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imposto tire a Sua própria importancia, c a fará trocar por 

outra tanta quantia de moeda corrente da q" Se achar nos 

mais Cofres e depozito nesta Cidade, cujos Thezoureiros aSim 

o tenlião entendido, e ponhão Logo na devida execução 

por utilid.'' do Real Serviço. S. Paulo a 10 de Fevr." de 

1769. 

P." o mesmo Pi'ov.or 

Porqt." Se faz precizo prover de alguns remedios c me-

dicamt.°s de Botica a expedição de Ivay p.a q' não pereção 

totalmt.® ao desamparo nas moléstias q' lhe podem Sobrevir 

em hum Sertão remoto falto de toda a providencia. Ordeno 

ao Provedor da Faz.tla Real mande fazer o provimento q' Se 

julgar precizo a este respeito fazendo ir p.a a d.a expedição 

os remedios q" forem necessários, e q' por pessoa pratica e 

de experiencia Se julgar podem Ser úteis aos interinos nas 

Suas. S. Paulo 10 de Fevr.0 de 1769. 

I\" o mesmo Provedor 

Porq.10 Se faz precizo Livros p.a uzo da Igreja q' Se 

manda erigir na Capella de N. Snr.a dos Prazeres, e S. Franc." 

de Paula do Guatemi q' Serve de Paroehia a expedição do 

Ivay, e moradores q' Se vão estabelleoendo naquella Cam-

panha : Ordeno ao Prov.m' da Fazenda iíoal mande por promp-

tos quatro Livros Com a rubrica Kccloxiasticn p." Servirem 

no uzo e costumes da referida Paroehia j e asim mais ru-

Wicados pe\a provedoria p.a Servirem k m de matricula aos 

novos Povoadores q' Se forem estabellecendo naquella Cam-

panha, p." <]' a todo o tempo haja clareza das Suas natu-

ralidades, conhecimt." das terras, e Lugares em q' Se forão 
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oituando, c outro q' Servirá de fazer aSento das pessoas (f 

Sahirem desta Capitania p.a Se Povoar o mesmo Sertão, q" 

ticará na Secretaria deste Governo. S. Paulo a 10 de Fevr.° 

de 1769. 

P." o Cap.m mor da Aldeã de S. Miguel 

O Cap.m mor da Aldeã do S. Miguel faça apromptar o 

índioPaschoal do Prado Com Suamulher p.a irem fabricar telha 

e Louça a nova Povoação do Ivay, e os fará vir Logo a esta 

cid.° p.a daqui partirem p.a o Porto de Araraitaguaba donde Se 

hão de embarcai' p.a a referida Povoação, p.a q' os faça vir com 

o Seu preparo, e q' Se achem aqui até 1!) do corrente. S. Paulo 

11 de Fevr." de 1709. 

P." o Prov.0'- da Faz.da PJ 

O Provedor da Fazenda real mande apromptar doze Mar-

mitas de cobre, e as faça conduzir ao Porto dc Araraitaguaba 

p.a Servirem no transporte das expedições do Ivay q' Se estão 

fazendo p.a a conducta dos novos Povoadores q' vão cstabelle-

cer aquelle certão, p.a o qual fará juntam10 Conduzir Seis 

quintaes de chumbo Grosso, c doze Barriz de Polvora do Ar-

mazém desta cid.1'0, enfiando no mesmo numero oito barris q' 

Se acham em Araraitaguaba a cargo do Cap."1 mor Salvador 

Jorge Velho, cuja remessa Se ha dc fazer ao Comd.° João Miz 

Barros com o mais Trem, e Soccorros q' nesta munção se remete 

p.a aquella Frontr." , de q' Se passarão as clarezas necessárias 

p.a a Sua conducta, e Se apresentará recibo de entrega na 

Provedoria pelo ofíicial a quem Se encarregar a referida de-

Ligencia. S. Paulo a 11 de Fevr.0 de 17(59. 
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