas, 

19.02.1840 

Portaria do presidente de 

província com cópia do ofício do 

inspetor do jardim público em 

que dava parte dos incovenientes 

resultantes do desmancho do 

encanamento da água do mesmo. 

O presidente recomendava que, 

ao ser exata a convenção que o 

inspetor diz existir para a câmara 

consertá-lo, desse as necessárias 

providências. 

Deliberou-se pela nomeação de 

uma comissão especial para que, 

ouvindo o fiscal e à vista dos 

esclarecimentos, desse o seu 

parecer. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Nomeação de comissão de 

exame 

116 a 119 

Atas, 

19.02.1840 

Ofício do fiscal da cidade 

representando a necessidade de 

carpir e consertar o centro das 

ruas da cidade nova por ocasião 

dos festejos para aplausos da 

coroação de Sua Majestade 

Imperial. 

Deliberou-se responder que 

pelas posturas em vigor e 

autorização do presidente 

camarário mandasse fazer os 

reparos, não excedendo certo 

valor. 

Sanitário 

Construção, conservação e 

reparo 

Carpição 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em ruas 

Cerimônia de coroação 

116 a 119 



841 
 

Atas, 

19.02.1840 

Informação do fiscal da cidade 

contra o requerimento de 

Francisco Silveira Pereira. Indeferido. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação indeferida 
116 a 119 

Atas, 

19.02.1840 

Ofício do fiscal da Penha com 

orçamento para reedificação da 

ponte Guaricanduva. 

Que se procedesse à praça, 

informando à câmara em caso de 

não haver arrematação. 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrematação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em pontes 

Leilão de obras 
116 a 119 

Atas, 

19.02.1840 

Ofício do fiscal da Conceição 

informando sobre a queixa de 

João Jose de Oliveira e 

declarando que passava a dar 

ordem para o conserto dos 

caminhos na forma das posturas, 

o que não fez antes em razão das 

chuvas e por não ter lhe chegado 

notícia sobre o estado dos 

caminhos do bairro em que mora 

o queixoso. 

À vista da informação, está 

providenciando o que representa 

o suplicante. 

Queixa a respeito do fiscal 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em estradas 

Falta de execução de obras 

116 a 119 

Atas, 

19.02.1840 

Parecer da comissão de contas 

sobre ofício do fiscal. 

Mandou-se abonar ao carcereiro 

o azeite para o lampião. Que se 

pedisse à autoridade competente 

que entregasse na cadeia a 

corrente e 30 colares que foram 

para a fábrica de Ipanema. 

Cadeia 

Iluminação 

Materiais 

Iluminação da cadeia 

Fornecimento de azeite 

Lampião 

Correntes 

116 a 119 



842 
 

Atas, 

26.02.1841 

Ofício do procurador 

perguntando se deveria chamar 

em juízo a Luiz Antonio Pereira 

Paião como infrator de postura 

por ter vendido bilhetes de sorte 

conforme a denúncia do fiscal, 

apesar das testemunhas 

apontadas por este não serem 

suficientemente instruídas do 

fato. 

Deliberou-se que o procurador 

prosseguisse contra o multado, 

procurando outras testemunhas 

melhor instruídas. 

Posturas e deliberações 

Dúvida sobre execução de 

posturas contra infratores 

Venda de bilhetes de sorte 

Testemunhas insuficientes 

120 a 122 

Atas, 

26.02.1841 

Requerimento de Bento Correa 

Dias pedindo terreno na 

freguesia de São Bernardo.  

Informe o fiscal respectivo 

declarando se o terreno estava 

dentro do quarto de légua do 

rócio da freguesia. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

120 a 122 

Atas, 

13.03.1841 

Ofício do juiz municipal pedindo 

as providências para se armar 

forca e outros misteres para 

execução de sentença de réu. 

O presidente da câmara declarou 

que autorizou o fiscal para 

aprontar o necessário.  

Materiais 

Cadeia 

Execução de réu 

Forca 

123 a 126 

Atas, 

13.03.1841 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos. 

Perguntando sobre o destino que 

deveria dar ao casco de uma pipa 

velha da cadeia que não servia 

mais, apenas os arcos. Aponta a 

necessidade de reparo em 

calçada. 

O mapa foi à comissão de 

contas. Deliberou-se para 

recolher os arcos ao armazém e 

que o casco fosse consumido na 

cozinha dos presos. Que 

apresentasse orçamento para o 

reparo. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Mapa de sustento dos presos 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Obra em calçadas 

Pia 

Orçamento e despesas com obras 

123 a 126 

Atas, 

13.03.1841 

Requerimento de Antonio 

Joaquim de Jesus pedindo 

permissão para ter à porta de seu 

açougue um cavalo para seu 

serviço. 

Não tem lugar e recomendou-se 

ao fiscal a execução do artigo 5º 

das posturas de 1830 a respeito 

de cavalo. 

Posturas e deliberações 

Licença 

Animais 

Solicitação de licença para 

cavalo 

Solicitação indeferida 

Execução de posturas 
123 a 126 
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Atas, 

13.03.1841 Parecer da comissão de contas. 

Declarou-se não ter lugar o que 

pediu Jose Maria Martins porque 

o aferidor atual fazia por menos. 

Declarou-se que não convinha 

acumular a administração das 

rendas em um só pessoa pela 

impossibilidade de bem 

fiscalizá-las, conforme acontecia 

com o suplicante que aferia só 

pela manhã, momento em que 

deveria fiscalizar as aguardentes, 

o que talvez explicaria a 

tamanha diminuição em seu 

rendimento. 

Rendimento 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Solicitação de aumento pelo 

coletor das rendas 

Solicitação indeferida 

Administração das rendas 

123 a 126 

Atas, 

13.03.1841 

Indicação do presidente 

camarário. 

Que o fiscal tirasse as telhas da 

janela da Ladeira do Carmo que 

ameaçava ruir e apresentasse 

orçamento para sua reedificação. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em ladeira 

Orçamento e despesas com obras 

123 a 126 

Atas, 

13.03.1841 Indicação do Sr. Azevedo. 

Que o fiscal informasse porque 

consentiu que o canal de uma 

casa ficasse com notável 

rebaixamento fora do 

nivelamento da rua. 

Alinhamento e demarcação 
Pedido de explicação sobre 

alinhamento 

123 a 126 

Atas, 

15.04.1841 

Ofício do fiscal da cidade sobre 

o estado da sua administração e 

pedindo várias providências. Às comissões respectivas. 

  Não especificado 

128 a 130 
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Atas, 

15.04.1841 

Ofício do fiscal do Ó, Henrique 

Antonio de Moraes, participando 

ter sido avisado para o serviço 

ativo da Guarda Nacional, apesar 

da dispensa que existe aos 

fiscais, e pedindo providências. 

Deliberou-se mandar ofício ao 

presidente de província 

procurando saber se ainda existia 

tal dispensa, assegurando que a 

câmara sempre procurará 

nomear preferencialmente quem 

estivesse no serviço de reserva, 

lançando mão de outros só 

quando não houver remédio. 

Fiscalato  
Dispensa da Guarda Nacional 

Nomeação de fiscal 

128 a 130 

Atas, 

15.04.1841 

Indicação do presidente 

camarário e Sr. Capello. 

Que o fiscal, procedendo às 

necessárias indagações, 

informasse se existia concessão 

para um canal que atravessa pelo 

pátio da Sé, dando expedição às 

águas particulares, a quem foi 

feita essa concessão e por quais 

condições. 

Licença 
Informação sobre concessão de 

canal de água 

128 a 130 

Atas, 

20.04.1841 

Requerimento de Jose Nunes 

Duarte pedindo por data de terra 

um terreno na freguesia de São 

Bernardo. 

Informe o fiscal, declarando se o 

terreno estava dentro do quarto 

de légua e se não era necessário 

a bem público. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

131 a 133 

Atas, 

20.04.1841 

Requerimento de Floriano 

Fernandes Souto pedindo para 

alugar quarto das casinhas que 

serve de açougue. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão permanente. 

Rendimento 

Mercado 
Pedido para alugar casinhas 

131 a 133 
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Atas, 

20.04.1841 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal. 

Nada tem a providenciar sobre o 

artigo 2º, pois Antonio Joaquim 

de Jesus cumpria com o 

dispositivo camarário que 

negou-lhe o cavalo à porta da 

rua. Sobre o 4º artigo, o fiscal 

deveria rebaixar a calçada na 

frente da casa de dona Maria 

Clara, remediando o defeito 

causado pelo canal de dona 

Policena, exigindo desta que 

precedesse nesse sentido. 

Quanto ao artigo 10º, não havia 

o que se resolver segundo às 

averiguações da comissão sobre 

os valos que a Santa Casa 

queria. Acerca do 11º, a 

comissão entendeu que o fiscal 

não diligenciou a matança de 

cães o bastante, alegando-se que 

até então outros fiscais acharam 

quem a fizesse, não tendo razão 

para que agora não houvesse, 

recebendo jornal pelo trabalho. 

Recomendou-se ao fiscal que 

promovesse a matança. 

Licença 

Alinhamento e demarcação 

Animais 

Construção, conservação e 

reparo 

Solicitação de licença para 

cavalo 

Solicitação indeferida 

Obra em calçadas 

Matança de cães 

131 a 133 
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Atas, 

26.04.1841 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que, devido à falta 

de água no chafariz do Largo da 

Misericórdia, chamou a um hábil 

mestre pedreiro que examinou-o 

e apontou o defeito e a forma de 

soluciona-lo. Participando que o 

carcereiro requisitou várias 

coisas para a cadeia, as quais 

mandou dar sem esperar pela 

deliberação.  

Sobre a primeira parte, mandou 

fazer a obra. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Solicitação de coisas para a 

cadeia 

133 a 136 
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Atas, 

26.04.1841 

Parecer da comissão de contas 

sobre relatório do fiscal da 

cidade. 

Aprovou-se o orçamento para 

calçada. Autorizou-se a 

reedificação dos chiqueiros das 

casinhas da Ladeira do Carmo. 

Que se nomeasse uma comissão 

especial para, juntamente com 

mestre perito, examinar o 

melhor modo de feitura do 

encanamento do Recolhimento 

de Santa Thereza. Que se 

consertassem o  chafariz da 

Misericórdia e Quartel que a 

comissão achou em mau estado. 

Que se consertasse a calçada que 

descia para o chafariz do Bexiga, 

aproveitando-se de pedra, 

avisando os proprietários para 

calçarem suas testadas. Que se 

reparasse o sumidouro de ponte 

no aterrado do Brás. Apontou-se 

a necessidade de reparo na 

ladeiro do Tabatinguera, bem 

como os desconcertos nas 

testadas de particulares. 

Deliberou-se que as obras não 

poderiam ser feitas todas de uma 

vez. 

Construção, reparo e 

conservação 

Orçamento e despesas com obras 

Obra em calçadas 

Obra nas casinhas 

Nomeação de comissão de 

exame 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Conservação de testadas pelos 

moradores 

Obra em pontes 

Informação sobre necessidade de 

obras 

133 a 136 
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Atas, 

26.04.1841   

Deliberou-se mandar ao fiscal 

que das obras mencionadas 

fizesse as que não excedessem 

certa quantia, apresentando 

orçamento das que forem mais 

caras. 

Construção, conservação e 

reparo 

Orçamento e despesas com obras 

Indicação de preferência e 

sucessão obras 

133 a 136 

Atas, 

30.04.1841 

Requerimento de Aleixo Jose do 

Carmo pedindo terreno na 

freguesia do Brás. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

136 a 137 

Atas, 

08.05.1841 

Ofício do fiscal da cidade 

participando várias coisas em 

três artigos. À comissão permanente. 

  Não especificado 

138 a 140 

Atas, 

08.05.1841 

Informação do fiscal de São 

Bernardo sobre o requerimento 

de Bento Correa Dias. 

Indeferido, pois não era 

competência camarária conceder 

terrenos fora do rocio. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação indeferida 
138 a 140 

Atas, 

12.05.1841 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos. 

Perguntando se deveria mandar 

parar com a obra do assoalho da 

prisão para a qual encomendou 

vigas que chegavam. 

A primeira parte foi à comissão 

de contas. Sobre a segunda, 

resolveu que fosse pagando as 

vigas que chegassem. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Mapa de sustento dos presos 

Obra na cadeia 

Paralização de obra 

140 a 142 

Atas, 

12.05.1841 

Informação do fiscal de São 

Bernardo sobre o requerimento 

de Jose Nunes Duarte. 

Não tem lugar em vista da 

informação. 

Datas de terra e/ou terreno 

Pedido para posse de data de 

terra 

Solicitação indeferida 
140 a 142 

Atas, 

12.05.1841 

Requerimento de Luiz Antonio 

Teixeira sobre boi que foi 

apreendido indevidamente pelo 

fiscal de Cutia como incurso no 

artigo 17º das posturas de 1830. Requeira a quem compete. 

Animais 

Queixa a respeito do fiscal 
Apreensão indevida de boi 

140 a 142 
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Atas, 

12.05.1841 Parecer do Sr. Ribeiro. 

Que se alugasse a Floriano 

Fernandes Souto os dois quartos 

nas casinhas pela quantia 

indicada, obrigando-se a fazer à 

sua custa todos os reparos e 

acomodações conforme indicado 

pelo fiscal, não exigindo 

indenização pelas benfeitorias, 

cedendo em benefício da câmara 

quando saísse do lugar. 

Comprometendo-se a alugar os 

quartos por um ano, com aluguel 

mensal e tendo como fiador ao 

capitão José Joaquim de Moraes. 

Rendimento 

Mercado 

Construção, conservação e 

reparo 

Pedido para alugar casinhas 

Solicitação deferida 

Benfeitorias feitas às custas do 

alugador 

Obra nas casinhas 

140 a 142 

Atas, 

08.07.1841 

Ofício do inspetor da Tesouraria 

participando ter ordem do 

governo para entregar à câmara 

os lampiões para iluminação da 

cidade e pagar a despesa com a 

colocação deles. Solicitando, por 

ordem do governo, serem 

remetidos a Santos cinco 

lampiões velhos que estavam no 

armazém camarário. 

Ficou inteirada da primeira 

parte. Sobre a segunda, informe 

o fiscal. 

Iluminação 

Lampiões 

Iluminação da cidade 

Despesa com colocação de 

iluminação 

Remessa de lampiões 

143 a 147 
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Atas, 

08.07.1841 

Ofício do fiscal da cidade 

participando o embargo, a 

requerimento do procurador da 

Irmandade da Misericórdia, de 

um rebaiche em calçada a que 

estava procedendo em benefício 

dos alcatruzes do canal do 

chafariz da cidade que estavam 

danificados. 

Foi com urgência à comissão 

permanente. 

Construção, conservação e 

reparo 
Embargo em calçadas 

143 a 147 

Atas, 

08.07.1841 

Ofício do fiscal da cidade com 

relatório trimestral da sua 

administração. Às comissões respectivas. 

  Não especificado 

143 a 147 

Atas, 

08.07.1841 

Ofício do fiscal de Cutia 

informando os obstáculos para 

execução da postura sobre reses 

de Francisco Ferreira Dias 

apreendidas na roça de Luiz 

Antonio Teixeira. À comissão permanente. 

Posturas e deliberações 

Animais 
Apreensão indevida de boi 

143 a 147 

Atas, 

08.07.1841 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que o fiscal de Cutia informasse 

sobre portaria do governo, 

mandando-se cópia, a respeito 

da obra da cadeia e má 

administração do inspetor Jose 

Pedroso de Camargo. 

Cadeia 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Obra na cadeia 

Informação sobre administração 

de obra 

143 a 147 

Atas, 

15.07.1841 

Ofício do fiscal da cidade 

inforando sobre a existência de 

cinco lampiões no armazém  

que, apesar de muito 

desconsertados, poderiam ser 

entregues ao inspetor da 

Tesouraria. 

Deliberou-se a entrega, 

respondendo-se com ofício ao 

inspetor. 

Iluminação Remessa de lampiões 

147 a 149 
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Atas, 

15.07.1841 

Requerimento de Francisco da 

Silva Vieira pedindo data de 

terras na estrada da Luz. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 

147 a 149 

Atas, 

15.07.1841 

Parecer da comissão permanente 

sobre um artigo do relatório do 

fiscal. 

Que mandasse ofício aos 

diversos juízes de paz da cidade 

recomendando-lhes a observação 

do artigo de postura policial 

sobre os cães açaimados 

conforme lhes cumpria pela lei 

de 15 de outubro de 1827, artigo 

5º, parágrafo 10º, apontando que 

as pessoas que forem 

incumbidas desse serviço teriam 

a quantia de 320 rs por cada um 

que matassem segundo 

deliberação camarária. 

Posturas e deliberações 

Animais 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Execução de posturas sobre cães 

Matança de cães 

147 a 149 

Atas, 

15.07.1841 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Que se remetesse ao juiz de paz 

do distrito norte e, em termos 

oficiosos, lhe pedisse 

esclarecimentos sobre os títulos 

de direito de propriedade da 

Santa Casa de Misericórdia 

sobre a rua ou pátio onde 

passava o canal ou calçada 

embargada e qual o exame 

prévio de que a obra da câmara 

teria probabilidade de danificar a 

Igreja da Misericórdia. 

Datas de terra e/ou terreno Embargo em calçadas 

147 a 149 
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Atas, 

09.08.1841 

Portaria do presidente de 

província recomendando que se 

fizesse com que o fiscal 

cumprisse com seus deveres não 

consentido a existência de 

depósitos de lixo e imundices 

que existiam em várias ruas e 

travessas da cidade como ele 

pessoalmente notou. 

Com resposta do fiscal, à 

comissão permanente. 

Sanitário  
Advertência ao fiscal 

Lixo 

150 a 152 

Atas, 

09.08.1841 

Ofício do fiscal com mapa de 

sustento dos presos. À comissão de contas. 
Cadeia Mapa de sustento dos presos 

150 a 152 

Atas, 

09.08.1841 

Ofício do fiscal de Nossa 

Senhora do Ó comunicando os 

obstáculos à execução de postura 

sobre caminhos particulares. À comissão permanente. 

Posturas e deliberações 

Informação sobre dificuldade em 

execução de postura sobre 

caminhos 

150 a 152 

Atas, 

09.08.1841 

Ofício do fiscal da Conceição 

participando que Francisco de 

Paulo Rebello fechou um grande 

terreno de servidão pública. 

Remeta-se ao procurador para 

propor ação competente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

150 a 152 

Atas, 

09.08.1841 

Requerimento de Joaquim Jose 

Mariano pedindo terreno na 

Penha. Informe o fiscal. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido para posse de data de 

terra 
150 a 152 

Atas, 

09.08.1841 

Requerimento dos mesários da 

Irmandade de Nossa Senhora das 

Dores pedindo nesga de terra 

acrescida com novo 

alinhamento. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de nesga de terra 

150 a 152 

Atas, 

09.08.1841 

Requerimento de Vicente de 

Moraes Pinto pedindo nesga de 

terra em Cutia. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de nesga de terra 

150 a 152 
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Atas, 

09.08.1841 

Parecer da comissão de contas 

sobre relatório do fiscal dessa 

reunião. 

Que mandasse fazer os muros da 

Ladeira do Carmo e tapagem de 

sumidouro em ponte quando 

houvesse dinheiro. A parte sobre 

a obra do assoalho da prisão foi 

adiada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Obra em muros 

Obra em pontes 

Obra na cadeia 

150 a 152 

Atas, 

16.08.1841 

Requerimento de Demetrio da 

Costa Nascimento pedindo para 

cortar reses em matadouro 

particular defronte ao público. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão permanente. 

Mercado 

Licença 
Corte das reses 

153 a 155 

Atas, 

20.08.1841 

Ofício do fiscal da cidade com 

proposta de duas pessoas que 

pretendiam arrematar a 

colocação dos lampiões para 

iluminação da cidade. 

À comissão de contas para que 

estabelecesse as condições. 

Arrematação 

Iluminação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Proposta de arrematadores para 

iluminação 

Iluminação da cidade 

155 a 157 

Atas, 

20.08.1841 

Ofício do fiscal de Juqueri 

participando os obstáculos para 

extração dos formigueiros em 

prédios de particulares. À comissão permanente. 

Animais  
Informação sobre dificuldades 

com formigueiros 

155 a 157 

Atas, 

20.08.1841 

Parecer da comissão 

permanente. 

Tendo em vista a informação do 

fiscal, o requerimento de 

Joaquina Antonia D'Assunção 

não tem lugar. 

  Não especificado 

155 a 157 

Atas, 

20.08.1841 

Parecer da comissão permanente 

sobre relatório da comissão de 

visita às prisões. 

Achando muito proveitosas as 

observações dessa comissão, 

resolveu-se mandar cópia ao 

governo, enviando a observação 

número 4 ao fiscal para que 

respondesse com brevidade. 

Cadeia 
Relatório da comissão de visita 

Não especificado 

155 a 157 
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Atas, 

03.09.1841 

Portaria do presidente de 

província comunicando que deu 

ordem à Tesouraria para colocar 

à disposição camarária o 

empréstimo pelo Cofre 

Provincial de certa quantia para 

reparos em cadeia. 

Inteirada, ordenando ao 

procurador o recebimento e ao 

fiscal a continuidade da obra. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Obra na cadeia 

Empréstimo de quantia para obra 

157 a 160 

Atas, 

03.09.1841 

Ofício do fiscal da cidade com a 

resposta da observação da 

comissão externa de visita às 

prisões sobre a limpeza e 

sustento dos presos. Inteirada. 

Sanitário 

Cadeia 

Relatório da comissão de visita 

Limpeza da cadeia 

Partilha da comida para os 

presos 
157 a 160 

Atas, 

03.09.1841 

Requerimento de Francisco 

Antonio de Oliveira oferecendo-

se para alugar por certa quantia 

mensal um quarto das casinhas 

que servia como açougue. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão de contas. 

Rendimento 

Mercado 
Pedido para alugar casinhas 

157 a 160 

Atas, 

03.09.1841 

Parecer da comissão permanente 

a respeito do ofício do 

procurador e requerimento de 

Francisco de Paula Rebello. 

Que se nomeasse uma comissão 

especial para ir ao local e tomar 

conhecimento da parte dada pelo 

fiscal da Conceição, verificando 

até que ponto o interesse geral 

sofria com os fechos que 

estavam sendo feitos por Rebello 

e outras observações. 

Datas de terra e/ou terreno 

Nomeação de comissão de 

exame 

Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

157 a 160 
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Atas, 

03.09.1841 

Parecer da comissão de contas 

estabelecendo as condições para 

arrematação da colocação dos 

lampiões. 

Entre as questões enunciadas, 

decidiu-se que o arrematante só 

receberia a 2ª prestação e a 

última depois que o fiscal 

examinasse e atestasse a 

segurança e perfeição do serviço. 

Arrematação 

Iluminação 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Iluminação da cidade 

Pagamento de arrematante da 

iluminação 

157 a 160 

Atas, 

13.09.1841 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos. 

Participando que consertou-se o 

caldeirão de comida dos mesmos 

e representando outras coisas. À comissão. 

Cadeia 

Materiais 

Mapa de sustento dos presos 

Caldeirão 

160 a 163 
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Atas, 

13.09.1841 

Indicação do Sr. Dr. Crispiniano, 

membro da comissão 

permanente. 

Para dar cumprimento à lei nº 02 

de 21 de janeiro de 1841, 

cumpria exigir-se dos inspetores 

de escolas as informações sobre 

o estado da instrução primária a 

seu cargo com a declaração do 

número de alunos; o mesmo 

deveria ser exigido dos fiscais 

das freguesias e se pedir aos 

juízes de paz informações a 

respeito. Pedir aos párocos e 

fabriqueiros informações sobre o 

estado das igrejas matrizes e os 

melhoramentos necessários. Ao 

juiz de direito, informações 

sobre o estado das prisões e 

número de presos. Exigir-se dos 

fiscais informações sobre as 

estradas que passavam em seus 

distritos, declarando-se o 

número delas, destino e 

desmanchos. Do juiz de órfão, 

informações sobre os órfãos 

pobres e meios para melhorar a 

sorte deles. Todas as 

informações teriam que ser 

apresentadas em 1º de outubro 

próximo para se cumprir o 

determinado pela lei e 

recomendado pela portaria do 

governo de 19.08.1841 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre 

aproveitamento dos alunos 

Relação de alunos 

Informação sobre estado das 

igrejas 

Informação sobre estado das 

prisões e presos 

Informação sobre estradas 

Informações sobre órfãos 

160 a 163 
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Atas, 

13.09.1841   

Deliberou-se recomendar ao 

fiscal que verificasse logo a 

arrematação da colocação dos 

lampiões na forma deliberada. 

Arrematação 

Iluminação 
Iluminação da cidade 

160 a 163 

Atas, 

14.10.1841 

Ofício do fiscal da cidade 

participando que verificou a 

arrematação da colocação dos 

lampiões e requisitando pela 

parte do arrematante uma melhor 

designação dos locais em que 

seriam colocados. À comissão. 

Arrematação 

Iluminação 
Iluminação da cidade 

163 a 167 

Atas, 

14.10.1841 

Informações dos fiscais da 

cidade, Penha, Conceição, Ó, 

Cutia e São Bernardo 

informando o que foi exigido 

sobre o estado das escolas e 

estradas de seus distritos. À comissão. 

Escola e/ou Cadeira de Ensino 

de Letras 

Informação sobre 

aproveitamento dos alunos 

Relação de alunos  

163 a 167 

Atas, 

14.10.1841 

Ofício do fiscal da Conceição 

dizendo que os fechos em 

terreno de servidão pública 

continuavam e pedindo 

providências. À comissão. 

Datas de terra e/ou terreno 
Queixa sobre fechos em terreno 

de servidão pública 

163 a 167 

Atas, 

14.10.1841 

Informação do fiscal de Cutia 

sobre o requerimento de Vicente 

de Moraes Pinto. À comissão permanente. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de nesga de terra 

163 a 167 

Atas, 

14.10.1841 

Requerimento de Jose Manuel 

de França pedindo para fechar 

um beco junto à sua casa. 

Com informação do fiscal, à 

comissão. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido para fecho em beco 

163 a 167 



858 
 

Atas, 

14.10.1841 

Requerimento de João Duarte de 

Godoi pedindo escusa como 

inspetor de quarteirão emprego 

para o qual foi proposto pelo 

fiscal da Penha. À comissão. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Pedido de escusa como inspetor 

de quarteirão 

163 a 167 

Atas, 

14.10.1841 

Requerimento de Gertrudes 

Antonio das Neves pedindo para 

fechar um terreno aforado na 

estrada que vai para São 

Bernardo. 

Com a informação do fiscal 

respectivo, à comissão. 

Datas de terra e/ou terreno Pedido de fecho em terreno 

163 a 167 

Atas, 

21.10.1841 

Requerimento do coletor Jose 

Maria Martins para que a câmara 

se certificasse de várias coisas 

em abono de sua conduta no 

emprego e aptidão para outro. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão permanente. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Informação sobre conduta do 

coletor das rendas 

168 a 170 

Atas, 

21.10.1841 

Parecer da comissão permanente 

sobre a portaria do presidente de 

província. 

Julgando verdadeira a resposta 

do fiscal de Cutia sobre o estado 

da cadeia nessa freguesia, 

deveria-se recomendar ao 

administrador da obra que 

cuidasse da segurança das taipas 

e arranjo da madeira, 

informando-se ao governo 

conforme o exigido em portaria. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Informação sobre estado da 

cadeia 

Recomendações ao 

administrador de obra   

Obra na cadeia 

168 a 170 

Atas, 

21.10.1841 

Parecer da comissão permanente 

sobre a informação do fiscal de 

Cutia acerca do requerimento de 

Vicente de Moraes Pinto. 

Que se remetesse novamente ao 

fiscal para que declarasse sua 

opinião sobre o requerimento, 

remetendo planta do terreno 

solicitado tirada a expensas do 

suplente. 

Datas de terra e/ou terreno 
Pedido de nesga de terra 

Planta de terreno 

168 a 170 



859 
 

Atas, 

26.10.1841 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos e 

relatório sobre o estado de sua 

administração. Às comissões. 

Cadeia 
Mapa de sustento dos presos 

Não especificado 

170 a 171 

Atas, 

11.11.1841 

Ofício do fiscal da cidade 

comunicando que no dia 

31.10.1841 aconteceu um 

arrombamento na cadeia, sobre o 

qual logo providenciou e 

esperava pela autorização para 

pagar a despesa. 

Resolveu-se que apresentasse a 

conta da despesa e a autorização 

que o presidente da câmara deu. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrombamento na prisão 

Informação sobre despesa na 

cadeia 

Obra na cadeia 

175 a 177 

Atas, 

11.11.1841 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos. À comissão. 
Cadeia Mapa de sustento dos presos 

175 a 177 

Atas, 

11.11.1841 

Parecer da comissão permanente 

sobre ofício do fiscal da cidade. 

Que o arrematante se guiasse 

pelo plano atual, exceto nos 

locais em que se propos 

alteração, onde deixaria de 

colocar até decisão do governo. 

Iluminação 

Iluminação da cidade 

Recomendações ao arrematante 

da iluminação 

175 a 177 

Atas, 

17.11.1841 

Requerimento de dona 

Escolastica Alvares de Siqueira 

pedindo a mudança para outro 

esquina do lampião que seria 

colocado na sua. 

Informe o fiscal, ouvindo o 

arrematante. 

Iluminação 

Solicitação para mudança de 

lampião 

Iluminação da cidade 

177 a 178 

Atas, 

20.11.1841 

Ofício do fiscal da cidade com 

despesa feita para reparo do 

arrombamento da cadeia e 

explicando o porquê não 

apresenta a autorização do 

presidente camarário. 

Decidiu-se que a conta fosse 

paga. Adiou-se a discussão. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Arrombamento na prisão 

Informação sobre despesa na 

cadeia 

Obra na cadeia 

178 a 181 



860 
 

Atas, 

20.11.1841 

Ofício do fiscal da cidade 

informando que os trabalhadores 

da obra do assoalho da cadeia 

estavam sem receber jornais. 

Comunicando que os gêneros 

para sustento dos presos eram 

comprados a crédito por falta de 

dinheiro. Que os cortadores das 

reses reclamavam pelo reparo do 

portão do matadouro. 

Deliberou-se que fizesse o 

conserto e o demais ficou sobre 

a mesa para ser considerado 

quando se discutisse um parecer 

da comissão de contas. 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Falta de pagamento aos 

jornaleiros 

Obra na cadeia 

Despesa com comida para os 

presos 

Obra em matadouro 

Solicitação de reparo em portão 

178 a 181 

Atas, 

20.11.1841 

Requerimento do cônego 

Joaquim Carlos de Carvalho 

pedindo que fosse removido para 

outro lugar o lampião colocado à 

porta de sua propriedade. 

Informe o fiscal, ouvindo o 

arrematante e declarando se o 

lampião foi colocado em local 

designado pelo governo. 

Iluminação 

Solicitação para mudança de 

lampião 

Iluminação da cidade 

178 a 181 

Atas, 

20.11.1841 Parecer da comissão. 

Que o fiscal fosse estranhado 

por não ter solicitado 

autorização do presidente 

camarário para reparo em 

arrombamento da cadeia. Que 

ordenasse o reparo em pipa 

d'água da prisão, apresentando 

orçamento caso excedesse a 

quantia apontada. 

Construção, conservação e 

reparo 

Cadeia 

Advertência ao fiscal 

Arrombamento na prisão 

Obra na cadeia 

Orçamento e despesas com obras 

178 a 181 

Atas, 

27.11.1841 

Portaria do presidente de 

província transmitindo ofício do 

inspetor da estrada que vai da 

cidade ao alto da serra de 

Cubatão relativo a valo que 

Gertrudes Soares estava fazendo 

e ordenando que se informe a 

respeito. 

Com a informação do fiscal, à 

comissão. 

Ações indevidas de moradores 
Queixa sobre valos 

Informação sobre valos 

181 a 184 



861 
 

Atas, 

27.11.1841 

Ofício do fiscal da cidade com 

requisição do carcereiro para 

reparo das correntes dos presos e 

compra de barris. Participando 

que o assoalho estava pronto e 

perguntando se poderia entregar 

a chave ao carcereiro. Pedindo 

autorização para carpir os 

principais pátios da cidade. 

Representando a necessidade de 

guarda em ponte do Carmo. 

Apresentando a representação do 

arrematante sobre a colocação 

dos lampiões. 

Deliberou-se que fizesse o 

conserto e as compras 

requisitadas pelo carcereiro. Que 

lhe entregasse a chave. Sobre os 

lampiões, foi à comissão 

permanente. 

Materiais 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Sanitário 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Iluminação 

Obra na cadeia 

Correntes 

Barris 

Informação sobre andamento e 

conclusão de obras 

Carpição 

Falta de guardas em pontes 

Iluminação da cidade 

Solicitação para mudança de 

lampião 

181 a 184 

Atas, 

27.11.1841 

Informação do fiscal sobre o 

requerimento do cônego 

Joaquim Carlos. Indeferido. 

Iluminação 

Solicitação para mudança de 

lampião 

Iluminação da cidade 

Solicitação indeferida 
181 a 184 



862 
 

Atas, 

27.11.1841 

Parecer da comissão sobre 

relatório do fiscal. 

Julgando-se que se deveria 

aprovar o exposto no parágrafo 

3º, mas que, quanto ao 5º, a 

comissão entendia que a 

deliberação de 26 de abril não 

autorizava o fiscal a prosseguir 

com as obras a título de que são 

necessárias para condução de 

água ao chafariz; antes, parece 

que excedeu sua missão, indo 

procurar e servir-se de um canal 

que não estava concluido. Deu-

se parecer para que estava finda 

a deliberação de 26 de abrirl; 

que a água para o chafariz 

deveria vir por encanamento 

próprio; que se dispensava a 

diária que disse necessária a 

Benedito de tal. A comissão 

lembrou a necessidade de 

conclusão de calçada do pátio do 

chafariz, embargada a 

requerimento do procurador da 

Santa Casa de Misericórdia, 

podendo o procurador usar da 

autorização camarária, ou seja, 

pedir a conclusão da obra, 

prestando a caução chamada de 

opere demolindo. 

Construção, conservação e 

reparo 

Posturas e deliberações 

Fiscalização de empregados 

municipais e outros agentes 

Advertência ao fiscal 

Obra em chafariz e/ou 

encanamento 

Dispensa do pagamento de diária 

Obra em calçadas 

Embargo em calçadas 

181 a 184 



863 
 

Atas, 

23.12.1841 

Portaria do presidente de 

província respondendo que, 

conformando-se com o parecer 

do engenheiro, incluso por 

cópia, aprovava as mudanças 

propostas pela câmara sobre a 

colocação dos lampiões. 

Remeta-se ao fiscal para 

executar pelo arrematante, 

entendendo-se previamente com 

a comissão especial. 

Iluminação 

Solicitação para mudança de 

lampião 

Iluminação da cidade 

188 a 192 

Atas, 

23.12.1841 

Ofício do fiscal da cidade com 

mapa de sustento dos presos. 

Apresentando orçamento para 

reparo em assoalho junto à pipa 

d'água da prisão. Explicando os 

motivos dessa obra ter excedido 

a quantia e pedindo a aprovação 

da despesa. Comunicando a 

necessidade de vidros em 

lampião da esquina da cadeia e 

urgente reparo de ponte no 

aterrado do Fonseca. 

O mapa foi à comissão de 

contas. Aprovou-se a feitura de 

obra. O restante foi adiado. 

Cadeia 

Construção, conservação e 

reparo 

Materiais 

Mapa de sustento dos presos 

Orçamento e despesas com obras 

Obra na cadeia 

Informação sobre necessidade de 

obras 

Lampião 

Obra em pontes 

188 a 192 

Atas, 

23.12.1841 

Ofício do fiscal suplente de São 

Bernardo informando sobre 

fecho que estava sendo feito por 

Gertrudes das Neves de que trata 

a portaria do presidente de 

província. À comissão. 

Ações indevidas de moradores Queixa sobre fechos   

188 a 192 



864 
 

Atas, 

23.12.1841 

Parecer da comissão 

permanente. 

Que se concedesse o terreno 

pedido por José Manuel de 

França atentando-se ao que 

informa o fiscal. Que se 

revertesse ao fiscal respectivo o 

requerimento de Gertrudes das 

Neves para que desse mais 

exatas informações. 

Datas de terra e/ou terreno 

Ações indevidas de moradores 

Pedido para fecho em beco 

Queixa sobre fechos   

188 a 192 

 


