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do, dezejo posa ser como se pertende, e que se faça com
a mayor brevidade porque o referido procurador dezeja
retirarce para o Rio de Janeiro finalizando esta dependencia.
Espeça vm.ce as cartas incluzas por Parada para Cananea, e Parnagua, que se carece da brevidade. D.s g.de
a vm."J. São Paulo a 10 de Dezembro de 1777 // Martim Lopes Lobo de Saldanha //
Para o Sargento Jeronimo Dias Ribeyro,
no Registo do Rio Pardo

f

Nece Arrayal se acha situado Gaspar Antonio de
Azevedo, que como consta da precatória incluza hé devedor a Manoel Monteiro da Sylva da quantia de 163 $
036 reis de principal, e custas, e como esta divida pertence hoje ao meu comrespondente do Rio de Janeiro, o
Capitão Thomas Fernando Novaes: tenho o mayor empenho de o imbolssar dela, o que não será deficultozo ao
devedor, por me constar tem poses com o que o pode fazer; vm. ce lhe aprezentará a dita precatória para que o
imbolce da sua inportancia, e com a mayor brevidade
ma remeter, cuja deligencia lhe recomendo muito ficando bem comvencido de que vm. ce por todo o modo hade
cobrar esta divida. D.s g.dü a vm. ie . São Paulo a 11 de
Dezembro de 1777 // Martim Lopes Lobo de Saldanha //
Para o Sargento Mor Antonio Jorge
de Godoy, Jundiahy
Sendome prezente que nessa Vila se achão João de
Almeyda Baptista, e João de Olyveira Guimarains, vivendo com escandalo de todo esse Povo, da onde não são
naturaes, e só sim refugiados dos seus domicilios, especialmente João de Olyveira sendo cazado na Parnaiba:
Ordeno a vm. ee ; que logo que receber esta os faça notificar para sairem dessa Vila, e seu termo, e se recolhão
a suas cazas, bem entendido de que se asim o não cumprirem, ou voltarem a essa terra, vm. ce os prenda, e mos
remeterá, seguros, para o que se auxiliará vm. ce das Justissas dessa referida terra, a quem p.r esta incarrego a
pronta execução desta deligencia de que serão todas, e
vm. ce responsáveis. D.8 g.de a vm. ce . São Paulo a 11 de
Dezembro de 1777 // Martim Looes Lobo de Saldanha //

