Transcrição1
[fl. 1]

1

Dom Pedro de Almeida e Portugal, Conde de Assumar,

2

comendador da Comenda de São Cosme e São Damião de Ázere, da

3

Ordem de Cristo, do Conselho de Sua Majestade, sargento-mor de batalha dos seus

4

exércitos, governador e capitão-general da capitania de São Paulo e Minas Gerais, etc.

5

Faço saber os que esta minha provisão virem que, havendo respeito ao que me repre-

6

sentou Estanislau Correia Ribeiro, sobre se haver acabado o tempo por que foi pro-

7

vido na serventia do oficio de tabelião do público, judicial e notas, da cidade de

8

São Paulo, pedindo-me lhe mandasse passar nova provisão para continuar na dita

9

serventia, e por me constar haver servido, até agora, com satisfação, zelo

10

e verdade: hei por bem fazer-lhe mercê, como pela presente faço, de o prover na

11

serventia do dito ofício de tabelião do público, judicial e notas, da cidade de São Paulo,

12

para o servir por tempo de um ano, se, entanto, Sua Majestade o houver assim por bem,

13

ou eu não mandar o contrário. E com ele, haverá os prós e percalços que direita-

14

mente lhe pertencerem. E, apresentando certidão de haver pago os novos direitos,

15

ou dado fiança a eles, continuará na dita serventia, debaixo da mesma

16

posse e juramento que já lhe foi dado, guardando em tudo, o serviço de Sua Majestade

17

e as partes seu direito. E, por firmeza de tudo, lhe mandei passar a presente, por mim

18

assinada e selada com o sinete de minhas armas, a qual se cumprirá

19

tão inteiramente como nela se contém. E se registrará nos livros da secretaria

20

deste Governo, e nos mais a que tocar. Dada em a real vila de Nossa Senhora do Car-

21

mo, aos dez dias do mês de setembro de mil e setecentos e dezoito. Domin-

22

gos da Silva, secretário do Governo, a fez escrever.

23

[Lugar do
selo em
placa]

Conde dom Pedro de Almeida.

24

Provisão por que Vossa Excelência faz mercê a Estanislau Corrêa Ribeiro de o prover na

25

serventia do ofício de tabelião do público, judicial e notas da cidade de São Paulo

26

por tempo de um ano, como acima se declara.

27

Para Vossa Excelência ver.
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