29. —
Camaristas do anno passado, aos quaes se fez carga ao Procurador actual no livro das contas que elle asignou, e na dita
Vereança requereo o dito Procurador que visto se ter entregue as ditas trinta e tres 'oitavas de Ouro das aferições que
vieram do Sapocahy, (pie fossem suas mercês servidas, atendendo a não serem as ditas aferições e cabeças arrematadas
este prezente anno, se mandasein andar em Praça a quem por
ellas mais dessem, o que visto e ouvido pelos ditos Ofticiaes
houverão por bem seu requerimento, e ser em augmento deste
Conselho, logo mandarão apregoar pelas paragens mais publicas a quem por ellas mais dér, e fecharão o dito termo cm
«pie todos asignarão, e neste mais nada se não continha em
o dito termo de requerimento que se achava no dito Livro.
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Certeficamos mais que no mesmo livro a folhas treze
verso se acha outro termo de verança feito pelos mesmos ofticiaes da Camara, e pelo Procurador Francisco Jozé Sobrado,
em vereança de desoito de Fevereiro de mil setecentos quarenta e sete annos nella requereo aos ditos ofticiaes da Camara que supposto se tinhão posto as aferições do Descuberto do Sapocahy em praça nesta Villa, não tinhão alcançado lanço sufeciente e asim requeria a suas mercês fossem
servidos dar comissão ao Guardamór Regente Francisco Martins Lustoza para este lá as mandar pôr em Praça e rematalas a quem por ella mais dêr na forma que fez o anno
passado, com declaração de dous pagamentos, e outro sim
requereu o dito Procurador que naquelle descuberto do Sapocahy de prezente não havia Almotasé para o regimen das
Alniotassaria, e do mais que lhe pertencer, e ouvido seu
requerimento pelos ditos Ofticiaes, elegerão em primeiro lugar
a Antonio Luiz da Motta, em segundo Thomé Martins, e em
terceiro e Bento Correa de Mello, por constar que nas pessoas dos Supplicantes concorrião todos os requizitos necessário para o dito eifeito, e encarregando ao dito Guardamór
Regente lhes désse posse, e juramento para debayxo delle
poderem arvorar no dito Descuberto, e fazerem a sua obrigação, e não se continha mais em o dito requerimento.

