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desta, Se entregue aos Supplicantes, para Conservarem de 
Direito que lhes asiste, pelo qual protestão, em tempo; e 
poderem proseguir em Requerimentos ao Ulmo. e Exmo. Snr. 
Governador desta Capitania, que Só quer a páz, e Conser-
vassam dos Fieis Vaçallos de Sua Magestade Fidelíssima que 
Deos goarde. 

P. a V. Mes. Sejão Servidos deferir aos Supplicantes, 
na forma Regrada, attenta a Razão exposta, e a Conduta, e 
procedimentos dos Supplicados; Intimando-se a todos, na pes-
soa, ou pessoas dos que se axarem, o que tudo Supplicão 
Obidientes os Supplicantes que i?. M. 

Brevemente lia de Ser deferido o prexente requerimento. 
Villa de Mogimirim em Camera de 27 de Abril de 1817 
Bueno—Lacerda—Mo raiz—Coutiuhos. 

B — R E Q U E R I M E N T O D E M O R A D O R E S D E O U R O F I N O , 1 8 1 9 . 

Illnio. e Exmo. Snr.—Dizem Antonio Pinto Ribeiro Jeronimo 
Joaquim da Fonseca Ignacio Pereira Pinto Manoel Gidos, e Joa-
quim Rodrigues Rondon, moradores em o Rio Loterio assima da 
Freguezia do Ouro Finno da Capitania de Minas Gerais aonde 
vivem de suas Lavouras, que a Camera da Villa de Mogi 
Merim sem ordem alguma mudarão hum Marco devizorio da-
quella Capitania com a de Minas Gerais, e requerendo os 
Supplicantes ao Illmo. e Exmo. Snr. Conde antecessor de V. 
Exa., foi servido determinar a dita Camera, que tornassem a 
por no antigo estado o dito Marco de divizão, e ultimamente 
requerendo os Supplicantes a mesma Camera obtiverão o des-
pacho, que aprezentão a V. Exa. sem que atlié agora dessem 
providencia alguma, e porque os Supplicantes padecem gran-
de prejuízo nas suas fazendas, e pelas attestaçoins, supplicão 
humildemente a V. Exa. haja de attender aos Supplicantes 
que esperão da alta clemencia de V. Exa. os ponha no suce-
go, e jus das suas fazendas, e P P. a V. Exa. se digne de-
ferir aos supplicantes que não cessarão de rogar a Deos pela 
vida e saúde de V. Exa. e li. M. 

S. Exa. Mandou que ficasse na Salla do Governo athé 
2ã. Ordem este requerimento. J. J. Baumann. 
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Joaquim Manoel Fiúza. Professo na Ordem de Christo, 
Vigário Oollado da Freguezia de S. Francisco de Paula do 
Ouro fino, por Sua Real Magestade Que Deos Guarde etc. 
etc. 

Attesto, e faço Certo que Jeronimo Joaquim da Fonse-
ca, Antonio Pinto Ribeiro, Ignacio Pereira Pinto, Manoel Gi-
des, Joaquim Francisco Rondon, sempre forão e são morado-
res desta Freguezia, e meus Parochianos ; por tanto aqui Sa-
tisfizerão Sempre os preceitos Quaresmais, e pagarão os Res-
pectivos Dizinios: outro Si attesto que a dois annos, pouco 
mais a Camara da Villa de Mogi Merim Sem auctoridade de 
mudar devizas de Capitanias, veio a tapagem que avia entre 
esta Freguezia ; e aquella, e abrindo-a puzerão hum Marco 
para dentro desta Capitania para mais de huma legoa, o que 
deo ocaziam a contendas entre estes meus Freguezes, e os 
daquella Freguezia. Tudo o que digo lie Verdade que afirmo 
in fide Parochi. Ouro fino, 22 de Maio de 1819. — Joaquim 
Manoel Fiúza. 

Jozé Caetano Monteiro Guedes Cadete do Regimento de 
Cavallaria de linha de Minas Gerais, e Comandante das Pi-
cadas de Mogi Merim etc. 

Attesto e faço serto que a deviza desta Capitania dista 
da Serra negra, ao alto da Serra da Boa vista Rumo direito, 
o que sertifieo pella instruçoens que tenho neste Quartel, 
para siguranças dos Riais direitos pertencentes a esta Capita-
nia de Minas gerais, e atlie o prezente não ha ordem nenhuma 
para se mudar a dita deviza, por me ser liesta prezente paço 
esta por mim feita assignada e jurarei seporcivel for. Quartel 
da Picada de Mogi Merim, 26 de Maio de 1819.—Joze Cae-
tano Monteiro Guedes, Cadete Comandante. O Cadete Incar-
regado nesta picada, Jozé Garcez de Almeida Frant. 

Antonio de Moraiz Dutra Capitam de ordenançia feito 
por Sua Magestade que Deos Goar de. 

Atesto e Fasso serto que a deviza da Capitania de S. 
Paulo com esta Capitania de Minaz lie da ponta da Serra Ne-
gra a ponta da Serra da boa Vista rumo direito adonde por 
varias vezes mandei tapar algunz extravios opicadas que cau-
zava prejuízos aos emtereçez Reaiz atesto mais que aquella 
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Camara da Villa de Mogi Merim passarão a devizas da Ca-
pitania e Vierão por hum marco dentro da Capitania de 
Mina gerais mas de huma legoa e por esta me ser pedida e 
ser a mesma Verdade juro debaixo do juramento do meu 
Cargo Ilido Somentes asignado Oiro fino, 2 de Junho de 
1819.—Antonio de Moraix Dutra, Capitam. 

Bento Joze Tavares Capitão Comandante do destricto de 
São Pedro doiro fino feito por Sua Real Magestade que Deos 
goarde. 

Atesto e Fasso serto que a deviza da Capitania de São 
Paulo com esta Capitania de Minas geraiz he da ponta da 
Serra Negra a ponta da Serra da Boa Vista rumo direito 
adonde sempre respeitou por ser deviza da Capitania e Ser 
ataque dos enteressez de Sua Real Magestade, atesto mais 
que aquella Camera da Villa de Mogi Merim Sem autoridade 
de mudar devizas das Capitanias Veyo a tapagem, que avia 
entre esta freguezia e aquella de Mogi Merim e puzerão 
hum Marco para dentro desta Capitania para mais de huma 
legoa o que deu ocazião a Contendaz entres estes moradores, 
atesto maiz que sempre pagarão dizimos de seos Mantimentos 
nesta Capitania de Minas Gerais, tudo o que digo he verdade 
que afirmo debaixo de Juramento do meu Cargo e poresta 
me Ser pedida passo prezente indo Somentes por mim asig-
nado Coartel do destricto de São Pedro doiro fino, 10 de 
Junho de 1819. — Bento Joze Tavares, Capitam. 

XVIII. 

ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO PROVISORIO, 1821—1823-
1 . — C O R R E S P O N D Ê N C I A COM O G O V E R N O . 

a—Aviso Régio, 1821. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Se-
cretaria de Estado dos Negocios do Reino, participar ao Go-
verno Provisorio da Província de São Paulo que sendo-lhe 
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