Carta Regia sobre o a u p e n t o He salario pedido pelo Onyiàor
Manoel de Mello Goflinlio Manso
Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarues daquem e dalem mar em África
senhor de guiné, e t c . — F a ç o saber a uós Rodrigo
Cezar de Menezes gouernador e Capitão general da
Capitania de Sam Paullo que se uiu o que escreuestes em carta de vinte e dous de Outubro do
anno proximo passado, sobre informardes no requerimento, que me íes o Ouvidor geral dessa Capitania Manoel de Mello Godinlio Manso, (1) aserca
de se lhe acrescentar duzentos mil reis mais de
ordenado, aos quatro centos mil reis que j á tinha,
e que estes fossem pagos pelas Cameras da sua
Comarca para o que as ouuireis declarando que
rendimento tem cada liuma, reprezentando me que
este Menistro por cauza das distancias e viagens
que fazia quando passaua a fazer correição nas
villas da sua Comarca uos constaua serem precizas,
que por esta consideração se lhe deuia augmentar
o ordenado para poder passar com mais decencia,
e como para o justo ordenado que eu lhe mandey
dar de quatro centos mil reis comcorria a Camera
dessa Cidade, e a de noue villas mais com cento
e vinte mil reis, deuião as mais dessa Capitania
dar lhe também com que se lhe possa augmentar
o dit© ordenado. Porem como a distancia dessa
Cidade era grande a ellas, e não caber 110 pouco
tempo o poder ouuillos, não remetieis a ultima
(I) Fez grande iigura 110 governo
vols. XII e XIII.

de Rodrigo Cezar. Vide
(N. da 11.)

75 —
resoluçam neste particular. Me pareceo dizer uos
supostas as uossas rasõens deueis tornar a
informar com o que responderem as Cameras sobre
este mesmo requerimento, indiuiduando o rendimento
que tem cada liuma dellas como se uos ordenou
na primeira ordem ; e se uos
declara
que
para a uilla de Parnaguá tenho nomeado Ouuidor
geral com que fica menos trabalhozo o lugar de
Ouuidor geral de Sam Paullo, pois escuza de hir em
correyção a ella e as mais terras que forem da
jurisdição da dita Villa. El R e y nosso senhor o
mandou por Joam Telles da Sylua e o Doutor
Jozepli gomes de Azevedo concelheyros do seu
conselho Ultramarino e se passou por duas vias.
Dionizio Cardozo P e r e y r a a fez em Lisboa occ."' a
uinte e seis de Abril de mil sete centos e uinte e
tres. O secretr." André Lopes da L a v r e a fez
escrever. — .Joam Telles da Silva. — Jozeph Gomes
de As.Ao
( iue

Lista do d' entenôo flevem pagar as Cameras, q' p.a lioa ílivizão
ftesta Com-ca ficarão p,a ella «'»
S. Paulo
Pernahiba
Itú
Sorocava
Jundiahi

50$000
20$000
30$000
20$000
8$000

(I) Este calculo, <|ue é leito pelo governador
Rodrigo
César, dá uma idéa da riqueza comparativa dos municípios da
capitania naquella época.
( •. da li.)

