
O Prov. o r da Fazenda Real ordene ao Almox.0 da mesma 
q' assista do Dr.° q' se achar no Cofre vindo do Rio de Janr.° 
destinado para a expedição do Ivay, e não chegando este de 
outro qualq. e r q' tiver dezembaraçado de consignações no 
mesmo Cofre, Com toda a importancia das contas q' vão por 
mim rubricadas, p. a Se fazer o pagamt. 0 q' tenho encarre-
gado ao mesmo Prov. o r, e o ha de derigir pelo seu escrivão 
com assistência das pessoas q' ordeno, e do Ajud.® Theotonio 
Jozé Zuzarte, q' ha de passar recibo da d. a qt. a ]).a a con-
duzir com o mesmo escrivão ao Porto de Araraytaguaba, onde 
se liade fazer o pagamt. 0 pelas mesmas contas ás pessoas 
mencionadas. S. Paulo a 13 de Agt.° de 1768. 

Desp.0 por q' S. Ex.a manda pagar ao capitão André Dias 
e ao Povoador de Perasicaba desasetemil e tantos 
reis q' dispendeo na Conducta dos prezos p.a aq.la 

Povoação e dos mais q' dispendeo. 
Paguese ao Supp.° a desp. a q' consta da Relação assig-

nada por mim, feita na conducta, e arrumação dos prezos 
q' forão p. a Pirasicaba, e Se lhe faça descarga de mais q' dis-
pendeo do Trem, inserto na mesma Relação. S. Paulo a 13 
de Agt.° de 1768. 

Porqt." Se faz precizo expedir do Porto de Ararayta-
guaba huma Canoa, e hum batelão com gente proporcionada 
p. a a Sua conducta em q' ha de hir p. a Soccorro da expe-
dição do Ivay oitenta arrobas de tousinho, e o mantimt. 0 

necessr.0 p. a os homens das referidas Canoas no decurso da 
viagem: Ordeno ao Ajud.® Theotonio Jozé Zuzarte passe ao 
d.° Porto Com toda a brevid. 0 , e nelle faça apromptar tudo 



dentro em oito dias, e meter a bordo das Canoas com a 
gente da sua ma reação, que Logo fará partir a toda a delig, " 
Sem demora alguma, precedendo em tudo as mesmas cla-
rezas, q' se tem praticado nas mais expedições, tanto p. ; l a 
entrega do Ivay, como nos bilhetes q' Se passarem aq. m con-
tribuir com os generos de q' virá Conta Corr. t e p. a Serem 
pagos e assim mais fará por em boa arrecadação tudo o q' 
veyo na conducta, e constar da Relação que remeteo o Comd. e 

assignada pelos Cabos, e Peloto, encarregados da Sua entrega: 
Também assistirá ao pagamt. 0 dos generos que forão na Seg.' , a 

expedição, e Se estão devendo aos moradores de Itú, Soro-
caba, e Araraytaguaba, que mando fazer pelo escrivão da 
Real Fazenda, com intervenção do Prov. o r delia, e asistencia 
do Juiz de cada huma das terras a q' pertencem, o q' espero 
se execute na fr . a q' determino com a mayor activid. 0 , e 
instr. a Satisfação ao Real Serve. 0 p. a o q' ordeno aos Juizes 
dos mesmos districtos, Offi. e s das Tropas Aux. e s, e ordenanças, 
lhe promptifiquem todo o auxilio q' carecer nesta delig. 
p. a seu quartel, e transportes, pagando tudo pelo seu dr . a 

na fr. a das Reaes Ordens. S. Paulo a 19 de Agosto de 1768. 

Relação do q' veyo da Expedição 
Oito Canoas grd. c s e huma peqn. a 

Toldas de linhagem derancho 
Cubertas de Lona 
Alabancas cle ferro 
Cascos de barril que servirá p. a Sal 
Cascos q' Servirá p. a agoaard. 0 

Remos de piloto 
Remos de remar 
Eyxos 
martello 
Verruma 
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