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foi destinado, me dará parte para lhe ordenar o mais q* 
me hé necessr.0 S. Paulo a 19 de Abril de 1771.—Com a 
rubrica de S. Exc*. 

Porquanto ainda agora me chega noticia que o Prov.° r 

da Fazenda Real José Onorio de Valadares e Alboim se acha 
em Sorocaba pelo motivo de partir desta Cid." sem dar par-
te nem dizer para onde e as cheias que sobrevieráo im-
pedirão o saberse noticia corta principalmt.® por ter elle 
dito Provedor assentado nas ultimas conferencias que não 
hia sem embargo da Junta o ter resolvido e eu assim o 
determinar, por tanto: Ordeno ao Sargento Mor Manoel 
Caetano Zuniga que vislo saber-se quo o Provedor se acha 
cm Sorocaba passe aquella Villa e lhe entregue as ordens 
que agora passo por escrito, levando o dinheiro que tem 
em seo poder destinado ao pagamenlo das ultimas expe-
diçoens do Yvay e concluída esta deligencia mo dará parte 
para expedir as outras ordens sobre o mais quo tenho 
do mandar lazer. S. Paulo a 19 do Abril do 1771.— Com 
a rubrica de S Exc.a 

P: José de Siqr.a e Camargo m."1 em Campos de Bellem 

O P.or desta q' hé Franc.0 da Silveyra Luz me reque-
reo, pela Suplica, que o mesmo lhe mostrara, fizesse eu 
q' vmc.e satisfizesse a quantia de q' lhe é devedor, e at-
tendendo eu assim á justificada causa de q' me allegou, e 
Ser Povoador da nova Praça do Guatemy, como as perdas 
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q' sei vmc.e lem tido nos trabalhos q' tem passado, não 
quiz dar desp.0 violento contra vmc.8, porem tomey a meu 
Cargo fazerlhe esta pelo qual lho digo q r lie mt.® do meu 
gosto, q' vmc." se ajuste com o dito, pelo melhor modo q' 
lhe for possível, de forma que ambos fiquem dem e a 
brevid.e hé o que mais recomd.0 porq' elle tem brevemt. e 

de partir p.a o seo domicilio e q. r Levar esta depend . - an i -
mada. 

Espero de vmc." me faça este gosto, por q' eu também 
fico p.a lho dar 

Deos gd.e a vmc.e S. Paulo a 20 de Abril de 1771. 

!). Luiz Antonio de Souza 

Snr. José de Siqueira e Camargo. 
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