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Reg.t0 de hum bando q' se lançou nesta cid.° p.a se 

quintar o ouro q' também se lançou em San-
tos, Outú, e Sorocava. 

Rodrigo Cezar de Menezes, etc. — Por me constar q' 
tem chegado as Villas de Outú, e Sorocava, como também 
a esta cid.® húas pessoas q' vierão das Minas de Cuyabá, e 
Paranampanema, e de outras q' ha 110 destricto desta capp.nia 

e q' trazendo ouro delias não só não pagarão os quintos a 
S. Mg.d® q" D.s g.de na caza da fundição, q' ha nesta citl.e, 
mas também entregarão o qJ trazião p.a varias pessoas sem 
o manifestarem na d.a caza dos quintos, de q' se segue 
grande prejuízo a real fazenda do dito S.r, e por ser per-
cizo atalhar este damno; Ordeno, e mando q' todas as pes-
soas que entrarem nas d.as V.as, ou em outras quaesq.r deste 
Gov.° e troucer ouro das d.as Minas ' sendo seu o venha 
logo quintar nesta cid.®, e sendo alheio o manifeste diante 
do Provedor da caza dos quintos no termo de outo dias 
depois da sua chegada, com cominação, que depois de pas-
sado o d.° termo, se lhe tomará por perdido todo o ouro q' 
se lhe achar, p.a a fazenda real, e a terça p.te p.a q.m denun-
ciar, e a mesma pena terá o comprador, em cuja mão se 
achar, sem ser Quintado e alem do dito perdim.'0 terá as 
mais pennas, q' estiverem empostas em semelhante cazo, e 
havendo q.m q.ra fazer denunciações as fará em segredo se 
lhe parecer, diante do Prov.°r dos quintos nesta cid.® e p.a 

q' chegue a noticia de todos, e não possa allegar ignorân-
cia, mandei lançar este bando, q' se publicará na praça desta 
cid.°, na praça de Santos, e nas V.as de Outú, e Sorocava, 
nos logares mais públicos, e depois de reg.° nos L.os da Se-
cretr.0 deste Gov.° se registará nos L.osdas cam.as remeten-
do-se certidão a esta Secretr.a p.a constar do refferido a 
todo o tempo. Dado nesta cid.0 de São Paulo aos 7 de Dzr.° 
de 1721. — O Secretr.0 Gervásio Leyte Rebello o f e s . — R o -
drigo Cezar de Menezes. 


