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Poderá elleger Escrivão, e Tliezoureiro, e tam-
bém levar Pilotos q' lhe forem necessários, pagan-
do-se-llie o q' for justo, e todo o q' repugnar acom-
panhar o d." Prov.or o prenderá, e me dará p.te p.a 

ser castigado como merecer. E por não conter mais 
nada ficou servindo com esta declaração, e o q' se 
fes com a data de 10 de Julho de 1725. 

Rebello. 

Y7-
R e p U o d' se den ao Prov.or tios p i n t o s reaes itas Minas 
de Paranaiimanema Ant.o da M a de Aliren 

CAPITULO I 

R.° Cezar de Menezes, etc.—Por me constar q' 
os novos descobrimentos das Minas de Paranampa-
nema, se achão com bastantes pessoas, q' tem con-
corrido a minerar, e ser conveniente ao serviço de 
S. Mag." o procurarse com o mayor zello, a areca-
dação dos reaes quintos, q' se devem pagar ao d.° 
Snr', houve por bem nomear hum Prov.01', p.a as 
ditas minas, p.lv tratar da d." cobrança, e de tudo o 
mais q' pertencer a fazenda real, ao qual mandei 
fazer este regimento que hade guardar em q.t0 eu o 
houver por bem, e S. Mag.® q' IV g.° não mandar 
o contr.0, como também fará oservar o d.° Prov.01', 
Guardamor, e os mais officiaes de justiça, fazenda, 
e guerra, q' houver nas ditas Minas o Regimento 
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dos Superintendentes, e guardas mores, q' mandei 
entregar ao d.° Prov.or, q' vay asinado pello Secretr.0 

deste Governo Gervásio Leyte Rebello em que S. 
Mag.e ordena, o q' se deve praticar, e se observará 
juntam.1" tudo o q' nesse vay disposto, no q' não 
emcontrar o sobre d." regim.t0 dos Guarda mores, e 
Superintendentes; 

1 . " 

Terá o d." Prov.or hum Livro, q' lhe mandei 
entregar, numerado, e rubricado por Luiz de Mello 
da Sylva Conselheiro do Cons.0 Ultram." o qual ser-
virá p.a se fazerem os termos, dos quintos, q' se 
cobrarem nas ditas Minas, assim do ouro, que delias 
sahir, como do gado q' nellas entrar, e cargas de 
seco, e ' molhado, cujos termos serão feitos pello 
Escrivão do d.° Prov.1"', q' deve ser pessoa expe-
diente, q' nomeará o d.° Prov.or q' virá, ou man-
dará a esta Secretaria tirar provizão. 

2 . ° 

Toda a pessoa, ou mineiro, q' fizer novo des-
cobrimento de Ouro será Guarda mor das Minas 
q' se descobrirem, e como tal fará as repartições 
das datas, guardando inviolavelinente o que dispõem 
o regimento das datas, p.a que haja igualdade na 
repartição. 

3." 

Terá o d." Prov.01' dos quintos, grande cuidado 
p.'1 q' não saya das ditas Minas pessoa algúa sem 
quintar o ouro q' trouxer, e do q' trouxerem quin-
t-ado virá com guia asinada pelo d.° Provedor, que 
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virão aprezentar nesta Cidade na caza dos quintos, 
p.a se lhe fundir e marcar com as armas reaes, na 
forma do bando q' mandei lançar sobre este parti-
cular, em virtude das ordens de S. Mag.° q' D.s g.%. 
e na carta de guia se declarará as folhas do Livro 
em q' se fes o termo, quando pagarão os quintos, 
e o Provedor fará publico este cap.° p.a q' conste a 
todos. 

4 . ° 

Náo entrarão nas ditas Minas cabeças de gado, 
nem cargas de seco, ou molhado, sem pagarem 
quintos, assim como se pratica nas Minas geraes, e 
de tudo o que se pagar se fará termo declarando 
quem paga, de q', quanto, e em q' dia, mes, e 
anno, com toda a clareza necessaria. 

5 . ° 

De todos os descobrimentos novos, q' se fize-
rem, e particulares que de novo se oíferecerem nas 
ditas Minas, me dará conta o d.° Provedor com 
toda a miudeza, p." me constar, e detreminar, o 
que foi- mais conveniente ao serviço de S. Mag.dc 

6.» 

Como no Regimento dos superintendentes, e 
guardas mores está prohibido, q' os officiaes de jus-
tiça, e fazenda não possão Minerar e se lhes arbi-
trou ordenado, foi S. Mag.e depois servido mandar 
declarar, q' podessem minerar todos, e se lhe não 
desse ordenado da sua real fazenda, e asim ficou 
Livre o poderem todos Minerar, e se pratica nas 
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Minas geraes, e se deve observar o mesmo em 
todas as que houver nesta Cappitania. 

7 . ° 

B por q' os Ministros, e mais pessoas, q' são 
ocupadas na arecadação da fazenda real, tem juris-
dição p.a fazerem todas 'as delligencias, e averigua-
ções, q' forem úteis, e convenientes, p.a se atalha-
rem os descaminhos q' costuma haver, e esperar 
do Provedor dos quintos, Ant." da Cunha de Abreu, 
a q.m tenho nomeado p.a as ditas minas de Para-
nampanema, se haja com todo o zello, dezempe-
nhando a grande confiança, q' faço da sua pessoa, 
e honra do nascimento; B este Regim.10 se registará 
nos L.os da Secretr." deste Gov." e no q' servir de 
arrecadação nas ditas Minas p.a a todo o tempo 
constar do q' por elle se manda praticar e se po-
derem castigar os q" faltarem a sua observancia. 
Dado nesta cidade de São Paulo aos doze dias do 
mes de Julho e Anno de mil e setecentos, e vinte, 
e cinco.—O Secretario do Governo Gervásio Leyte 
Rebello o fes.—Rodrigo Cesar de Meneses. 

Reg.» de bnm bando se lançou nas V i l l a s de Ontu, e Sorocaba, e 
na V i l l a de P a r n a b i b a sobre o d1 l e v a r ã o os off.es q ! forão a c o -
brança dos fl.te reaes do ouro v e y o do C n y a b a . 

Rodrigo Cezar de Menezes, etc. — Paço saber 
aos q' digo, etc. Por se me reprezentar q' nas oc-
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