Elevação <la Lapa á Villa
Pella prezente nossa Procuraçam por hum donos
feita a por todos assignada Constituímos nossos bastantes Procuradores na cidade de S. Paulo aos Snr.03
Coronel José Vaz de Carvalho o Cap. am José de Andrade e Vasconcellos p.a que qualquer delles in solidam
como se presente fossemos possa em nosso nome requerer oque for abem denossa Justiça perante o
Illmo. e Exmo. Snr. General afim de alcançarmos
graça demandar erigir esta Fregr. a em villa mandando
criar Justiça ordinaria, com Jurisdição civil, e criminal, e Juiz de Orphaons. p. a cujo fim poderão
aSignar os termos e acttos nesseçarios onde < 'ompetir
e fazer todo ornais que nos fizéramos Sepresente focemos eSenesta faltar algumas das claussulas em Direito
necessário p. a sua mayor validade aqui ahavemos por
posta expressa e declarada ('orno se delia fizesmos
expeciíicada nienssão: emfinneza doque passamos a
prezente nesta Freguezia de S.t0 Antonio da Lapa aos
3 do Janeiro de 1H06.
Fran.'0 Tei.v.r" Coelho—Cap."1" Com.d° Das função.
Bernardo Comes de Campos.
João fran.""
Gabriel da S." Saopayo.
João Vr." Gil
Joaq.'" Vr." Per."
Joaq.'" Vieira Giz.
Bento José de OLiv. .
Manoel da Anunciasão Roiz.
José Miz França.
M:' Roiz Maciel.
l(jn.m Prnd." Vr.a.
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Pedro Dias Fer.a.
Jouq.m Angelo de Olivr.".
Salvador Gomes Fr.".

Ill.m0 e Ex.'"° Snr.
Dizem os moradores da Freg. a de S.1" An. t0 da
Lapa, termo da V." da Curitiba q.® elles se achão
nas preeizas Circunstancias de implorar a V. Ex. c a a
especial graça de mandar Criar em V." ad.a Freg.",
p. r q.° ficando esta distante daquela mais de 16 Legoas,
experimentão os ÍSup.08 gravíssimo emComodo qd."-lhe
bé nesesario recorer ad. a V.a nas dependeneias da
Justiça tanto em rezão da distancia como pela pasagem do Rio do Registo (1) q.° p. r ser rematado
nele pagão em todas as o( 'azioens do seu transporte,
e pela demora quelbe motivão os negocios forenses
nad. a V. a com despezas inberentes, faltâo na Admenistração de suas ( 'azas, e famílias com grande atrazo
da Lavoura, e de outras agencias deq. c pode rezultar
utilid.® aos Rea. s intereses pelo aum. t0 da Agricultura,
eCriasoens, e dam.1"" ao bem commum; p. r cuja rezão
já o Cap.,n Comd.® dad." Ereg." Fran. 00 Teixr." Coelho
que hé zelozisimo da economia publica, e de honrada
conducta, Com esperança de V. Ex. oa atender aos
ÍSup.es mandou edificar ('azas p." servir de Camera, e
Cadeia comrespond.® q.° se acha tudo construido
desentem.4®, e liso; a d." Freg." vai em reconhecido
aumento tanto na população, ('azas, e Comercio pela
liberd.® q.B presente m.t0 se-lhe participa deq.® emté
agora se achavão privados p. r Cauza da Condição
com que em outro tempo foi rematado o Contr." dos
(1) O caminho da Lapa para Cutityba atravessa o rio Iguassu,
então chamado Rio do Registo.
(A. da R.)

