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Porqt.0 mandei assistir ao Povoador de Pirassicaba com 

alg'ua porção de dr.° p.a estabelecimt.0 dos novos morado-

res daquella Povoação, p.a cujo pagamt.0 se adjudicou o pro-

ducto de sete Canoas q' se aclião no porto de Ararayta-

guaba, fabricadas d.os novos moradores: Ordeno a Romu-

aldo José de Pinho q' faça Logo dispor das referidas Canoas, 

p.a pagamt.0 das pessoas a q.mSe deve a importancia com 

q' mandei assistir ao mencionado Povoador, fazendo com 

q' tenha preferencia a venda delias, a outras quaesq.r q' 

naquelle porto apareção: o q' assim observará sem duvida 

alguma. S. Paulo a 18 de Mayo de 1769. Com a Rubrica 

de S. Ex.a. 

Porqt.0. feita a Conta ás despezas q' constão dos Róis 

q' remeteo o Ajud.0 das m.as ordens Antonio Lopes dc Aze-

vedo e bilhetes assignados q' se passarão aos que aprom-

ptarão os mantim.tos com q' se forneceo esta ultima expe-

dição q' partio p.a o Sertão do Ivay, consta ser a impor-

tancia de bum conto duzentos e trinta e hum mil trezentos 

e cinco reis, o qual dr.° Se entregou a Romualdo José de 

Pinho, de q' passou recibo na Provdr.% e desejando dar 

provid.a para q' este dr.° q' hé pertencente a varias pes-

soas, tenha a Sua effectiva e verdadr.a entrega, Sem dollo, 

nem desconto, nem outro algum genero de applicação, q' 

não seja o prompto, e verificado pagamt.0 que se deve fa-

zer ás partes a que pertence o dr.°; Ordeno ao sobred." Ro-

mualdo José de Pinho, sob pena dc prisão a meu arbítrio, 

e de pagar em dobro o d.° dr.° não possa fazer pagamt.0 

algum sem ser na prezença do Juízo ordinr.0 daquella Yilla 

a que pertencem os moradores, como também na prezença 

do Ajudante de Auxiliares Manoel José Alberto, os quaes 

todos assignarão junto com a pessoa que receber ao pé de 

cada parcella em huma Relação que se deva fazer p.a todo 

" o tempo constar. S. Paulo a 21 dc Mayo de 1769. Com a ru-

brica de S. Ex.a. 


