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Esse registro confirma a relevância do acervo documental da Assembleia Geral
Constituinte e Legislativa do Império do Brasil de 1823 para a história, cultura
e sociedade brasileira.
O Fundo é composto por manuscritos originais, volumes de códices, documentos em grandes formatos (tabelas, mapas) e volumes de publicações impressas
(Diários e Anais). No total, são 3.697 documentos, que podem ser acessados
virtualmente em: https://arquivohistorico.camara.leg.br
Com esta 2ª edição do Inventário Analítico do Arquivo da Assembleia Geral
Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, 1823, a Câmara dos Deputados
torna acessível à sociedade essa documentação representativa de um período
político e social único na história do país.

Conheça outros títulos da Edições Câmara no portal da Câmara dos Deputados:
www.camara.leg.br/editora

INVENTÁRIO ANALÍTICO DO ARQUIVO DA ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUINTE E LEGISLATIVA DO IMPÉRIO DO BRASIL, 1823

Em 2013, o acervo do Fundo Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do
Império do Brasil de 1823, custodiado pelo Arquivo da Câmara dos Deputados,
foi contemplado com o registro no Programa Memória do Mundo da Unesco.
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APRESENTAÇÃO

Apresentação

A formação do patrimônio arquivístico da Câmara dos Deputados tem início em 17 de
abril de 1823, com a Primeira Sessão Preparatória da Assembleia Constituinte e Legislativa
do Império do Brasil, quando foram destacados servidores responsáveis pelo manuseio e
guarda dos documentos por ela produzidos. Embora efêmera, dado que foi instalada em
3 de maio de 1823 e dissolvida, por decreto imperial, em 12 de novembro do mesmo ano,
a primeira Constituinte de nossa história gerou vasto material documental, que traça um
rico e minucioso retrato da atividade legislativa de um país que dava seus primeiros passos
como nação independente.
O acervo da Constituinte de 1823 mostra a diversidade de atores que buscavam dialogar com seus representantes, assim como a variedade de temas que então afligiam a
sociedade brasileira em formação. Vários documentos permitem, ademais, acompanhar o
início da trajetória pública de muitas personalidades que iriam protagonizar a cena política do Império. Essas preciosidades documentais fazem desse acervo um conjunto único e
insubstituível de fontes primárias, que se revelam de grande interesse para pesquisadores
do Brasil e do exterior, e que, até recentemente, só podiam ser acessadas in loco.
Em novembro de 2013, a importância do Fundo Arquivístico da Assembleia Geral e
Constituinte do Império foi atestada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), que o certificou o fundo como patrimônio documental da
humanidade, no âmbito do programa Memória do Mundo, cujo principal objetivo é “assegurar a preservação das coleções documentais de importância mundial, por meio de seu
registro na lista do patrimônio documental da humanidade, democratizar o seu acesso e
criar a consciência sobre sua importância e a necessidade de preservá-lo”. (BRASIL, 2004)
Mais do que uma honraria, portanto, alçar o Fundo Arquivístico da Constituinte de 1823
à categoria de patrimônio documental da humanidade trouxe uma dupla responsabilidade para a Câmara dos Deputados: assegurar sua preservação e democratizar o seu acesso.
No que diz respeito a esse primeiro desafio, a Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais (Cobec) do Centro de Documentação e Informação (Cedi) já havia
executado, durante sete anos, um projeto de higienização, minuciosa restauração e reacondicionamento do acervo, envolvendo inclusive o tratamento, em laboratório, de sete
códices e 536 documentos, em sua maioria escritos com tinta ferrogálica em papel de trapo. Os documentos higienizados e restaurados foram então submetidos a um processo
de digitalização em escaneadores planetários, que gerou cerca de doze mil imagens de
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preservação em alta resolução. Foram também produzidas imagens adequadas para publicação na rede mundial de computadores.
O desafio de organizar e disseminar esse vasto material ficou a cargo da Coordenação
de Arquivo do Cedi, que utilizou a plataforma AtoM (acrônimo de Access to Memory), ferramenta desenvolvida sob a governança do Conselho Internacional de Arquivos, para registrar
e descrever todos os documentos da Assembleia Constituinte e Legislativa do Império do
Brasil. O AtoM fornece informações contextuais sobre unidades arquivísticas, é organizado
dentro de níveis hierárquicos (fundo, séries, dossiês/processos, itens documentais), e inclui
metadados de descrição baseados na Norma Brasileira de Descrição Arquivística (Nobrade).
Neste contexto, o lançamento desta segunda edição, revista e ampliada, do Inventário
Analítico da Assembleia Constituinte e Legislativa do Império do Brasil é mais do que oportuno. Em primeiro lugar, porque homenageia e aperfeiçoa o trabalho pioneiro de descrição
desse acervo, realizado pelos profissionais do Arquivo da Câmara, ao agregar documentos
essenciais à compreensão desse fundo arquivístico, a exemplo do próprio projeto de Constituição. Em segundo lugar, porque marca, juntamente com a realização de uma exposição
sobre o tema, o compromisso assumido pela Câmara dos Deputados em conservar e divulgar um patrimônio informacional reconhecido como de importância mundial.
Finalmente, e não menos importante, temos a certeza de que a leitura dessa obra será
em muito enriquecida pela possibilidade de o leitor folhear virtualmente cada um dos documentos que compõem esse fundo arquivístico, em portal especialmente preparado para
esse fim. A Câmara dos Deputados cumpre, assim, com a obrigação de preservar e disseminar sua memória institucional para toda a sociedade brasileira.
Adolfo Furtado
Consultor legislativo
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APRESENTAÇÃO

à 1ª edição

Apresentação à 1

Com a publicação do Inventário analítico do arquivo da Assembleia Geral Constituinte
e Legislativa do Império do Brasil, 1823, inauguramos uma série de trabalhos de divulgação do acervo da Coordenação de Arquivo da Câmara dos Deputados. Basta compulsá-lo
aleatoriamente para se perceber quão diversificada é, desde sua criação, a ação do Poder
Legislativo e quão extenso o raio geográfico de sua atuação, que corresponde à dimensão
continental deste país. Ora é a população de Icó, no Ceará, a reclamar contra o abuso de
autoridade cometido por seus escrivães; ora é Barbacena, Campanha da Princesa ou outras muitas vilas mineiras a solicitarem o privilégio de sediar uma universidade; ora são
notícias sobre o procedimento da Guarnição Militar de Porto Alegre, favorável ao direito de
veto absoluto do imperador.
Estamos convencidos de que este trabalho constitui relevante serviço à recuperação
de informações sobre o papel histórico desempenhado pelo Legislativo brasileiro. Trata-se de um instrumento de pesquisa cuidadosamente elaborado por dedicada equipe
da Coordenação de Arquivo desta Casa, segundo metodologia fixada por sua diretora, a
arquivista e bibliotecária Nilza Teixeira Soares, que abre, com todas as chaves, o portal
de acesso ao acervo documental arquivístico do primeiro órgão constituinte do Brasil
independente – a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil de 1823.
Afirmou o acadêmico José Honório Rodrigues, na Comissão Parlamentar de Inquérito
do Patrimônio Cultural, criada pela Câmara dos Deputados em 1980:
Eu desafio: não há em qualquer livro didático ou de nível superior qualquer referência à
ação do Poder Legislativo no Brasil. E este foi um Poder tão ou mais importante que o
Poder Executivo.

E aponta o que julgava ser a causa do desigual peso nas balanças:
O Poder Legislativo e o Poder Judiciário descuidaram da sua história. Os arquivos, nem da
Câmara nem do Senado, estão satisfatoriamente atendidos.

Em que pese o elevado conceito em que temos nosso querido e saudoso historiador,
faz-se mister lembrar que não existe instituição pública no Brasil que mais completa e prontamente divulgue seus atos e palavras do que o Congresso Nacional, por meio de cada uma
de suas Casas ou coletivamente. Aí está o Diário do Congresso Nacional, cujo título o tempo não descaracterizou. Diariamente seus assinantes, entre os quais podem-se incluir os
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historiadores, inteiram-se do que falaram, elaboraram ou fizeram, a nível de suas competências e atribuições, os Srs. Parlamentares.
Quem compulsar esse inventário poderá comprovar que a queixa do ilustre historiador
não é de todo válida. A Assembleia Constituinte e Legislativa de 1823, já em seus primeiros
dias de existência, criou uma Comissão de Redação do Diário. Por outro lado, o art. 35 de seu
Regimento Interno trata dos taquígrafos da Assembleia, assim como dos taquígrafos dos “gazeteiros” – a imprensa da época – determinando que tivessem lugares próprios na Assembleia.
Os deputados de 1823, como os de hoje, desejavam aliar a pronta publicação do Diário à
fiel exposição dos trabalhos da Assembleia, de forma que a nação se inteirasse da atuação de
seus representantes e pudesse julgar do fervor com que pugnavam pelos interesses públicos.
Deve-se a deputados, ainda em nossa fase imperial, a iniciativa de reunir em volumes
de anais a matéria relativa a cada uma das Casas do Legislativo, divulgada à época nos
jornais de grande circulação. Essa série mantém-se até nossos dias.
Temos consciência de que, na qualidade de representantes da nação, fazemos a história do Brasil e de que somos objeto de estudo por parte da nobre estirpe de Heródoto, à
qual a humanidade deve a preservação de sua memória – tomado o termo em sua acepção dinâmica, como repositório das múltiplas experiências do homem, do registro de seus
ensaios e erros, do repasse de sua elaboração mental, e da voz e emoção de incontáveis
gerações. Transmitindo-nos as vivências e saber acumulados, aponta-nos metas, sem as
quais perderíamos referências para toda e qualquer qualificação do viver e do saber.
Esta Presidência, preocupada com a memória da Assembleia Nacional Constituinte
atual, designou, pelo Ato nº 4, de 30/9/1987 (Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 15/10/1987, p. 5447) um grupo de trabalho integrado por servidores da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, para propor normas e procedimentos a serem adotados
na coleta, organização e publicação dos seus anais e publicações correlatas, bem como na
preservação de seus arquivos.
Aos Srs. Parlamentares e constitucionalistas, aos historiadores e demais estudiosos,
entregamos este instrumento de pesquisa, na certeza de que será objeto do mais vivo
interesse, pelo que significa para o conhecimento das raízes históricas de nossas instituições, de nossa cultura política e social, sobretudo neste momento de elaboração da
nova Carta Constitucional.
Ulysses Guimarães1
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O deputado Ulysses Guimarães era o presidente da Câmara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 quando da publicação da 1ª edição desta obra.
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PREFÁCIO
Prefácio

Com a publicação do Inventário analítico do arquivo da Assembleia Geral Constituinte e
Legislativa do Império do Brasil, 1823, a Coordenação de Arquivo da Câmara dos Deputados
divulga um importante capítulo da história institucional do nosso país.
O Estado nacional brasileiro constituiu-se, na segunda década do século XIX, como
uma monarquia constitucional e, portanto, sensível ao ideário político dessa época de
transformações. Primeiramente, o país espelhou-se na experiência inglesa do século XVIII,
que logrou controlar a Coroa por meio de uma atuação parlamentar que tornava o Poder
Executivo uma expressão da hegemonia conquistada no âmbito do Poder Legislativo. A eficácia dessa operação residia justamente no princípio do constitucionalismo, com a adoção
de uma divisão racional dos poderes e das atribuições dos entes políticos. Assim, o modelo
do antigo regime, de orientação despótica, deu lugar ao modelo liberal, que enfatizava
a ampliação do princípio da representação. Ao consultar o arquivo da Assembleia Geral
Constituinte e Legislativa do Império do Brasil de 1823, vemos o trabalho de deputados
que, orientados pelo referido ideário político, buscaram definir os princípios institucionais
do jovem país, como a soberania nacional, os direitos e deveres dos cidadãos e a organização e o funcionamento do Estado.
Como pesquisador, gostaria de ressaltar que esta obra tem a função de um verdadeiro
instrumento de pesquisa. Com a sua organização interna e metodologia próprias, o leitor é
conduzido, de forma clara e objetiva, ao conteúdo desejado, que pode ser constituído tanto pelos trabalhos dos parlamentares, razão primeira e última da publicação, quanto pelos
índices e recursos preparados pela equipe técnica da Coordenação de Arquivo do Centro
de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados que concorrem para uma melhor contextualização da pesquisa, como o histórico e a composição da assembleia, a composição das mesas e das comissões, e a relação dos ministros de Estado.
Por fim, acredito que o presente livro constitui uma contribuição única da Câmara dos
Deputados para a sociedade brasileira, uma vez que torna público o resultado da primeira
experiência legislativa do país, responsável pela institucionalização do Estado brasileiro.
Um verdadeiro documento da identidade nacional.
Maurício Vicente Ferreira Júnior
Diretor do Museu Imperial – Ibram – MinC
Sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
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NOTA

técnica
Nota Técnica

Há instrumentos de pesquisa genéricos e globalizantes, como os guias, há os parciais, que
são detalhados e específicos, tratando de parcelas do acervo, como os inventários, catálogos, catálogos seletivos e índices, e há também a publicação de documentos na íntegra, a
chamada “edição de fontes”. (Bellotto, 2004, p. 180)

O inventário é um dos mais importantes instrumentos de pesquisa para o acesso aos
documentos de um acervo arquivístico. Seu uso permite a exploração dos documentos, de
forma específica, e dos fundos arquivísticos mantidos por uma instituição, se for considerada uma forma mais abrangente de análise.
Antecedendo a publicação da 1ª edição, em 1987, deste Inventário analítico do arquivo
da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, 1823, foi desenvolvida
uma ampla pesquisa que deixou como legado um inventário rico em detalhes, com foco
na melhor forma de recuperar os documentos e as informações e, consequentemente, no
interesse dos cidadãos e dos pesquisadores do tema.
Esta 2ª edição, revisada e reformulada, é resultado de um grande trabalho de tratamento documental, que se iniciou com a higienização de todo o acervo, seu reacondicionamento em invólucros com pH neutro e o restauro de alguns documentos. Ademais, cada
documento recebeu um código de referência, de acordo com a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (Nobrade) e a Resolução nº 28/2009 do Conselho Nacional de Arquivos
(Conarq). Essa identificação documental facilitou o controle do acervo, sua digitalização
e o trabalho de descrição documental na plataforma AtoM (Access to Memory), utilizada
pelas mais expressivas instituições arquivísticas mundiais.
A possibilidade de acesso virtual aos documentos de que trata este Inventário, por
meio do site https://arquivohistorico.leg.br, determinou algumas mudanças nesta publicação em relação ao conteúdo original. A Sinopse de Tramitação, que constituía a parte 2
da 1ª edição, foi excluída da edição atual, já que os recursos de descrição documental e de
recuperação de informações da plataforma tecnológica AtoM suprem, com vantagens, a
ausência da referida sinopse publicada em 1987. Esta 2ª edição também incorpora o texto
integral do Projecto de Constituição para o Império do Brazil, gerado a partir do original manuscrito integrante do livro de Registro das Propostas da Assemblea Geral do Império. Além
disso, foram inseridos anexos ao item 496 do Inventário, que reúnem resumos do noticiário nacional e internacional da primeira metade do século XIX sobre política, economia e
outros assuntos de interesse dos constituintes.
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Em 2013, a Câmara dos Deputados apresentou a candidatura do acervo da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823 ao programa Memória do Mundo, criado pela
Unesco. O acervo foi então contemplado, em março de 2014, com a nominação pelo Comitê Nacional do Brasil, confirmando seu “valor excepcional”. Com esta 2ª edição do Inventário, a Câmara dos Deputados celebra o reconhecimento mundial conferido a esse conjunto documental e permite à sociedade brasileira conhecer com profundidade seu primeiro
processo constituinte que, embora precocemente encerrado por sua dissolução em 12 de
novembro de 1823, lançou as bases para a organização do nascente Estado brasileiro.
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Introdução da 1ª edição redigida por Nilza Teixeira
Soares, diretora da Coordenação de Arquivo da Câmara dos Deputados quando da publicação da 1a edição
desta obra. Pelo caráter histórico e informativo desse
texto, optou-se por mantê-lo e inserir notas de rodapé
nos trechos que foram alterados para a 2ª edição.

Mantém a Câmara dos Deputados a custódia do arquivo da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823 – primeira constituinte do Brasil –, convocada a 3 de junho de
1822, instalada a 3 de maio de 1823 e dissolvida, por decreto imperial, a 12 de novembro
do mesmo ano.
O valor desse acervo, gerado em significativa fase de nossa história política, levou-nos
a preparar o inventário analítico, com intuito de dar publicidade a todo o conteúdo desse
precioso legado de que somos detentores.
Incluímos, nas folhas preliminares, além de uma “Notícia Histórica”, outras informações que nos parecem importantes para melhor retratar esse órgão constituinte, como:
composição da Assembleia (nomes dos deputados e suplentes, representantes das províncias); composição das Mesas eleitas nos meses de maio a novembro, o curto período
de seu funcionamento; histórico e composição das comissões, com base em excertos dos
Anais, e, por fim, a relação dos ministros de Estado, à época.
A sistemática adotada neste inventário teve por objetivo adequá-lo às necessidades
de recuperação de informações evidenciadas nos frequentes pedidos formulados por parlamentares, órgãos da Câmara dos Deputados e por terceiros, de modo a dispensar novas
buscas quando se fizer necessário conhecer a atuação de determinado deputado, ou quando se indagar sobre a existência de documentos procedentes de um certo município ou,
ainda, sobre um assunto específico. Valemo-nos da descrição circunstanciada das peças
que integram os dossiês, para oferecer uma visão exata deles e revelar a abrangência dos
assuntos tratados pela Assembleia de 1823.
No propósito de facilitar a consulta ao arquivo da Assembleia Geral Constituinte e
Legislativa de 1823, pareceu-nos essencial colocar em paralelo os originais e a forma impressa dos documentos, tal como se encontram nos Anais. Assim é que fizemos constar
do inventário, em relação a cada uma das peças que compõem os dossiês, informações
concernentes à página e coluna do volume em que foram publicados.
Com este procedimento, além de tornar acessível o texto dos documentos, possibilitamos a identificação das peças originais inéditas e realmente desconhecidas da grande
maioria dos pesquisadores, limitados, comum das vezes, ao uso de diários e anais.
Revela-se como de alto valor para a pesquisa histórica a documentação remetida à
Assembleia como subsídio para deliberação sobre diversos assuntos, existente nas secretarias do governo e nas províncias. Citamos, como exemplos, o projeto de lei que cria
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universidades, o relativo a governos provinciais e, ainda, as consultas sobre tributos, estradas e pontes, cujos dossiês contêm, respectivamente, 430, 69 e 1813 peças, anexas a ofícios,
representações e outros expedientes (itens nos 18, 38 e 448). Essas peças despertam grande
interesse por se tratar de matéria não suficientemente explorada pelos historiadores.
Destacam-se, também, entre os documentos não divulgados, as petições e representações dirigidas à Assembleia por cidadãos e entidades no exercício do direito de representar, que muito valorizam o arquivo inventariado, pelo que espelham em termos de aspirações do povo e conduta das autoridades.
Quanto ao caráter de inéditas, por nós atribuído às peças apenas citadas e não transcritas nos Anais, esclarecemos que algumas foram oferecidas à Assembleia já sob a forma
impressa. Não houve preocupação em pesquisar a eventual edição de peças que integram
o acervo documental arquivístico. Limitamo-nos às fontes oficiais do Poder Legislativo,
Diários e Anais.
O inventário compõe-se de duas partes principais: 1. descrição do acervo e 2. sinopse
de tramitação4; complementam-nas índices e uma bibliografia básica.
Os livros de registros de correspondência, de proposições e de atas, bem como os dossiês, constituem unidades de arquivo descritas e numeradas de 1 a 497. Esse número aparece na altura da primeira linha, à esquerda da descrição e se apresenta como elemento
referencial dos índices e tabelas deste inventário.
Após a descrição, encontra-se a cota de localização no arquivo, para efeito de solicitação dos originais, composta da sigla indicativa da Assembleia Constituinte, ano, nº do
maço e da pasta de arquivamento e nº específico do dossiê, na pasta, quando for o caso.
Ex.: AC 1823/5/1.15.
A primeira parte – descrição do acervo – constitui, na verdade, o inventário dos documentos, num total de 3.2186 peças. Sua estrutura básica corresponde ao arranjo físico do
acervo, isto é, compreende as séries de volumes de registros e de documentos gerais, bem
como as várias espécies de proposições, projetos, propostas, indicações e requerimentos,
pareceres, forma que melhor retrata a dinâmica do trabalho da Assembleia e o desempenho dos parlamentares. Os demais documentos compõem a série Expediente da Mesa e
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3

O número de peças desses dossiês sofreu alteração após a identificação de documentos realizada na etapa de
codificação. Esses dossiês possuem, respectivamente, 451, 68 e 185 peças.

4

A sinopse de tramitação está disponível em: <https://arquivohistorico.camara.leg.br>.

5

Para esta 2ª edição, a cota de localização dos dossiês no arquivo foi substituída pelo código de referência, elemento de busca e recuperação dos documentos no sistema de descrição, disponível em: <https://arquivohistorico.camara.leg.br>.

6

Após a identificação de documentos realizada na etapa de codificação do inventário, esse número foi alterado
para 3.693 peças.
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das comissões, ordenada segundo o despacho registrado no próprio documento ou pela
pertinência dos assuntos.
Houve, de nossa parte, a preocupação de incluir nas descrições os elementos que viessem a facultar a elaboração de índices minuciosos e que contribuíssem para a mais precisa
recuperação das informações.
Inúmeras e frequentes foram as dúvidas e os percalços a superar. Uma das maiores
dificuldades consistiu em criar um modo de informar e obter dados sobre a atuação individual dos deputados. O registro apenas da autoria da peça inicial da proposição seria,
sem dúvida, insuficiente. Por outro lado, assinalar todos os nomes de parlamentares que
participaram da elaboração legislativa de cada proposição pareceu-nos inviável e de difícil
compreensão, sobretudo nos caso de dossiês mais volumosos. Omiti-los na descrição e
fazer com que constassem do índice, seria tecnicamente incorreto. Como solução, idealizamos o formulário Sinopse de Tramitação, segunda parte deste inventário7, que possibilitou
determinar a atuação parlamentar, em termos de autoria, em nível, inclusive, de emendas
a proposições e declarações de votos.
Nos casos de proposições e pareceres da Mesa e de comissões, bem como de correspondência de ministros e demais órgãos oficiais, dispensamo-nos de declinar os nomes dos
signatários. Sua identificação fica condicionada à verificação nos originais do arquivo e nos
Anais. Pode-se também inferir quem os assinou, pela consulta à composição das comissões
ou à relação de ministros em 1823, que se encontram nas páginas iniciais deste inventário.
Fizemos constar das descrições apenas a data da peça inicial dos dossiês. Não houve
preocupação com datas-limite, já que, de modo geral, os documentos foram produzidos no
ano de atuação da Assembleia. No caso de dossiês com anexos muito volumosos, mencionamos o ano a que retroagem. O arranjo cronológico foi sempre observado. Na ordenação
das descrições dos expedientes, itens nos 393 a 497, na falta de uma data do próprio documento, recorremos à data de entrada na Câmara dos Deputados.
Considerando a época, dispensamo-nos de acrescentar à descrição dos dossiês a informação “mss.”, já que, praticamente, todo o acervo é manuscrito.
Em seguida às descrições, colocamos a nota8, que remete para a segunda parte do
inventário. Nas páginas referidas, o usuário encontrará, sob o mesmo número, a sinopse
de tramitação correspondente ao item da descrição, com informações complementares
quanto às peças dos dossiês e à tramitação legislativa.
Por vezes complementamos a descrição com notas especiais sobre o documento, relativas a lacunas existentes nas séries e a outros dados de interesse.
7

A sinopse de tramitação está disponível em: <https://arquivohistorico.camara.leg.br>.

8

A nota mencionada foi excluída na 2ª edição devido à reestruturação do inventário.

Introdução

31

A segunda parte – sinopse de tramitação – constitui instrumento auxiliar que atende
ao objetivo, além do já citado, de facilitar o acesso a grande parte do acervo arquivístico,
pela referência aos Anais, caracterizados como arquivos impressos, de mais fácil e pronta
leitura e de uso mais amplo que os originais.
É oportuno enfatizar que os arquivos do Poder Legislativo apresentam uma característica sui generis em relação aos demais arquivos de órgãos oficiais. A matéria tratada no
Plenário de suas Casas é encaminhada, de imediato, para publicação no Diário do Congresso Nacional. Na organização do arquivo da Câmara dos Deputados, não vemos como
desconhecer esta realidade: os documentos gerados no processo legislativo são, na sua
quase totalidade, objeto de pronta divulgação. O que constitui, em geral, ambição máxima
e última dos arquivistas, publicar os textos de seus documentos, ocorre, no Legislativo, na
fase ativa dos arquivos.
Através das pesquisas nos Anais e do uso de formulário próprio, identificamos as peças
pertencentes a determinada proposição e que compõem seu dossiê. Indica-se a data das
sessões da Assembleia, a página e a coluna do volume dos Anais em que foram publicados
os documentos, bem como as peças apenas citadas, e os anexos que acompanham aviso
dos ministros ou outros expedientes, cujo teor só será conhecido pela consulta aos originais, a fonte limpa dos arquivos.
Além de reconstituir o funcionamento da própria Assembleia e dar acesso à matéria
não formalizada em documentos como discussões e pronunciamentos diversos, o formulário de Sinopse de Tramitação indica a existência ou não da peça original no acervo, através de sinais convencionados: “+” e “–”.9
É dever dos arquivistas “reconstituir o arquivo com base nos documentos colocados
sob sua custódia, mas também obter os que outrora dele faziam parte”, nos termos da
regra nº 35 do Manual de arranjo e descrição de arquivos, da Associação dos Arquivistas
Holandeses, de autoria de Müller, Feith e Fruin (Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1960,
p. 64). Inspirados nessa recomendação, descrevemos documentos cuja existência descobrimos pelo levantamento procedido nos Anais, mas que, na verdade, não estão em nosso poder e que, por qualquer motivo, se extraviaram. Podemos verificar, por exemplo, ao
examinar o Parecer nº 4, da Comissão de Polícia, sobre comunicações de Gonçalves Ledo
à Assembleia, que o documento inicial não existe no acervo; possuímos apenas a segunda
comunicação. Destino ignorado tiveram, também, as memórias relativas à situação dos
indígenas e à interiorização da capital (itens nos 194 e 433), bem como outros documentos
de grande valor.

9
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A sinalização mencionada foi modificada devido à reestruturação do Inventário.
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No acervo do Arquivo da Câmara dos Deputados, observa-se que muitos documentos
apresentam, na face externa, uma etiqueta10 numerada. Embora desconhecendo a sistemática de seu emprego e não logrando obter a chave de identificação dos documentos da época,
reconhecemos que constituem um elemento de identificação e recuperação que não pode
ser desprezado. Este dado, quando existente, está registrado no formulário da Sinopse de
Tramitação. Em tabela11 à parte, encontra-se a concordância entre o número das etiquetas e
o que foi atribuído à unidade de arquivo, neste inventário.
Com vista a possibilitar a recuperação das informações, elaboramos índices cujo desdobramento por assuntos e nominal de deputados, Mesa e comissões, além de facilitar a
pesquisa, oferecem a possibilidade de se visualizar a atuação dos parlamentares e a dinâmica dos órgãos técnicos da Assembleia.
Esses índices nos remetem aos indicativos numéricos que ocorrem na primeira parte
do inventário, à esquerda da descrição das unidades de arquivo (dossiê ou séries de volumes). A cada descrição corresponde uma sinopse de tramitação (segunda parte do inventário), sob o mesmo número.
A partir dos índices, o usuário se reportará à primeira parte para conhecer a descrição
do todo em que se inserem o assunto, o nome ou local indexados. Nos casos em que o verbete do índice foi tirado da segunda parte do inventário, o indicativo é seguido da data da
sessão. Exemplo: 18 (sessão de 9/6/1823).
Na indexação dos assuntos, procuramos atender, preliminarmente, ao princípio da
especificidade, adotando palavras-chave extraídas das próprias descrições e que correspondem ao conteúdo dos documentos. Não recorremos a instrumentos de vocabulário
controlado, como tesauros, listas de cabeçalhos de assuntos, etc. Acreditamos que os interessados iniciem suas pesquisas por termos usuais. No entanto, alguns vocábulos antigos,
hoje em desuso, como boticário, morfeia e outros, foram conservados.
Atendendo ao próprio conceito de arquivo como um todo orgânico e estruturado reunimos, no índice, sob grandes assuntos, a matéria pertinente, em vez de recorrer à referência
cruzada “ver também”, para os temas correlatos. Para maior destaque visual, aparecem
em caixa alta.12
Os termos específicos, arrolados em um descritor comum de grande assunto, apresentam-se na ordem alfabética geral. Por exemplo: sob Petições e Representações há uma
petição relativa à extinção do “Contrato do Ver”, oriunda de Santo Antônio de Sá do termo
10

A referência ao número da etiqueta foi excluída na 2ª edição, pois foi considerada de uso interno do Arquivo e
não um elemento de identificação e recuperação dos documentos pelos usuários.

11

A tabela foi excluída na 2ª edição, pois foi considerada de uso interno do Arquivo e não um elemento de identificação e recuperação dos documentos pelos usuários.

12

Nesta edição, optou-se por retirar os destaques mencionados.
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de Macacu, Rio de Janeiro. Este documento pode ser encontrado também em: Contrato do
Ver; Rio de Janeiro (cidades, vilas, etc.); Santo Antônio de Sá do termo de Macacu, e ainda
inserido em outro grande assunto: Impostos, Taxas, etc.
Este procedimento, embora torne o índice volumoso, é de uso mais prático, pois as
várias entradas informam diretamente, em vez de remeter de uns para outros termos. O
emprego de remissivas e referências se tornou, assim, muito restrito neste trabalho.
O primeiro grande assunto diz respeito à própria Assembleia Constituinte, 1823. Outros
exemplos são: Educação e Ensino; Eleições para a Assembleia Constituinte; Igreja e Estado;
Independência – consolidação; leis, decretos, etc.; Projeto de Constituição para o Império
do Brasil, etc.
Visando ainda à especificidade e à redução do grau de irrelevância, colocamos detalhes
próprios à abordagem temática e pontos de vista sob os vários assuntos, evitando, desta
forma, conceitos muito abrangentes, que dificultariam a recuperação da informação precisa.
Com o objetivo de melhor individualizar os nomes pessoais indexados, acrescentamos-lhes os cargos ou outros atributos com que entram neste inventário, sempre que obtidos esses dados. Quanto aos documentos assinados por ministros, preferimos o cargo ao
nome do signatário.
As províncias aparecem sob os respectivos nomes, seguidos do restritivo (província).
Na província epigrafada, arrolam-se todos os assuntos referentes a ela, tanto os gerais,
como aqueles que tiveram lugar ou origem numa determinada vila, arraial ou cidade. Estes nomes geográficos, ou os respectivos assuntos, também constarão do corpo do índice,
na ordem alfabética geral. Ex.: um documento oriundo ou referente à cidade de Mariana,
Minas Gerais, será encontrado em Minas Gerais (província) – vilas, cidades, etc. e, diretamente, pelo nome Mariana (cidade).
Cabe ainda esclarecer que, quanto aos nomes geográficos, foi observada a divisão político-administrativa vigente à época, respeitando-se as denominações de então. Assim,
Curitiba e Paranaguá aparecem sob São Paulo – vilas, cidades, etc., e a cidade de Campos
está indexada como São Salvador dos Campos dos Goitacases e sob Espírito Santo – vilas,
cidades, etc.
Os índices deste inventário têm uma utilidade adicional. Como à época não se haviam
introduzido nos trabalhos da Assembleia os períodos de breves e grandes comunicações,
os assuntos dos documentos eram também os dos discursos. Não havia discussão que não
incidisse sobre um documento. Conclui-se que os índices tanto servirão aos pesquisadores
do acervo arquivístico, como aos estudiosos dos debates da Assembleia.
A elaboração de instrumentos de pesquisa de arquivos requer o preparo de um pequeno histórico do órgão a que o fundo documental diz respeito. Pareceu-nos também oportu-
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no que se oferecesse, aos usuários deste inventário, uma bibliografia seletiva, como fonte
complementar de estudo da Assembleia Constituinte e Legislativa de 1823. Pretender levantar uma bibliografia exaustiva seria problemático e inviável, por todas as implicações
de contexto em que se insere o Legislativo de um país. Foi assim estruturada em: 1. fontes
primárias e 2. outras fontes.13
Este trabalho, na sua etapa inicial, resultou da atividade da Seção de Documentos Históricos que, até 31/3/1982, encontrava-se sob a chefia de Astréa de Moraes e Castro. A etapa posterior de editoração e montagem dos índices teve a supervisão imediata da diretora
da Coordenação de Arquivo. As descrições dos dossiês foram ampliadas e a indexação inteiramente reelaborada, desenvolvendo-se intensa pesquisa nos originais, bem como em
várias obras de referência. Procedemos, então, ao levantamento da elaboração legislativa
das proposições, para efeito de registro dos documentos existentes no acervo, como foi
anteriormente explicado.
A seriedade e dedicação de quantos se empenharam no preparo deste inventário, o
caráter inovador de que se reveste e, ainda, o alto grau de confiabilidade a ele imprimido justificam sua metodologia. No entanto, manifestações, favoráveis ou contrárias, serão
bem recebidas.
Ao entregar este trabalho para publicação, apresentamos nossos sinceros agradecimentos a todos os funcionários da Coordenação de Arquivo que, de alguma forma, viram-se
envolvidos nesta tarefa e cuja relação aparece na contracapa. Formulamos agradecimentos especiais a Gracinda Assucena de Vasconcellos, Ophélia Drumond de Andrade Müller,
Maria Borges e Ernani Valter Ribeiro, pela colaboração incansável e altamente qualificada.
Agradecemos, sobretudo, a Deus que nos dotou da perseverança necessária para superar
os inúmeros desafios surgidos e concedeu-nos a gratificante oportunidade de vê-lo editado.

13

Nesta 2ª edição, a bibliografia foi inserida nas referências.
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HISTÓRICO DA

ASSEMBLEIA
geral constituinte

e legislativa

DE 1823

14

14 Texto redigido por Ernani Valter Ribeiro, técnico legislativo da Câmara dos Deputados quando da publicação da 1a edição desta obra.
Histórico da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823

1) A IDEIA DE UMA ASSEMBLEIA BRASILIENSE
A Assembleia Geral Constituinte e Legislativa brasileira tem sua história estreitamente
ligada à Revolução Liberal do Porto, de 1820, movimento antiabsolutista, antibritânico e antibrasileiro, nascido do ressentimento luso contra a inversão da balança do Império português, que passou a pender para o Brasil, desde que o invasor napoleônico obrigou a Corte de
D. João VI a procurar abrigo seguro na colônia americana, até então só lembrada como fonte
fornecedora de produtos tropicais e de metais e pedras preciosas.
Visto à superfície, a Revolução Constitucionalista do Porto foi um movimento turbilhonar de ideias liberais, que arrastava adeptos entusiásticos em todas as partes do Império luso. No Brasil, primeiro o Pará, depois a Bahia, o Rio de Janeiro, enfim, o Reino todo
declara-se “constitucional” e atende ao decreto que ordena a realização de eleições para
deputados às Cortes de Lisboa.
Assim como o rei o era dos três reinos – Portugal, Brasil e Algarves –, o Congresso faria
uma constituição e legislaria para os três reinos – a “nação” – como então diziam.
Estando o comando da Revolução em Portugal, as parcelas do Império que a ela aderissem tinham, forçosamente, de ficar sujeitas a esse comando. Para combater a Coroa absolutista e não lhe deixar terreno onde assentar-se, as Cortes foram subtraindo unidades
ao Reino americano, vinculando-as à antiga Metrópole.
O conde de Palmela, ministro dos Estrangeiros e Guerra de D. João VI, ao tomar consciência da força do movimento revolucionário, sugeriu ao rei que se antecipasse a este, a
exemplo de Luís XVIII, quando outorgou uma constituição aos franceses. Argumentava que
a Europa “quase toda propendia para instituições liberais e não era acertado contrariar de
frente essa tendência, antes cumpria traçar-lhe rumos” (SOUSA, 1972, v. 2, p. 138). Fazia-se
mister mandar, sem tardança, “o príncipe herdeiro para Portugal presidir as Cortes e sancionar a Carta, cujas bases seriam estabelecidas pelo Trono” (SOUSA, 1972, v. 2, p. 138).15
Aconselhava Palmela que, simultaneamente à ida do príncipe, deveria ser convocada “no
Rio uma assembleia de procuradores das câmaras e vilas, para a elaboração da carta constitucional aplicável à antiga colônia”. (CARVALHO, 1979, p. 25)

15

Correspondência do duque de Palmela.
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No dia 26 de fevereiro de 1821, no Largo do Rossio, D. Pedro enfrentou os “oficiais e agitadores portugueses”, que estavam irritados tanto com a viagem do príncipe regente, ordenada pelo Decreto de 18 de fevereiro, como também com o ato de 23 do mesmo mês, que
convocava a Junta de Cortes para reunir-se no Rio. Objetou-lhes não existir ainda a Constituição portuguesa “e que a do Brasil se faria da melhor maneira pelos representantes escolhidos pelas câmaras municipais” (SOUSA, 1972, p. 160). Mais se irritaram os insurgentes
que, temendo ver o Brasil “tomar atitude constitucional diferente” da que lhe decretassem
as Cortes, julgaram oportuno proclamar imediata adesão “à causa de Portugal, qualquer
que ela fosse, ou qualquer que possa ser a constituição que as Cortes ora congregadas naquele Reino houverem de decretar para toda a monarquia”.16 (SOUSA, 1972, p. 158)
Serão necessárias as medidas antibrasileiras das Cortes e a afirmação de um partido
brasileiro para que D. Pedro retome a ideia da convocação de uma assembleia brasileira,
da qual José Clemente Pereira se blasonava de ser o primeiro motor. (RODRIGUES, 1974,
p. 280-281)
Em carta ao pai, datada de 21 de maio de 1822, D. Pedro argumentava: “é necessário
que o Brasil tenha Cortes suas; esta opinião generaliza-se cada dia mais. (...) O Brasil deve
ter Cortes; já o disse VM; não posso recusar este pedido do Brasil porque é justo, funda-se no direito das gentes, é conforme aos sentimentos constitucionais, oferece, enfim, um
meio para manter a união [entre Brasil e Portugal], que de outro modo breve cessará inteiramente. Sem igualdade de direito, em tudo e por tudo, não há união”. (RODRIGUES, 1975,
v. 1, p. 236)
A 23 de maio, José Clemente Pereira manifesta a D. Pedro o pensamento do Senado da
Câmara do Rio de Janeiro: “se a lei suprema da salvação da pátria exigiu a ficada de VAR
neste Reino, como remédio único de o conservar unido, esta mesma lei impera, hoje, que se
convoque já nesta Corte uma assembleia geral das províncias do Brasil” (RODRIGUES, 1974,
p. 24). José Clemente Pereira endossara a representação “redigida por Ledo e Januário da
Cunha Barbosa” em nome do povo do Rio de Janeiro (RODRIGUES, 1974, p. 22). No Manifesto de 1º de agosto de 1822, lavrado por Ledo, D. Pedro afirma: “representação que me fez a
Câmara e o povo desta cidade no dia 23 de maio, que motivou o meu real decreto de 3 de
junho do corrente ano” (BRASIL, 1887a, parte 2, p. 127). Referia-se ao decreto de convocação de uma “assembleia luso-brasiliense” dessa data, cujas instruções foram baixadas a 19
do mesmo mês e ano. Essa Assembleia, contudo, ainda era uma contemporização, até no
nome, e também na finalidade: para que “constitua as bases sobre que se devam erigir a sua
Independência (...), e a sua união com todas as outras partes integrantes da grande família
portuguesa”. (BRASIL, 1887b, p. 19)
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Carta de Silvestre Pinheiro Ferreira.
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O deputado Maia, em seus “Apontamentos que podem servir de base à proclamação que fizer a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa aos povos do
Brasil” entregues à Assembleia na 1ª sessão ordinária, informa que “depois de se
terem começado já em algumas províncias as eleições dos deputados, na forma
das instruções de 19 do sobredito mês e ano [junho de 1822], mudou, desde os
fundamentos, toda a sua perspectiva, decorado o frontispício com o dourado, e
duradouro rótulo da Independência”. E adiante: “nestas felizmente alteradas circunstâncias, a Assembleia Constituinte Legislativa brasiliense (só) toma não aquela porção de soberania, que lhe designava o sobredito decreto, nesse tempo, mas
em toda a sua plenitude a soberania que compete hoje à nação que representa,
para com atenção única aos verdadeiros interesses do Brasil, promover o bem-ser
dos povos, e a lustrosa duração do Império”. (Anais, 1823, t. 1, p. 21)

Decreto Imperial de 3 de junho de 1822.
Fonte: Acervo da Câmara dos Deputados.
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2) A SEDE DA ASSEMBLEIA
“Em dezembro de 1822, por determinação do ministro da Fazenda, Martim Francisco
Ribeiro de Andrada, foi expedida ordem para se preparar casa destinada aos trabalhos da
Assembleia Geral Constituinte brasileira, cuja reunião seria a 3 de maio de 1823”. A Cadeia
Velha, que se achava desocupada e era o edifício que melhores proporções oferecia, foi
escolhida e sua decoração foi entregue a Theodoro José Biancardi, por indicação de José
Bonifácio de Andrada e Silva. (CASTRO, 1926, v. 2, p. 677)

Cadeia Velha – 1a Sede da Câmara dos Deputados
Fonte: Acervo da Câmara dos Deputados.
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3) INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Seguindo o roteiro fixado no Decreto de 14 de abril de 1823, que “designa o dia 17 do
corrente mês para a reunião dos deputados da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa”, no dia estabelecido, às 9 horas da manhã, reuniram-se em sessão preparatória, na
Cadeia Velha, os 52 deputados presentes na Corte. Elegeram eles, por aclamação, para
presidente, D. Jozé Caetano da Silva Coutinho, bispo capelão mor, e para secretário, o Sr.
Manoel Jozé de Souza França. Criaram duas comissões para a verificação de poderes, uma
de cinco membros para examinar os diplomas dos deputados em geral, e outra, de três,
para o exame dos diplomas dos membros da primeira.
Na segunda sessão preparatória, em 18 de abril, foi confiada a elaboração de um projeto de regimento a uma comissão composta de cinco membros, da qual foi relator o deputado paulista Antônio Rodrigues Velloso de Oliveira. A comissão desincumbiu-se da tarefa
em doze dias, apresentando, na terceira sessão preparatória, no dia 30 de abril, um projeto
de mais de duzentos artigos. Ainda na sessão do dia 18, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
Machado ofereceu a fórmula para o juramento dos deputados, em que fixa as funções da
Assembleia – fazer a Constituição política do Império do Brasil e as reformas indispensáveis e urgentes – e delimita os poderes dos constituintes. Pelo juramento, seria “mantida
a religião Católica Apostólica Romana e a independência [‘integridade e independência’,
emendaria Martim Francisco] do Império, sem admitir com alguma nação qualquer outro
laço de união ou federação, que se oponha à dita independência” e seria “mantido, outrossim, o Império Constitucional, e a dinastia do Senhor Dom Pedro, nosso primeiro imperador, e sua descendência”. (Anais, 1823, t. 1, p. 3-4)
Na terceira sessão, de 30 de abril, foi lido pelo relator da Comissão de Regimento seu
projeto, do qual foram antecipadamente votados os artigos de 19 a 34, “relativos ao cerimonial ou formalidades da sessão solene de entrada e recebimento de SMI na Assembleia,
porque a matéria não admite demora: ficando, porém, igualmente estes artigos do cerimonial só provisoriamente aprovados” (Anais, 1823, t. 1, p. 4). Foi, na mesma sessão, nomeada uma deputação de doze membros para anunciar ao imperador o dia da instalação
da Assembleia, tendo sido escolhido, unanimemente, “o dia 3 de maio, por ser já distinto
na história do Brasil” (Anais, 1823, t. 1, p. 8). A igreja comemora nesta data a invenção da
Santa Cruz, e a história do Brasil tinha, até então, esse dia como o do descobrimento de
Pedro Álvares Cabral.
Na quarta sessão preparatória, em 1º de maio, a Assembleia dirigiu-se à Capela Imperial para assistir à missa do Espírito Santo e prestar o juramento.
Na quinta sessão, realizada a 2 de maio, o deputado José Bonifácio prestou contas,
como orador, da deputação ao imperador para convidá-lo para a abertura dos trabalhos da
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primeira Assembleia Geral brasileira. Era generalizado o conceito de Martim Francisco, para
quem, “entre os atos públicos do governo representativo, nenhum é mais solene que aquele
em que o monarca, como chefe da nação, abre a Assembleia, e aquele em que termina os
seus trabalhos” (Anais, 1823, t. 2, p. 43). Costa Aguiar, outro Andrada, na mesma ocasião
completava o pensamento de Martim Francisco dizendo que estes atos “pela sua importância são, e devem ser, os mais esplêndidos e solenes”. Assim, a “deputação nomeada para ir,
da parte da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, anunciar a SMI
o dia da instalação solene da mesma Assembleia, dirigiu-se em três coches, que SMI tinha
mandado pôr à disposição da Assembleia, à sua quinta da Boa Vista, pelo Largo do Paço, rua
Direita, rua do Ouvidor, praça da Constituição, rua dos Ciganos, Campo da Aclamação, rua
de São Pedro, Rossio da Cidade-Nova e Ponte do Mangue, levando adiante, como batedores, um piquete da Cavalaria, e atrás dos coches uma companhia de Cavalaria do Exército.
Em alguns lugares da estrada estavam postados diferentes corpos também de Cavalaria
para fazerem (sic) à deputação continências militares”. (Anais, 1823, t. 1, p. 12)

4) A SESSÃO INAUGURAL
Dentre outras gazetas, O Espelho registrava: “assomou finalmente o dia suspirado, objeto
dos desejos e dos votos dos brasileiros”, e é o professor José Honório Rodrigues quem nos diz
que “O paço, a capela imperial e todos os edifícios das ruas por onde deviam passar D. Pedro
e seus acompanhantes apareceram adornados de brilhantes cortinas de seda de variadas
cores, realçadas algumas de bordados; as ruas estavam juncadas de folhas aromáticas. As
tropas ocupavam as ruas na melhor ordem e disciplina, com todo o garbo”. E às “onze e um
quarto, os fogos de artifício e as salvas das fortalezas, 101 tiros, anunciavam que D. Pedro,
a imperatriz D. Leopoldina e a herdeira D. Maria da Glória haviam deixado o Palácio de São
Cristóvão em direção ao Paço das Cortes, seguidos de dez coches conduzindo seus acompanhantes, os grandes do Império, os criados e oficiais-mores da Casa Imperial e os ministros
de Estado. Fechava o acompanhamento o esquadrão de cavalaria de Minas Gerais”. (RODRIGUES, 1975, n. 6, p. 31-32)
A entronização do imperador na sala das sessões da Assembleia se obedeceu em tudo
ao Regimento Provisório, aprovado nas sessões preparatórias, deu-se da seguinte forma:
uma deputação de onze membros foi receber o imperador, onde se apeou à entrada do
edifício da Assembleia, para acompanhá-lo até o Trono. O imperador teve de se descobrir
à entrada da sala, e a coroa e o cetro foram conduzidos por seus oficiais e depositados em
uma mesa à direita do Trono, que se situava no topo da sala das sessões. A cadeira do presidente da Assembleia ficava no primeiro degrau à direita do trono, ladeada pelas cadeiras
dos secretários. Os deputados, em torno de uma mesa circular, podiam ver o presidente
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e podiam ser vistos, assentando-se indistintamente e sem precedências. O presidente, os
secretários e todos os deputados ficaram em pé até que o imperador se assentou no Trono. Os espectadores, independentemente de sua classe ou cargo, exceto os membros da
família imperial, ficaram de pé, enquanto o imperador permaneceu na sala das sessões.
(Anais, 1823, t. 1, p. 5-7)
A entrada do imperador, sem coroa e sem cetro, provocou constrangimento em alguns
deputados, como saberemos por ocasião da nova discussão do cerimonial, já para tornar
definitivo o Regimento Interno. Questão aparentemente fútil, envolvia, no entanto, um
problema capital, qual o de saber quem encarnava a soberania nacional, o imperador ou a
Constituinte, ou que parcela dessa soberania cada um destes representava. Na discussão
desse aspecto do cerimonial, ficou bem evidenciada a preocupação dos constituintes com
esse problema, que vai estar presente até o golpe de Estado de 12 de novembro, quando o
imperador dissolveria a Assembleia. Antônio Carlos explicou: “a comissão julgou que, sendo SMI um poder constitucional e a Assembleia outro, devia ser igual a situação de ambos,
quando presentes; e como a Assembleia se não cobre, pareceu que também SMI devia entrar descoberto” (Anais, 1823, t. 1, p. 7, 1ª col.). Mas na sessão de 12 de junho, o dispositivo
do Regimento foi alterado, passando-se a admitir que o imperador entrasse na Assembleia
com a coroa e o cetro, insígnias da realeza e não cobertura. Rodrigues de Carvalho defendeu esta emenda com este argumento: “o magistrado, quando lhe cumpre, aparece com a
sua beca, o militar, com o seu uniforme, e assim os mais; e só o imperador, na função mais
solene da nação, há de depor as insígnias que o distinguem de todos os outros cidadãos?”
(Anais, 1823, t. 2, p. 43, 1ª col.). Dentre os espectadores presentes à sessão inaugural, também muitos criticaram a Assembleia, segundo afirmou o deputado Costa Aguiar, quando
chamou a atenção de seus pares para “a circunspecção que é mister haver em matérias tão
delicadas, para não chocarmos de frente a opinião pública, pois que a todos é patente a
maneira e forma por que este negócio foi encarado, quando pela vez primeira dele se tratou”. O deputado Arouche Rendon também manifestou sua preocupação: “sobretudo não
quero escandalizar os meus paulistas, que são de ordinário mui desconfiados, e prezam
muito o seu imperador”. (Anais, 1823, t. 2, p. 40, 2ª col.)
“Logo que SM se assentou no trono e os Srs. Deputados nos seus lugares, recitou o seguinte discurso”, começa a relatar o Diário da Assembleia (Anais, 1823, t. 1, p. 13). A Fala do Trono
consistiu em uma recapitulação dos principais acontecimentos, a partir da elevação do Brasil à
dignidade de Reino, por obra de D. João VI. D. Pedro introduziu-a com uma exclamação solene:
É hoje o dia maior que o Brasil tem tido; dia em que ele pela primeira vez começa a mostrar
ao mundo que é Império, e Império livre. Quão grande é meu prazer, vendo juntos representantes de quase todas as províncias fazerem conhecer umas às outras seus interesses e
sobre eles basearem uma justa e liberal constituição que as reja!
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Afirma D. Pedro, inicialmente, que a representação nacional muito tardara, “vista a força e predomínio do partido português”. Faz referência ao “espaço de trezentos e tantos
anos”, em que o Brasil “sofreu o indigno nome de colônia”. Evoca o nome de seu pai ao
referir-se à elevação do país à categoria de Reino, em 1815. Relembra a perfídia portuguesa
perpetrada quando, em face da Revolução do Porto, o Brasil, com toda a sinceridade, “gritou Constituição Portuguesa”, e os reinóis trataram de “os converter repentinamente de homens livres, em vis escravos”. Rememora sua atitude frente à tropa europeia, representada
pela Divisão Auxiliadora, comandada pelo general Avilez. Foi obrigado a fazê-la “passar à
outra banda do Rio, pô-la em sítio, mandá-la embarcar e sair barra a fora”. Procedeu com
a mesma firmeza diante de nova expedição, constituída pela esquadra que trazia as tropas
comandadas pelo coronel Antônio Joaquim Rosado. Atitude idêntica tomará Pernambuco,
ao passo que a Bahia acolheu os invasores e “sofre hoje crua guerra dos vândalos”.
A seguir, faz envaidecer seu ministro do Reino e Estrangeiros e mordomo-mor, ao mesmo tempo, José Bonifácio, postado à sua direita:
Eis em suma a liberdade que Portugal apetecia dar ao Brasil: ela se converteria para nós
em escravidão e faria a nossa ruína total se continuássemos a executar suas ordens, o que
aconteceria, a não serem os heróicos esforços, que, por meio de representação, fizeram,
primeiro que todos, a Junta de São Paulo (...)

José Bonifácio fora o redator dessa representação de São Paulo. O então príncipe regente estava propenso a submeter-se ao decreto das Cortes, que o mandavam partir para
a Europa, afirmando seu presidente, Fernando Tomás, que esta determinação era uma ordem do soberano Congresso. Se não obedecida, este poderia dizer ao príncipe: “não és
digno de governar, vai-te” (RODRIGUES, 1975, n. 7, p. 83). Que efeito não deve ter causado
sobre o príncipe, então com 23 anos de idade, a frase aguilhoadora de José Bonifácio: “se
VAR estiver (o que não é crível) pelo deslumbrado e indecoroso Decreto de 29 de setembro,
além de perder para o mundo a dignidade de homem, e de príncipe, tornando-se escravo
de um pequeno número de desorganizadores, terá também que responder, perante o céu,
do rio de sangue, que decerto vai correr pelo Brasil com a sua ausência” (FALCÃO, 1965,
v. 2, p. 224). Essas palavras eletrizaram de tal modo o príncipe, que valeram ao paulista um
ministério e ascendência sobre ele.
(...) depois a Câmara desta capital, e após desta, todas as mais juntas de governo e câmaras, implorando a minha ficada.

Se a Assembleia e espectadores haviam lançado olhares respeitosos sobre o patriarca, muitos presentes vão agora revolver contra ele sentimentos mistos de desconfiança e
fundo ressentimento. Onde estava o outro herói do Fico, o presidente da Câmara do Rio?
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Onde estavam os demais heróis deste ou dos atos subsequentes, dentro do processo da Independência: Joaquim Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa, Pedro José da Costa
Barros, João Soares Lisboa e outros? Essas perguntas serão feitas nas sessões imediatas,
sempre na presença de José Bonifácio, responsabilizado por essas ausências, como exporemos mais adiante.
D. Pedro discorre sobre a situação do Tesouro, da administração pública, do Exército:
“por duas vezes tenho mandado socorros à província da Bahia, um de 240 homens, outro
de 735, compondo um batalhão com o nome de batalhão do imperador”. “Além disso, foram criados um regimento de estrangeiros e um batalhão de artilharia de libertos”. Afirma
que “todas as províncias, desde a Paraíba do Norte até Montevidéu, receberam os socorros
que pediam”.
Fala da situação da Armada e enumera as obras empreendidas e os edifícios públicos
erigidos no Rio de Janeiro. Refere-se às providências tomadas no campo do ensino, da
assistência social e da saúde.
Reporta-se à convocação dos procuradores-gerais, mais uma ideia de José Bonifácio,
que preferia este Conselho de Estado à convocação da Assembleia. Em seus rascunhos
para a elaboração das Lembranças e apontamentos oferecidos à bancada paulista junto
às Cortes de Lisboa, lemos a observação: “talvez seja útil fazer cortes particulares em
cada Reino, e outras gerais para a União” (NOGUEIRA, 1973, v. 2, p. 12). Ficou só no rascunho. José Honório comenta: “A inspiração de uma Assembleia Constituinte vinha da
França revolucionária e nunca foi bem recebida pelos conservadores, durante todo o
Império. Não é, assim, estranho que José Bonifácio, ministro do Império, não visse com
bons olhos a iniciativa liberal, ao contrário do Conselho de Procuradores, órgão consultivo, que ele propusera. A Assembleia Constituinte oferecia o perigo de arrogar-se, como
se arrogará, a encarnação da soberania nacional, sobrepondo-se ao príncipe, defensor
perpétuo”. (RODRIGUES, 1974, p. 22)
D. Pedro confessa que, “escondidamente, porque o tempo não permitia que tais ideias
se patenteassem de outro modo”, muito desejava que “esta leal, grata, briosa e heroica nação fosse representada numa Assembleia Geral Constituinte e Legislativa”, ideal concretizado “em consequência do Decreto de 3 de junho do ano pretérito, a requerimento dos povos, por meio de suas Câmaras, seus procuradores-gerais e meus conselheiros de Estado”.
Fala de sua marcha para Minas e depois para São Paulo, com o fito de reunir essas
províncias sob seu mando. Rememora o Grito do Ipiranga e o recebimento do título de
defensor perpétuo do Brasil a 13 de maio de 1822.
Volta a falar do 3 de junho de 1822 e, certamente fitando a Assembleia, exclama:
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Graças sejam dadas à Providência, que vemos hoje a nação representada, e representada
por tão dignos deputados. Oxalá que há mais tempo pudesse ter sido; mas as circunstâncias anteriores ao Decreto de 3 de junho não o permitiam, assim como depois as grandes
distâncias, a falta de amor da pátria em alguns, e todos aqueles incômodos, que em longas
viagens se sofrem, principalmente em um país tão novo e extenso como o Brasil, são quem
tem retardado esta apetecida e necessária junção apesar de todas as recomendações que
fiz de brevidade por diferentes vezes.
Afinal raiou o grande dia para este Império, que fará época na sua história. Está junta a
Assembleia para constituir a nação. Que prazer! Que fortuna para todos nós!

Em seguida, D. Pedro aborda um ponto que deixa suscetibilizados vários deputados e
mais uma vez deverá ter suscitado olhares inquisitoriais para seu braço direito, José Bonifácio:
Disse ao povo, no 1º de dezembro do ano próximo passado em que fui coroado e sagrado,
que “com a minha espada defenderia a pátria e a nação, e a Constituição, se fosse digna
do Brasil e de mim”.

A coroação do imperador fora ocasião de discórdias entre os dois “partidos” responsáveis pelas suas principais decisões rumo à independência do Brasil, o grupo de Ledo, da
Maçonaria, e José Bonifácio e seus sequazes. O primeiro queria impor ao imperador que,
no dia da coroação, fizesse um juramento prévio à Constituição que a Assembleia convocada iria elaborar. José Bonifácio, vitorioso a 30 de outubro, excluiu esta cláusula e inspirou
os termos do juramento a que acabara de se referir D. Pedro. Por diversas vezes, vamos
ler nos Anais da Constituinte a descrição dos fatos ocorridos a partir de 30 de outubro, e
comentários sobre estas ocorrências, que vão ser responsáveis pela ausência de muitos
heróis da Independência na solenidade que estamos a descrever. “Desde 30 de outubro do
ano passado a marcha dos negócios políticos do Brasil não é serena e regular. O governo
tem tomado medidas violentas e anticonstitucionais; têm-se prendido homens sem culpa
formada; têm-se deportado outros; abrindo-se uma devassa não só na Corte, mas pelas
províncias, que nada menos é que uma inquisição política; a liberdade da imprensa está
quase acabada, se não de direito, ao menos de fato. O Rio de Janeiro, donde saíram tantos
papéis liberais, até àquela data, está hoje reduzido ao Diário das Vendas, ao do Governo
e ao Espelho. Os escritores de maior nomeada estão deportados, ou presos; os espíritos
aterrados, muita gente timorata, desconfiada e vacilante; teme-se, desconfia-se do despotismo”, desabafará o deputado Alencar, ao defender o projeto de anistia (Anais, 1823, t. 1,
p. 42, 2ª col.). E contra este estado de coisas, oriundo da devassa que o povo apelidara de
“Bonifácia”, a imaginação criadora dos deputados proporá diversas medidas e apresentará
várias proposições legislativas. Este excelente Inventário de documentos da Constituinte
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permitirá ao leitor, desde que tenha em mãos os Anais dela, acompanhar os debates e a
tramitação legislativa dessas proposições, sobretudo as da anistia, das sociedades secretas e da liberdade de imprensa (ver itens 51, 15, 22 e 48 deste inventário). Nesses debates,
sempre tomarão parte os Andradas, sem excluir o próprio José Bonifácio. O leitor verá sua
defesa, quando contra-argumenta à imputação de arbitrariedades praticadas pelo ministério. Ouvirá os clamores das vítimas, que escreverão à Assembleia quando ainda nas prisões das fortalezas ou no exílio. É “no seio virginal dos campeões da liberdade brasílica
que eu solto as vozes da dor e da opressão”, escreverá à Assembleia Pedro José da Costa
Barros (Anais, 1823, t. 1, p. 44, 1ª col.; ver também itens 274 e 283 deste inventário). O zelo
de José Bonifácio pelo seu projeto monárquico-constitucional será tão acendrado que, por
ele, ordenará prisões, banimentos e outras violências contra todo suspeito de republicanismo. Por ele, policiará o comportamento da Assembleia e, com a colaboração de seus
irmãos, sobretudo de Antônio Carlos, direcionará seus trabalhos. Foi José Bonifácio quem
apresentou as instruções para as eleições dos deputados. Foi ele quem, atingido o quórum
mínimo fixado nessas instruções, deu o roteiro dos trabalhos nas sessões preparatórias;
foi Antônio Carlos quem ofereceu a fórmula de juramento para a posse dos deputados.
Fê-los jurar que, na Constituição que elaborassem, garantiriam que fosse mantido “o Império Constitucional, e a dinastia do Senhor Dom Pedro, nosso primeiro imperador, e sua
descendência” (Anais, 1823, t. 1, p. 3, 2ª col.). Nos debates, à menor manifestação de republicanismo, os Andradas erguerão sua voz exasperada. Assim foi, já na terceira sessão preparatória, quando o radical Dias abriu a boca para expor sua doutrina. Antônio Carlos caiu
sobre ele com cáustica ironia: “Sr. Presidente, eu estava preparado para ouvir portentos
nesta Assembleia, vivemos na idade das maravilhas, e somos mui pouco ilustrados para
não ferverem entre nós os milagres” (Anais, 1823, t. 1, p. 5, 1ª col.). O comportamento dos
Andradas despertará contra eles animosidades até entre os melhores deputados. E o apoio
destes fará muita falta quando os oficiais portugueses “incorporados ao Exército nacional,
contra a opinião pública e da Assembleia”, intrigarem, “com o apoio de Domitila, dos negociantes portugueses e especialmente do gabinete secreto, D. Pedro I contra os Andradas,
especialmente José Bonifácio, o grande chefe das forças nacionais” (RODRIGUES, 1974,
p. 225). Nessa hora, os Andradas, mais afinados com a Assembleia, serão precipitados na
desgraça do imperador e levarão ao abismo também a Assembleia.
Prosseguiu D. Pedro nestes termos:
Ratifico hoje aqui, solenemente, perante vós, esta promessa e espero que me ajudeis a
desempenhá-la, fazendo uma Constituição sábia, justa, adequada e executável, ditada
pela razão e não pelo capricho (...) Uma Constituição em que os três poderes sejam bem
divididos de forma que não possam arrogar direitos que lhe não compitam; mas que sejam de tal modo “organizados e harmonizados”, que se lhes torne impossível, ainda pelo
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decurso do tempo, fazerem-se inimigos, e cada vez mais concorram de mãos dadas para a
felicidade geral do Estado.

Os períodos finais repisam advertência e encômios à Assembleia.

5) A FALA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
Concluída a Fala do Trono, o presidente respondeu, em nome da Assembleia. Era presidente D. Jozé Caetano da Silva Coutinho, bispo capelão mor, o que nos faz verificar como
todo o processo político, desde as eleições até a solene instalação da Assembleia, teve, ao
lado da função cívica, a função religiosa. As instruções de 19 de junho de 1822 prescreviam
que no “dia aprazado para as eleições paroquiais, reunido na freguesia o respectivo povo,
celebrará o pároco missa solene do Espírito Santo, e fará, ou outro por ele, um discurso
análogo ao objeto e circunstâncias”. Apurados os votos e conhecidos e reunidos os eleitores, “os cidadãos que formaram a Mesa, levando-os entre si e acompanhados do povo
se dirigirão à igreja matriz, onde se cantará um Te Deum solene”. Na nova data aprazada,
reunidos os eleitores nas cabeças de distrito, e apresentando seus diplomas ao Colégio
Eleitoral, este, achando-os “legais, dirigir-se-á todo o Colégio à Igreja Principal, onde se
celebrará (pela maior dignidade eclesiástica) missa solene do Espírito Santo, e o orador
mais acreditado (que não se poderá escusar) fará um discurso análogo às circunstâncias”
(BRASIL, 1887c, p. 43, 44 e 48, Cap. II, §§ 1º e 6º; Cap. V, § 4º). Apuradas as diferentes nomeações pela Câmara, a “Câmara, os deputados, eleitores e circunstantes dirigir-se-ão à igreja
principal onde se cantará solenemente Te Deum”. (FALCÃO, 1965, v. 2, p. 26)
Diplomados os deputados em suas províncias, compareceram estes ao edifício da Cadeia Velha, onde, após a verificação de poderes, na quarta sessão preparatória, de 1º de
maio, o presidente fez um convite à Assembleia:
Creio que são horas de irmos à capela, para se ouvir missa e prestar o juramento. Conveio
a Assembleia, e dali se dirigiu em corpo à capela imperial, onde assistiu à missa solene do
Espírito Santo, que oficiou o Sr. Bispo Capelão Mor o qual, logo depois, prestou o juramento
de deputado nas mãos do decano do cabido, pronunciando de joelhos em voz alta o mesmo juramento pela f órmula aprovada. Igualmente juraram perante o Sr. Bispo, presidente
da Assembleia, o Sr. Secretário e mais deputados, pondo, cada um por sua vez, a mão sobre
os Santos Evangelhos, e dizendo: Assim o juro. (Anais, 1823, p. 8, 2ª col.)

Agora, na sessão solene de abertura, a resposta do presidente da Assembleia, que é
bispo capelão mor, soa como homilia: “os talentos e as luzes da Assembleia hão de levantar certamente com toda a perfeição e sabedoria a complicada máquina do Estado, mas o
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que nos afiança a regularidade, a constância, e a perpetuidade dos seus movimentos são
as virtudes, as paixões bem reguladas pela razão, os bons costumes e maneiras, os sinceros sentimentos religiosos das autoridades públicas e dos indivíduos particulares. Não,
Senhor, as santas virtudes, sublimes filhas do Céu, não hão de abandonar-nos, enquanto
nós não abandonarmos a religião de nossos pais, que havemos jurado”. (Anais, 1823, t. 1,
p. 17, 2ª col.)

6) A REPRESENTAÇÃO NACIONAL
Até a data de sua dissolução, 12 de novembro, haviam-se feito representar na Assembleia quatorze das dezoito províncias relacionadas nas instruções de 19 de junho de 1822.
As únicas bancadas que tiveram ocupadas todas as cadeiras propostas foram as do Espírito
Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e São Paulo. O Rio Grande do Sul teve um deputado a mais que o estipulado
na tabela. Porque, nos termos das instruções, o deputado eleito por duas ou mais províncias, deveria preferir aquela em que tivesse domicílio, e o deputado José Feliciano Fernandes Pinheiro, eleito por São Paulo e pelo Rio Grande de São Pedro do Sul, participou da bancada desta província, sem prejuízo da primeira, que pôde completar o número prefixado.
Não se fizeram representar a Cisplatina, o Maranhão, o Pará e o Piauí, por estarem convulsionadas pelas guerras de independência. O Amazonas, à época Rio Negro, foi omitido
nas instruções. E Sergipe, também omitido, decidiu a Assembleia que enviasse dois deputados, subtraídos aos treze fixados nas instruções – mais um concedido pela Assembleia –
para a Bahia, de cujo território fora desmembrada a nova província; a dissolução da Assembleia, porém, não permitiu que tomassem posse. (ver item 207 deste inventário)
Não vamos reproduzir aqui o quadro numérico de deputados inserido nas folhas preliminares deste inventário. Também seus nomes encontram-se aí relacionados. E o índice nominal de deputados pode satisfazer a toda curiosidade quanto à sua atuação parlamentar.
À época, candidato a deputado não era aquele que postulava o cargo; era, sim, o cidadão
eleito pelas classes votantes, constituídas estas pelos homens que possuíssem “decente
subsistência por emprego, ou indústria, ou bens”, não excluídos os analfabetos. Para eleitor,
eram “excluídos do voto todos aqueles que receberem salários ou soldadas por qualquer
modo que seja. Não são compreendidos nesta regra unicamente os guarda-livros e primeiros-caixeiros de casas de comércio, os criados da Casa Real, que não forem de galão branco,
e os administradores de fazendas rurais e fábricas” (BRASIL, 1887c, p. 43 e 44, Cap. I, § 8º;
Cap. II, §§ 5º e 6). Daí a conclusão de que a Assembleia desses deputados refletirá o interesse
da classe dominante e explicará porque “apesar de todo o seu tão apregoado liberalismo,
não se embaraça com a questão dos escravos”. (PRADO JÚNIOR, 1971, p. 5)
Histórico da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823
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Eleito deputado, nenhum “cidadão poderá escusar-se de aceitar a nomeação” (BRASIL,
1887c, p. 47, Cap. IV, § 1). O arquivo da Assembleia, custodiado pela Câmara dos Deputados
exibe vários documentos que ilustram este caráter de múnus do mandato. Na Fala do Trono, ouvimos D. Pedro referir-se aos eleitos que ainda não haviam tomado posse pela “falta
de amor da Pátria em alguns”. E as comissões de verificação de poderes eram implacáveis.
Para só citar um caso, o bacharel mineiro José Alves do Couto Saraiva pediu escusa do
“cargo de deputado a esta Assembleia (...) pelos motivos de sua avançada idade de 73 anos
e por moléstias, que teme se aumentem no clima do Rio de Janeiro”. A Comissão de Poderes foi “de parecer que não tem lugar a admissão de sua súplica por não julgar razão
suficiente a idade que tem, e por serem destituídas de fundamento as moléstias que alega,
visto que o não têm impossibilitado de comparecer e que mais se fundam em temor do
que na sua existência” (Anais, 1823, t. 4, p. 167, 2ª col.). Assinam o parecer Antônio Carlos,
Estevão Ribeiro de Rezende e Manoel Jacinto Nogueira da Gama.
O candidato a deputado, além de outros requisitos, devia aliar “à maior instrução, reconhecidas virtudes, verdadeiro patriotismo e decidido zelo pela causa do Brasil” (BRASIL, 1887c, p. 47, Cap. IV, § 2º, in fine). Daí, a conclusão de Silva Lisboa: “neste Congresso
está concentrada toda a sabedoria da nação” (RODRIGUES, 1974, p. 251). E José Honório
Rodriguez faz o elenco dos intelectuais conhecidos não eleitos e não descobre mais que
uns dezoito. Resenha as profissões e nível de instrução dos deputados nestes dados: “havia 16 padres, não tendo o 16º tomado assento (padre Vicente Rodrigues Campelo pela
Paraíba), 2 matemáticos, 2 médicos, 2 funcionários públicos, 7 militares, sendo a grande
maioria constituída de bacharéis em direito, juízes e desembargadores. A falta destes últimos nos tribunais obrigou a Assembleia a tomar resolução de recomendar ao governo o
provimento das suas vagas” (RODRIGUES, 1974, p. 28 e 251-253). Pedro Calmon diverge:
“nada menos de dezenove eclesiásticos, à testa, o bispo capelão mor (...); 22 desembargadores; 26 bacharéis em leis e cânones. A elite instruída, eis tudo” (CALMON, 1973, v. 1). Já
Tarquínio de Sousa afirma: “dos noventa constituintes, oitenta e um tinham ao menos a
presunção de alguma cultura, pois vinte e três eram formados em direito, sete em cânones,
vinte e dois eram desembargadores, dezenove eram clérigos, sendo um bispo, três médicos, sete militares, dos quais três marechais. Quase todos tinham feito os seus estudos na
Europa”. (SOUSA, 1972, v. 6, p. 357)
A eleição de deputados à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa favoreceu de
modo especial ex-revolucionários: conjurados mineiros e baianos e líderes da revolução
pernambucana de 1817, “aclamada facilmente por todo o extenso território de Pernambuco, o qual então compreendia Alagoas, e aceita com entusiasmo na Paraíba”. (CARVALHO,
1979, p. 12)
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Entre os companheiros de Tiradentes, foram eleitos José de Resende Costa Filho e o
padre Manuel Rodrigues da Costa. Do primeiro, transmite Melo Morais a descrição feita por
Biancardi desta cena ocorrida no local ocupado pela secretaria da Assembleia, em sua fase
de reforma: “quando estava mandando assoalhar a boca do alçapão, de repente, vê um
homem, vestido de preto, ajoelhar-se perto da boca do alçapão, que se estava fechando, e,
unindo as mãos, levanta os olhos para o céu, e disse estas palavras, que, tradicionalmente
conservadas, me foram repetidas: ‘louvado sejais, meu Deus: quando, em 1792, eu saí por
aqui, para cumprir a sentença que me foi imposta por ocasião da Conjuração Mineira, não
me passou pelo pensamento que seria eu hoje um dos membros da Assembleia Geral Legislativa e Constituinte do Brasil!!! Louvado seja o Senhor meu Deus’”. (Melo Morais apud
CASTRO, 1926)
Dos revolucionários de 1817, integraram a Assembleia Antônio Carlos e os padres Francisco Muniz Tavares, José Martiniano de Alencar, João Antônio Rodrigues de Carvalho e
Venâncio Henriques de Resende. “Quando o governo real venceu a revolução, Antônio Carlos foi preso e mandado para a Bahia, onde, desembarcando acorrentado, se viu metido,
completamente nu, numa enxovia, com grilhões aos pés e corrente ao pescoço (...). Durante longos dias, o alimento que lhe forneceram não passou de um pedaço de carne quase
sempre podre envolto em farinha (...) no cárcere (...) ficou quase quatro anos” (SOUSA,
1972, v. 7, p. 230). Do presídio baiano, saíra Antônio Carlos para as Cortes de Lisboa, onde
revelara todos seus dotes oratórios e sua extraordinária coragem. Quando se convenceu
de que a maioria portuguesa daquela Assembleia tudo decidia contra os interesses brasileiros e que não licenciava os deputados que queriam regressar à pátria, decidiu fugir com
alguns companheiros. Gomes de Carvalho relata que na “manhã de 6 de outubro estalou
a nova de terem na véspera tomado barco inglês com destino a Falmouth, Lino Coutinho,
Barata, Agostinho Gomes, Antônio Carlos, Bueno, Costa Aguiar e Feijó. A cólera contra eles
explodiu com violência e de Portugal estendeu-se às possessões. A imprensa cobriu-os de
injúrias; nas Cortes, Xavier Monteiro requereu que não fossem considerados portugueses,
e os madeirenses assanhados tentaram arrebatá-los do navio inglês de escala em Funchal,
que os levava à pátria”. (CARVALHO, 1979, p. 271)
O deputado Alencar, em sessão de 6 de maio, propondo à Assembleia medidas em favor do deputado Pedro José da Costa Barros, eleito e impedido de tomar posse por estar
preso, dirigiu-se a Antônio Carlos nestes termos: “não sabe o ilustre preopinante quais são
os incômodos de uma prisão? Quantos prejuízos físicos e morais se sofrem? Creio que os
não ignora: ambos nós já os sofremos.” Alencar “sofrera talvez mais do que ninguém, porque não só fora preso, como vira sua mãe encarcerada por mais de três anos”. (SOUSA,
1972, v. 7, p. 238)
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O deputado Henriques de Resende, na sessão de 22 de maio, assim se expressou: “ninguém talvez é mais inclinado do que eu a esta anistia [propunham-na para os presos políticos]; basta que duas vezes eu tenha sido vítima das maiores desgraças, para que meu
coração se interesse pelo infeliz: o meu coração se dilata para o desgraçado e propende
todo para a anistia”. (Anais, 1823, t. 1, p. 94, 1ª col.)
O padre Muniz Tavares esteve preso durante quatro anos na Bahia. Na sessão de 6 de
maio, da Assembleia, confessou sua emoção durante a sessão inaugural: “apenas SM acabou de repetir o seu enérgico e patriótico discurso, eu vi toda esta Assembleia retinir aos
repetidos vivas de júbilo e prazer, pronunciados por todos nós de mistura com o imenso
povo que nos rodeava; eu vi a alegria estampada em todos os semblantes: todos universalmente satisfeitos”. (Anais, 1823, t. 1, p. 23, 2ª col.)
Dos conjurados baianos de 1798, foi eleito Cipriano José Barata de Almeida, que não
tomou posse.

7) AS FUNÇÕES DA ASSEMBLEIA
a) A função legislativa
Nos debates da Assembleia, todas as vezes que os deputados se questionavam sobre
suas atribuições, reportavam-se ao seu juramento de posse, em cuja fórmula Antônio Carlos indicara, com a necessária indeterminação, as funções da Assembleia: “fazer a Constituição política do Império do Brasil e as reformas indispensáveis e urgentes”. Constituição
todos sabiam o que era. Reformas urgentes, quais deveriam ser? Consultando o ementário
dos projetos e das indicações constantes deste inventário, veremos, pela temática das proposições apresentadas, como variava a ótica dos eleitos para “constituir a nação”, como
disse D. Pedro em sua fala.
De 39 projetos de lei oferecidos, a Assembleia aprovou seis, assim, convertidos em leis:
1) forma de promulgação das leis da Assembleia Constituinte e Legislativa; 2) extingue o
Conselho de Procuradores-Gerais das Províncias; 3) proíbe aos deputados a acumulação
de empregos; 4) sobre as sociedades secretas; 5) mantém em vigor a legislação vigente; e
6) regula a reforma provisória dos governos provinciais.
O grande problema dos constituintes consistiu em levar ao imperador, para que ele os
fizesse publicar, os projetos aprovados pela Assembleia sem a sua participação. D. Pedro,
que não admitia jurar a Constituição antes de examiná-la, foi obrigado a aceitar as leis
comuns da Assembleia. Esta esperou, pacientemente, cerca de três meses para levar seus
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decretos ao imperador, acreditando, acertadamente, que o tempo mudaria seu humor. E
assim mesmo, só o fez quando pôde apresentar-lhe o projeto de Constituição, onde ele poderia ver que, para as legislaturas ordinárias, seu direito de veto estava assegurado. Mais
tarde, cinco dias depois de dissolver a Assembleia, D. Pedro far-lhe-á uma involuntária homenagem, promulgando mais um de seus projetos de decreto, o relativo à liberdade de
imprensa, que se encontrava ainda em tramitação. (BRASIL, 1887d, 2ª parte, p. 89)
Num balanço da atividade legislativa da Assembleia, vamos encontrar estes números:
237 pareceres, 157 indicações, 39 projetos de lei, 7 requerimentos, 1 regimento interno e
1 proclamação aos povos do Brasil.
Poderíamos classificar as 25 comissões criadas pela Assembleia segundo as seguintes
categorias:
comissões técnicas permanentes............................................................................ 15
outras comissões permanentes................................................................................ 2
comissões técnicas especiais.................................................................................... 5
outras comissões especiais....................................................................................... 1
comissões de fora....................................................................................................... 2
Das comissões técnicas permanentes, as que mais pareceres emitiram foram:
Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal.................................................. 63
Comissão de Fazenda............................................................................................... 44
Comissão de Poderes................................................................................................ 32
Comissão de Constituição........................................................................................ 24

b) A função constituinte
Na primeira sessão ordinária da Assembleia, o deputado Pereira da Cunha expôs: “eu julgo
que a Assembleia deve agora, primeiro que tudo, tratar de nomear a Comissão de Constituição,
que há de apresentar um projeto dela”. A Assembleia decidiu que sete fosse o número de seus
membros e elegeu Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Antônio Luís Pereira da Cunha, Pedro
de Araujo Lima, José Ricardo da Costa Aguiar, Manoel Ferreira da Câmara Bithencourt e Sá,
Francisco Muniz Tavares e José Bonifácio de Andrada e Silva. (Anais, 1823, t. 1, p. 22)
A Assembleia esteve sempre bem consciente de que sua maior obra seria a elaboração
da primeira Constituição brasileira. Para só fazer algumas citações, leiamos o que disse
Antônio Carlos na sessão de 21 de maio: “fomos escolhidos para fazer uma Constituição,
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e só para isso é que nos escolheram; somos uma convenção ad hoc, não uma legislatura
comum; as necessidades, porém, do Brasil fizeram que ensanchássemos, talvez com injustificável arbítrio, o poder que só nos pertencia, e que nos declarássemos competentes
também para reformas indispensáveis e urgentes, além da Constituição” (Anais, 1823, t. 1,
p. 86, 1ª col.). Na sessão de 26 de maio, é Nogueira da Gama quem diz: “enquanto não
aparecer a Constituição política deste Império; enquanto o público não reconhecer por ela
a bem entendida divisão dos três poderes políticos do Estado e suas atribuições; enquanto se não capacitar da garantia da liberdade individual e segurança da propriedade, da
liberdade da imprensa, da igualdade de todos os cidadãos perante a lei, da igualdade da
repartição dos impostos, sem distinção de privilégios nem de classes, da responsabilidade
dos ministros e dos empregados do governo, e da publicidade da administração e aplicação das rendas do Estado, não julgo prudente que se decretem medidas gerais, por muito
urgentes que pareçam, (...). Portanto, Sr. Presidente, sou de parecer que se remetam estes projetos à Comissão de Constituição, recomendando-se-lhe com urgência a conclusão
deste tão necessário trabalho; para o que conviria que fossem seus membros dispensados
de assistir às sessões desta Assembleia.” (Anais, 1823, t. 1, p. 122, 2ª col.)
Na sessão de 8 de agosto, Teixeira de Gouvea usa da palavra: “Sr. Presidente: já é passado bastante tempo desde a instalação desta Assembleia, e ainda não apareceu o projeto
de Constituição. Os ilustres membros da comissão encarregada de tão importante trabalho não podem seguramente desempenhá-lo com brevidade, sendo obrigados a assistir
às sessões; o tempo que lhes resta é pouco, e nada assim se adianta. Como nós presentemente já somos bastantes, julgo que sem inconveniente poderão ser dispensados os mesmos Srs. Deputados de comparecer nesta Assembleia, e ainda não apareceu o projeto de
Constituição. E ofereceu uma indicação neste sentido. (Anais, 1823, t. 4, p. 45, 1ª col.; ver
também item 184 deste inventário)
Na sessão de 16 de agosto, Antônio Carlos comunicou: “Sr. Presidente: os ilustres membros da Comissão de Constituição a que pertenço, tendo acabado a grande obra do projeto
de Constituição, tiveram a bondade de eleger-me para redator; peço, por isso, 15 dias de licença para o redigir e apresentar a esta augusta Assembleia.” (Anais, 1823, t. 4, p. 86, 2ª col.)
Na sessão de 1º de setembro, o projeto foi lido. Continha 272 artigos, agrupados em 15 títulos. Todos os deputados nomeados a 5 de maio assinaram-no, e só Pedro de Araujo Lima o
fez com restrições. “Acabada a leitura, decidiu-se que se imprimisse o projeto com urgência”.
Na sessão de 9 de setembro “fez-se a distribuição dos exemplares do projeto de Constituição, e o Sr. Presidente perguntou quando começaria a sua discussão. Resolveu-se que
começasse no dia 15”. (Anais, 1823, t. 5, p. 53, 1ª col.)
Andrada Machado lembrou que a Assembleia devia marcar a forma de discutir o projeto. A Comissão de Constituição ficou incumbida deste negócio.
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Andrada Machado fala novamente para, sob a forma de indicação, propor que se
mandasse a SMI um exemplar do projeto por “uma competente deputação”. Decidiu a Assembleia que o exemplar fosse remetido, sob forma a estudar na sessão seguinte, dado
o adiantado da hora. Na sessão de 10 de setembro, Montesuma votou por que fosse por
uma deputação, porque entendia que a Assembleia o considerava de grande importância
“para que ele conheça os princípios que nos regem e como vamos de acordo com ele e com
a mesma nação”. Já Vergueiro indaga: “o que é este projeto? É a opinião de quatro deputados. Pois será plausível que vá a opinião de quatro deputados à presença do imperador
por uma deputação?”. Montesuma rebate, dizendo que, se o projeto não fosse digno de
consideração, a Assembleia “não mandaria imprimir dois mil exemplares para se distribuírem pelas províncias do Império”. O deputado França também foi de parecer que o projeto
era um esboço “que nem da mesma Assembleia é”, e não se justificava deputação para o
entregar ao imperador. Henriques de Resende opôs-se à ideia da deputação, “por duas
razões: uma, para se não dar esse ar de importância a uma cousa que pode ainda passar
por muitas alterações, e até mesmo ser rejeitada; 2ª, para que se não entenda que é um
ajuste entre a Assembleia e o imperador, porque o Pacto Social é entre os habitantes, ou
ao menos entre as províncias do Brasil, que a isto se haviam proposto antes mesmo da
Aclamação”. (Anais, 1823, t. 5, p. 61-62)
A Assembleia votou pela remessa do projeto pela via ordinária da secretaria.
No dia 11 de setembro, a Comissão de Constituição foi de parecer, na questão da forma
de discutir a Constituição, que houvesse apenas uma discussão, podendo cada deputado
falar três vezes a cada artigo; e que, depois de discutido todo o projeto, viesse a revisão em
que se pudesse “reformar algum absurdo ou contradição manifesta” (Anais, 1823, t. 5, p. 72,
1ª col.; ver também item 215 deste inventário). Nesta data, ao solicitar licença para tratamento da saúde, José Bonifácio declarou que “o trabalho desta Assembleia mais essencial já está
feito, que era o projeto de Constituição, e eu por mim já o aprovei todo, e cuido que pequenas
mudanças se poderão fazer; alguma emenda de palavra, algum erro de redação, e para isto
não faço falta; se algum ponto de mais circunstância se debater, também não faço falta, porque, já disse, aprovei tudo, e para esses casos há nesta Assembleia homens muito capazes.
Peço licença por três meses porque, como creio que esta Assembleia demorará mais, posso
ainda chegar a tempo até de tratar do projeto; creio não me enganar neste cálculo, porque
se um projeto de lei com pequenos e poucos artigos leva semanas, quanto gastarão tantos
artigos de Constituição! Isto há de levar muito tempo” (Anais, 1823, t. 5, p. 72). Na sessão de
12 de setembro, o deputado Montesuma exclamou: “objetos de muito menor monta temos
nós sempre tratado com toda a consideração possível, e quando se apresenta este, o maior
de todos os que se têm oferecido à deliberação desta Assembleia, pretende-se que seja debatido em uma só discussão e que apenas depois possa ser revisto para se corrigir algum absurdo ou emendar alguma palavra!” Propunha duas discussões. Antônio Carlos objetou: “a
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nação brasileira precisa muito de Constituição e, por este modo, aqui estaremos colados três
ou quatro anos; e não sei se haverá paciência para tanto. (...) Nós já estamos aqui há quatro
meses, ou quase cinco, e não temos feito nada; ao menos agora que apareceu o projeto de
Constituição, economizemos o tempo, não nos metamos em trabalhos inutilmente demorados. Em Portugal as discussões eram menos longas porque, em regra, falariam 14 deputados,
e entre nós são muito mais os que falam; (...). O argumento que parece de mais peso é o
que se funda na obrigação de darmos à Constituição a maior perfeição possível; mas não sei
como não se repara que as constituições recebem essa perfeição do decursos dos tempos
e da experiência, como tem acontecido às que conhecemos, sem excetuar a da Inglaterra,
feita, por assim dizer, de pedaços, à medida que se foram reconhecendo as alterações de
que precisava”. O deputado Carneiro da Cunha acompanhou a opinião de Montesuma, alegando que “a nação brasileira não se mostra tão sôfrega como o povo de Portugal; é mais
moderada em seus desejos”. Já Souza Mello, também contrário ao parecer da Comissão de
Constituição, alegou, entre outros motivos, a vantagem da demora, para que assim “todos
ou quase todos os deputados do Império tenham parte nesta grande obra”. À segunda discussão, estariam “reunidos neste augusto recinto os que nos faltam”. José Bonifácio volta a
falar e, em meio a ironias, manifestou sua concepção sobre constituições: “Estou persuadido
que a boa constituição é aquela que o povo quer executar; donde concluo que, para não ser
a nossa papel borrado, como têm sido muitas da Europa, é preciso que seja apropriada ao
país, e com analogia aos sentimentos e princípios que se têm arraigado geralmente nos povos”. Muniz Tavares voltou a citar o exemplo de Portugal. “O entusiasmo era lá extraordinário
pelos deputados da Assembleia, mas logo que entraram a demorar-se com a constituição,
perdeu-se de todo o respeito que lhes era devido como representantes da nação, e falava-se
claramente que se demoravam para não perderem tão depressa a moeda diária, e outras
patifarias dessa natureza”. O deputado Alencar manifesta seu respeito pela opinião pública:
“logo que a comissão nos apresentou o projeto de Constituição, mandamos imprimir não
só o número suficiente para os Srs. Deputados, mas uma grande cópia de exemplares para
se divulgar por toda a nação; e uma das razões mais fortes, que se deram para este procedimento, foi que era necessário ouvir a opinião pública para nos amoldarmos a ela quanto
fosse possível”. E adiante: “um tal edifício, em que deve basear a felicidade não só da geração
presente, como das futuras, não pode ser obra de um momento”. Costa Aguiar observa: “se
somente este parecer nos tem custado duas sessões, quantas em verdade não levará cada
uma das discussões pela maneira que se projeta!” E mais adiante: “eu sinto, mas é forçoso
confessar, que, com a vontade excessiva, ou para melhor dizer, comichão de falar, que temos
constantemente aqui observado, nem em dois anos aparecerá sancionada a Constituição”.
(Anais, 1823, t. 5, p. 75-78)
Ao final dos debates, foi decidido que o projeto passasse por duas discussões.
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Quanto ao quórum mínimo ou “número de deputados para formar Casa”, como então
se dizia, para a votação de matéria constitucional, decidiu a Assembleia que era necessária
a presença de dois terços dos 78 deputados então empossados, vale dizer, 52 deputados.
Para ser aprovada a matéria constitucional, bastava que obtivesse 27 votos.
Quanto ao ritmo do debate do projeto, a verificação de que gastaram 32 sessões para a
primeira discussão dos 24 primeiros artigos do projeto aos quais os deputados ofereceram
139 emendas leva-nos a inferir com Costa Aguiar, que a Assembleia levaria cerca de dois
anos, para concluir sua obra.

8) FONTES E MÉRITO DO PROJETO
DE CONSTITUIÇÃO
Afirma José Honório que Antônio Carlos buscou as bases de sua carta constitucional no
Apostolado, sociedade secreta fundada por José Bonifácio. “Nela, tal como na Constituinte, foi Antônio Carlos o relator do projeto”. (RODRIGUES, 1974, p. 103)
Para falar do projeto, ninguém melhor do que seu relator. Em 1840, discursando na
sessão de 13 de abril, ele deu este depoimento: “a nossa Constituição é uma perfeita cópia
das outras, nada tem de particular; se é mal-feita, é porque se lhe coseram os retalhos das
outras. Esta Constituição é mais obra minha do que de ninguém. Eu apresentei o projeto
na Constituinte: os Srs. conselheiros de Estado nada fizeram senão acrescentar duas ou
três cousas, com as quais talvez aumentaram a desordem que havia no projeto”. E, a 24
de abril, completa seu depoimento: “eu tive nela grande parte; todo o mundo sabe que
na Assembleia Constituinte juntamo-nos sem plano; não havendo bases em que assentasse a discussão, nomeou-se uma comissão para tratar da constituição; eu fui um dos
nomeados, o atual regente foi outro, meu falecido irmão outro; e além destes, o finado
marquês de Inhambupe, o Sr. Muniz Tavares e meu sobrinho Costa Aguiar; eu tive a honra
de ser nomeado presidente desta comissão; em pouco, apresentaram os seus trabalhos, e
eu tive a sem-cerimônia de dizer que não prestavam para nada; um copiou a Constituição
portuguesa, outro, pedaços da Constituição espanhola. À vista destes trabalhos, a nobre
comissão teve a bondade de incumbir-me da redação da nova constituição: e que fiz eu?
Depois de estabelecer as bases fundamentais, fui reunir o que havia de mais aplicável ao
nosso Estado; mas no curto prazo de 15 dias para um trabalho tão insano, só pude fazer
uma obra imperfeita. Eu o disse quando a apresentei à Assembleia Constituinte; mas lembrei que a fosse melhorando pouco a pouco; a Constituição atual é pura cópia de quanto
ali escrevi, apenas diverge a respeito de impostos, a respeito do elemento federal, que nos
tem dado que entender, e a respeito de direitos naturais escritos. Ora, esta Constituição
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que os Srs. Conselheiros de Estado coordenaram é tirada da Constituição francesa em
grande parte, e da de Noruega em outras”. (BRASIL, 1884, t. 1, p. 28 e 109)
Nos debates dos 24 primeiros artigos da Constituição, as matérias que mais colunas do
Diário da Assembleia ocuparam foram, em primeiro lugar, empatadas, as questões da cidadania brasileira e da liberdade religiosa; em segundo, a definição do território nacional
e das províncias brasileiras; e, em terceiro a instituição do júri. Não é nosso propósito aqui
analisar o conteúdo da matéria constitucional. Achamos necessário tão-somente observar
que o constitucionalista que se abalance a pesquisar a matéria constitucional dispersa nos
discursos e debates da Constituinte, ao terminar o manuseio dos Anais, terá acrescido valiosa parcela de conhecimentos à sua erudição.
Costumam apontar como mérito do projeto o ser quase idêntico à Constituição outorgada pelo imperador em 1824, com a diferença maior da introdução do Poder Moderador
na última. Parece-nos que a medida justa para a aferição de qualidade da obra da Constituinte está, antes, em ter esta, sob a forma outorgada, vigorado pelo tempo que durou a
Monarquia brasileira, tendo chegado à provecta idade de 65 anos. Talvez se devesse à qualidade nela apontada por José Bonifácio e acima citada: “boa Constituição é aquela que
o povo quer executar; donde concluo que, para não ser a nossa papel borrado, como tem
sido muitas da Europa, é preciso que seja apropriada ao país e com analogia aos sentimentos e princípios que se têm arraigado geralmente nos povos”. (Anais, 1823, t. 5, p. 77, 1ª col.)

9) A DISSOLUÇÃO DA CONSTITUINTE
Octávio Tarquínio põe na boca de D. Pedro uma pergunta que teria formulado já em fevereiro de 1823, quando mais de quarenta deputados se encontravam no Rio para a instalação da Assembleia: “que ação desenvolveriam aqueles deputados a chegarem ao Rio em
número crescente?” (SOUSA, 1972, v. 3, t. 2, p. 86). Quem acompanhar a formação política
de D. Pedro verá que não faltaram conselheiros para lhe incutirem que, aos monarcas, decoroso era outorgarem Constituição, jamais se tornarem prisioneiros de Cartas impostas
por Assembleias populares. Não só áulicos haviam repetido esse conceito, como, segundo
afirma Varnhagen, também “era a própria ideia de Feijó, de Barata e de outros ex-deputados de Lisboa, pretendendo que desde logo se decretasse, com leves modificações, a
Constituição portuguesa de 1822” (Varnhagen apud SOUSA, 1972, p. 87). E conclui Octávio
Tarquínio: “juntavam-se assim personalidades antagônicas, como José Bonifácio, Cipriano Barata e Diogo Feijó, a prepararem terreno para o que viria afinal – uma Carta doada
pelo monarca, obra de um homem ou um grupo restrito de homens e não o produto de
tumultuárias discussões de uma Assembleia”. (SOUSA, 1972, p. 87)
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Na fala inaugural da Assembleia, o Trono deu o mote: “espero que a Constituição que
façais mereça a minha imperial aceitação”, que, glosado por Antônio Carlos em nome da
Assembleia, a glosa soou como insulto aos ouvidos do imperador: “direi mesmo à face do
mundo inteiro que seria nova a necessidade de sanção do monarca para haver Constituição; era o mesmo que dizer que ele dava a Constituição à nação; mas a nação disse-nos –
ide fazer o pacto social, mas reparai que os poderes já estão divididos, que o Executivo está
confiado a um indivíduo que é o chefe hereditário, e que a religião há de ser conservada.
Ora, se nós faltarmos a algumas destas condições, a nação desaprovará a nossa obra e o
imperador, com justiça, apelará para o voto geral, quando atacarmos direitos que lhe competem; porém nunca quererei que ele possa dizer-nos: não aceito a Constituição porque me
não agrada; vós não sois mais que uns meros projetistas”. (Anais, 1823, t. 2, p. 123, 2ª col.)
José Honório Rodrigues, que vê em Antônio Carlos um líder natural e destemido, de
eloquência inigualável, questiona-se: “não sei se não foi sua independência de espírito,
sua capacidade crítica, seu fervor nacional, sua bravura incomparável, que provocaram
não apenas o exílio com seus irmãos, José Bonifácio e Martim Francisco, mas seu afastamento da tribuna parlamentar até 1838” (RODRIGUES, 1974, p. 264). Não fosse a história
ter-se repetido em período por demais recente, acharíamos inadmissível que um só deputado pudesse acarretar a dissolução de uma assembleia. D. Pedro decretou a dissolução
da Constituinte de 1823 nestes termos: “havendo esta Assembleia perjurado ao tão solene
juramento que prestou à nação de defender a integridade do Império, sua independência
e a minha dinastia, hei por bem, como imperador e defensor perpétuo do Brasil, dissolver
a mesma Assembleia e convocar já uma outra” (BRASIL, 1887e, parte. 2, p. 85). Sua convicção do perjúrio era tão grande, que, no dia seguinte, retificou: “hei por bem declarar que,
fazendo a justa distinção entre os beneméritos, que sempre tiveram em vista o bem do
Brasil, e os facciosos, que anelavam vinganças, ainda à custa dos horrores da anarquia, só
estes se compreendem naquela increpação.” (BRASIL, 1887f, p. 85)
A causa que acabamos de expor não foi a única responsável pela dissolução da Assembleia. D. Pedro, que vencera as Cortes graças ao partido brasileiro, agora alia-se ao partido
português para dissolver as Cortes brasileiras. Haviam sido tumultuados os últimos dias da
Assembleia. Mais de uma vez ocupou a atenção do plenário matéria, à época, suscitadora
de muito passionalismo: a exclusão da cidadania brasileira dos portugueses que se haviam
manifestado contrários à Independência. Nos debates, Antônio Carlos admitira que se poderia incluir entre os suspeitos de infidelidade à causa brasileira até o próprio imperador.
As galerias, lotadas de portugueses, passaram a manifestar-se ruidosamente. E quando as
tropas cercaram o edifício da Cadeia Velha reformada, já no ato da dissolução, o imperador
justificou sua presença como necessária à segurança dos deputados porque até indivíduos
armados lá se encontravam.
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Ninguém desconhece o episódio do espancamento do boticário Davi Pamplona Corte
Real, tido por dois oficiais portugueses como o autor de correspondência inserida na Sentinela da Liberdade à Beira do Mar da Praia Grande, que desenvolvia forte campanha nativista. A correspondência criticava a admissão “no Exército, de militares portugueses que
tinham combatido contra a causa da Independência na Bahia” (SOUSA, 1972, v. 3, p. 134).
Davi Pamplona, em petição à Assembleia, clamava por providências contra a arbitrariedade de que fora vítima (ver item 325, deste inventário). O fato gerou exaltados discursos, sobretudo de Antônio Carlos. E as galerias, desta vez, apoiavam os oradores. Antônio Carlos
clamou: “foi o cidadão ultrajado e espancado por ter ofendido os indivíduos agressores, ou
foi por ser brasileiro, e ter aferro e afinco à independência do seu país, e não amar o bando
de inimigos, que, por descuido nosso, se tem apoderado das nossas forças? Os cabelos se
me eriçam, o sangue ferve-me em borbotões, à vista do infando atentado, e quase maquinalmente grito: vingança”. (Anais, 1823, t. 6, p. 227, 2ª col.)
O dramático episódio da “noite da agonia”, isto é, a véspera do ato de dissolução da
Assembleia, é literariamente narrado por Octávio Tarquínio de Sousa em “A Constituinte
de 1823 e a sua dissolução violenta”. (SOUSA, 1972, v. 6, p. 410-420)
A dissolução da Assembleia deu-se à uma hora da tarde de 12 de novembro de 1823.
“Ao saírem os deputados, foram presos em nome de D. Pedro I, Antônio Carlos, Martim
Francisco, Belchior, Fernandes Pinheiro, José Joaquim da Rocha e Francisco Gê Acayaba
de Montesuma. Foram conduzidos ao cais do Largo do Paço, embarcados em um escaler
guarnecido de tropa e levados ao arsenal da Marinha, acompanhados de quatro escaleres
igualmente guarnecidos de tropa. ‘Tudo isto estava de antemão preparado. Antônio Carlos, ao sair preso e acompanhado de soldados, tirou o chapéu a uma peça de artilharia
que estava apontada para a porta que ele acabara de franquear e disse: respeito muito o
seu poder’” (RODRIGUES, 1974, p. 222). José Bonifácio foi preso em casa. Também foram
presos, e depois libertados, Vergueiro, Muniz Tavares, Henriques de Resende, Carneiro da
Cunha, Alencar, Cruz Gouveia, Xavier de Carvalho e Luis Ignácio de Andrade Lima (RODRIGUES, 1974, p. 223). Os primeiros presos foram postos na charrua “Luconia” e exilados.
Nas províncias, o golpe gerou reação, “ora menor, como na Bahia, ora maior, como em
Pernambuco” (RODRIGUES, 1974, p. 229). A reação pernambucana dar-se-á em 1824, e o
movimento, ampliado sob a denominação de Confederação do Equador, veio enriquecer o
martirológio brasileiro com os nomes de frei Joaquim do Amor Divino Caneca, fuzilado em
1825, e João Soares Lisboa, figurante deste inventário.
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DE 1823

17

17 Para presidir as sessões preparatórias e a instalação da Assembleia, foram eleitos presidente e
secretário interinos o Sr. D. Jozé Caetano da Silva Coutinho, bispo capelão mor, e o Sr. M
 anoel
Jozé de Sousa França (1ª sessão preparatória,
17/4/1823) (Anais, 1823, v. 1, p. 2, 1ª col).
Mesas da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823

MESA DE MAIO
Presidente:

D. Jozé Caetano da Silva Coutinho, BISPO CAPELÃO MOR

Vice-Presidente:

José Bonifácio de ANDRADA E SILVA

1º Secretário:

José Joaquim CARNEIRO DE CAMPOS

2º Secretário:

Manoel Jozé de Sousa FRANÇA

Suplentes:

José Ricardo da COSTA AGUIAR de Andrada
Francisco MUNIZ TAVARES
(Sessão de 5/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 18, 1ª col.)

MESA DE JUNHO
Presidente:

José Bonifácio de ANDRADA E SILVA

Vice-Presidente:

Manoel Ferreira da CÂMARA Bithencourt e Sá

1º Secretário:

José Joaquim CARNEIRO DE CAMPOS

2º Secretário:

José Ricardo da COSTA AGUIAR de Andrada

3º Secretário:

Manoel Jozé de Sousa FRANÇA

4º Secretário:

Francisco MUNIZ TAVARES

Suplentes:

José Feliciano FERNANDES PINHEIRO
Pedro de ARAUJO LIMA
(Sessão de 2/6/1823. Anais, 1823, v. 2, p. 2, 2ª col.)

MESA DE JULHO
Presidente:

Manoel Ferreira da CÂMARA Bithencourt e Sá

Vice-Presidente:

José Egídio Álvares de Almeida, BARÃO DE SANTO AMARO

1º Secretário:

José Joaquim CARNEIRO DE CAMPOS

2º Secretário:

Manoel Jozé de Sousa FRANÇA

3º Secretário:

José Ricardo da COSTA AGUIAR de Andrada

4º Secretário:

Francisco MUNIZ TAVARES

Suplentes:

José Feliciano FERNANDES PINHEIRO
José Antônio da Silva MAIA
(Sessão de 2/7/1823. Anais, 1823, v. 3, p. 5, 2ª col.)
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MESA DE AGOSTO
Presidente:

D. Jozé Caetano da Silva Coutinho, BISPO CAPELÃO MOR

Vice-Presidente:

José Egídio Álvares de Almeida, BARÃO DE SANTO AMARO

1º Secretário:

José Ricardo da COSTA AGUIAR de Andrada

2º Secretário:

Manoel Jozé de Sousa FRANÇA

3º Secretário:

José Feliciano FERNANDES PINHEIRO

4º Secretário:

Luís José de CARVALHO E MELLO

Suplentes:

José Antônio da Silva MAIA
Francisco MUNIZ TAVARES
(Sessão de 2/8/1823. Anais, 1823, v. 4, p. 4, 2ª col.)

MESA DE SETEMBRO
Presidente:

José Egídio Álvares de Almeida, BARÃO DE SANTO AMARO

Vice-Presidente:

Martim Francisco RIBEIRO DE ANDRADA

1º Secretário:

João Severiano MACIEL DA COSTA

2º Secretário:

Luís José de CARVALHO E MELLO

3º Secretário:

D. LOCIO E SEILBITZ

4º Secretário:

José Feliciano FERNANDES PINHEIRO

Suplentes:

José Antônio da Silva MAIA
José Ricardo da COSTA AGUIAR de Andrada
(Sessão de 2/9/1823. Anais, 1823, v. 5, p. 17, 2ª col.)

MESA DE OUTUBRO
Presidente:

Martim Francisco RIBEIRO DE ANDRADA

Vice-Presidente:

Antônio Luís PEREIRA DA CUNHA

1º Secretário:

João Severiano MACIEL DA COSTA

2º Secretário:

MIGUEL CALMON du Pin e Almeida

3º Secretário:

José Antônio da Silva MAIA

4º Secretário:

José Feliciano FERNANDES PINHEIRO

Suplentes:

Manoel Jozé de Sousa FRANÇA
Francisco Gê Acayaba de MONTESUMA
(Sessão de 2/10/1823. Anais, 1823, v. 6, p. 9, 1ª col.)
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MESA DE NOVEMBRO
Presidente:

João Severiano MACIEL DA COSTA

Vice-Presidente:

Luís José de CARVALHO E MELLO

1º Secretário:

MIGUEL CALMON du Pin e Almeida

2º Secretário:

José Antônio da Silva MAIA

3º Secretário:

Caetano Maria LOPES GAMA

4º Secretário:

Manuel Antônio GALVÃO

Suplentes:

José Feliciano FERNANDES PINHEIRO
José da COSTA CARVALHO
(Sessão de 31/10/1823. Anais, 1823, v. 6, p. 182,
1ª col.)

José Bonifácio Andrada e Silva

José Egídio Álvares de Almeida
- barão de Santo Amaro

Dom Jozé Caetano da Silva
Coutinho – bispo capelão mor

Manoel Ferreira da Câmara
Bithencourt Aguiar e Sá

José Severino Maciel da Costa

Martim Francisco Ribeiro de Andrada

Fonte: Acervo da Câmara dos Deputados.
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Composição da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823

“CAPÍTULO IV
Dos Deputados
1. Os deputados para a Assembléa Geral Constituinte e Legislativa do Reino do Brazil
não podem ser por ora menos de 100. E porque a necessidade da mais breve installação da
Assembléa obste a que se espere por novos e mais bem formados censos (...) este número
de 100 será provisoriamente distribuído pelas provincias na seguinte proporção:”
* CADEIRAS
PROPOSTAS

CADEIRAS
OCUPADAS

SUPLENTES

DEPUTADOS NÃO
SUBSTITUÍDOS

Alagoas

5

4

–

1

Bahia

13

11

3

–

Capitania
(ver Espírito Santo)

1

–

–

–

Ceará

8

7

–

1

Cisplatina

2

–

–

–

Espírito Santo

-

1

–

–

Goiás

2

1

–

1

Maranhão

4

–

–

–

Mato Grosso

1

1

–

–

Minas Gerais

20

20

4

–

Pará

3

–

–

–

Paraíba

5

4

–

1

Pernambuco

13

12

2

1

Piauí

1

–

–

–

Rio de Janeiro

8

8

2

–

Rio Grande do Norte

1

1

1

–

Rio Grande do Sul

3

4

–

–

Santa Catarina

1

1

–

–

São Paulo

9

9

3

–

100

84

15

5

PROVÍNCIAS

Total

TOTAL DE CADEIRAS: 89
Fonte: BRASIL, 1887c, p. 42.
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ALAGOAS
Nome parlamentar: ACIOLI
Nome completo: Inácio Acioli de Vasconcelos
Nome parlamentar: CALDAS
Nome completo: José Antônio Caldas, padre
Nome parlamentar: LOPES GAMA
Nome completo: Caetano Maria Lopes Gama (futuro visconde de Maranguape)
Nome parlamentar: SOUZA MELLO
Nome completo: Jozé de Souza Mello

Deputado Miguel Joaquim de Cerqueira e Silva

18

BAHIA
Nome parlamentar: BRANT PONTES
Nome completo: Felisberto Caldeira Brant Pontes (futuro marquês de Barbacena)

19

Nome parlamentar: CALMON, MIGUEL CALMON, CALMON SENIOR
Nome completo: Miguel Calmon du Pin e Almeida (futuro marquês de Abrantes)
Nome parlamentar: CALMON JUNIOR, ANTÔNIO CALMON
Nome completo: Antônio Calmon du Pin

20

Nome parlamentar: CARVALHO E MELLO
Nome completo: Luiz José de Carvalho e Mello (futuro visconde de Cachoeira)
Nome parlamentar: COSTA CARVALHO
Nome completo: José da Costa Carvalho (futuro marquês de Monte Alegre)
Nome parlamentar: FERREIRA DE ARAÚJO
Nome completo: Manoel Ferreira de Araújo Guimarães
Nome parlamentar: FERREIRA FRANÇA
Nome completo: Antônio Ferreira França
Nome parlamentar: FRANCISCO CARNEIRO, CARNEIRO
Nome completo: Francisco Carneiro de Campos
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18

Não tomou posse e não teve suplente.

19

Tomou posse em 11/10/1823.

20

Suplente do deputado Brant Pontes.
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Nome parlamentar: GALVÃO
Nome completo: Manoel Antônio Galvão
Nome parlamentar: MONTESUMA
Nome completo: Francisco Gê Acayaba Montesuma (futuro visconde de Jequitinhonha)
Nome parlamentar: PEDREIRA DO COUTO, COUTO FERRAZ
Nome completo: Luís Pedreira do Couto Ferraz

21

Nome parlamentar: SILVA LISBOA
Nome completo: José da Silva Lisboa (futuro visconde de Cairu)

22

Deputado Cipriano José Barata de Almeida

23

Deputado Francisco Agostinho Gomes, padre

24

CEARÁ
Nome parlamentar: ALENCAR
Nome completo: José Martiniano de Alencar, padre
Nome parlamentar: COSTA BARROS, BARROS
Nome completo: Pedro José da Costa Barros
Nome parlamentar: HOLLANDA CAVALCANTI
Nome completo: Manoel Ribeiro Bessa de Hollanda Cavalcanti, padre
Nome parlamentar: MARIANO DE ALBUQUERQUE, MARIANO CAVALCANTI,
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Nome completo: José Mariano de Albuquerque Cavalcanti
Nome parlamentar: PACHECO PIMENTEL
Nome completo: Manuel Pacheco Pimentel, padre
Nome parlamentar: RODRIGUES DE CARVALHO
Nome completo: João Antônio Rodrigues de Carvalho
Nome parlamentar: XAVIER SOBREIRA
Nome completo: José Joaquim Xavier Sobreira, padre
Deputado Antônio Manuel de Sousa

25

21

Suplente do deputado Francisco Agostinho Gomes.

22

Suplente do deputado Cipriano José Barata de Almeida.

23

Não tomou posse.

24

Não tomou posse.

25

Não tomou posse e não teve suplente.

Composição da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823

69

ESPIRÍTO SANTO
Nome parlamentar: PEREIRA DE SAMPAIO, RIBEIRO DE SAMPAIO, PINTO RIBEIRO
Nome completo: Manuel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio

GOIÁS
Nome parlamentar: ÁLVARES DA SILVA
Nome completo: Silvestre Álvares da Silva, padre

26

Deputado Joaquim Alves de Oliveira

27

Deputado Antônio José Teixeira de Carvalho

28

MATO GROSSO
Nome parlamentar: NAVARRO DE ABREU
Nome completo: Antonio Navarro de Abreu

MINAS GERAIS
Nome parlamentar: ABREU E SILVA
Nome completo: José de Abreu e Silva

29

Nome parlamentar: ARAÚJO VIANA
Nome completo: Cândido José de Araújo Viana (futuro marquês de Sapucaí)
Nome parlamentar: CÂMARA, INTENDENTE CÂMARA
Nome completo: Manoel Ferreira da Câmara Bithencourt e Sá
Nome parlamentar: DIAS, CUSTÓDIO DIAS
Nome completo: José Custódio Dias, Padre

30

Nome parlamentar: EVANGELISTA, FARIA LOBATO
Nome completo: João Evangelista de Faria Lobato

31
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26

Tomou posse em 14/7/1823.

27

Não tomou posse.

28

Suplente do deputado Alves de Oliveira. Convocado em 30/8/1823, não tomou posse.

29

Suplente do deputado Evangelista, que tomou posse em 28/8/1823.

30

Suplente do deputado Monteiro de Barros.

31

Tomou posse em 23/9/1823.
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Nome parlamentar: GOMIDE
Nome completo: Antônio Gonçalves Gomide

32

Nome parlamentar: MACIEL DA COSTA
Nome completo: João Severiano Maciel da Costa (futuro marquês de Queluz)
Nome parlamentar: MAIA
Nome completo: José Antônio da Silva Maia
Nome parlamentar: MONTEIRO DE BARROS, BARROS
Nome completo: Lucas Antônio Monteiro de Barros
(futuro visconde de Congonhas do Campo)

33

Nome parlamentar: OLIVEIRA MACIEL
Nome completo: Theotonio Álvares de Oliveira Maciel
Nome parlamentar: PINHEIRO DE OLIVEIRA, PINHEIRO
Nome completo: Belchior Pinheiro de Oliveira, padre
Nome parlamentar: RESENDE COSTA
Nome completo: José de Resende Costa
Nome parlamentar: RIBEIRO DE RESENDE
Nome completo: Estêvão Ribeiro de Resende (futuro marquês de Valença)
Nome parlamentar: ROCHA
Nome completo: José Joaquim da Rocha
Nome parlamentar: ROCHA FRANCO
Nome completo: Antônio da Rocha Franco, padre

34

Nome parlamentar: RODRIGUES DA COSTA
Nome completo: Manoel Rodrigues da Costa, padre
Nome parlamentar: SARAIVA, COUTO SARAIVA
Nome completo: José Alves do Couto Saraiva
Nome parlamentar: SILVEIRA MENDONÇA
Nome completo: João Gomes da Silveira Mendonça (futuro visconde do Fanado e marquês de Sabará)
Nome parlamentar: TEIXEIRA DA COSTA
Nome completo: Antônio Teixeira da Costa
32

Suplente do deputado Francisco Pereira de Santa Apolônia.

33

Tomou posse em 4/11/1823.

34

Suplente do deputado Furtado de Mendonça, que tomou posse pelo Rio de Janeiro.
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Nome parlamentar: TEIXEIRA DE GOUVEA
Nome completo: Lúcio Soares Teixeira de Gouvea
Nome parlamentar: TEIXEIRA VASCONCELOS, TEIXEIRA DA FONSECA
Nome completo: José Teixeira da Fonseca Vasconcelos (futuro visconde de Caeté)
Nome parlamentar: VELOSO SOARES
Nome completo: Manuel José Veloso Soares
Deputado Francisco Pereira de Santa Apolônia

35

PARAÍBA
Nome parlamentar: CARNEIRO DA CUNHA
Nome completo: Joaquim Manuel Carneiro da Cunha
Nome parlamentar: CRUZ GOUVEIA
Nome completo: José da Cruz Gouveia
Nome parlamentar: FERREIRA NOBRE
Nome completo: José Ferreira Nobre, padre
Nome parlamentar: XAVIER DE CARVALHO
Nome completo: Augusto Xavier de Carvalho
Deputado Virgínio Rodrigues Campelo, padre

36

PERNAMBUCO
Nome parlamentar: ALMEIDA E ALBUQUERQUE, ALBUQUERQUE
Nome completo: Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque
Nome parlamentar: ANDRADE LIMA
Nome completo: Luis Ignácio de Andrade Lima, padre
Nome parlamentar: ARAÚJO GONDIM
Nome completo: Antônio José Duarte de Araújo Gondim
Nome parlamentar: ARAUJO LIMA
Nome completo: Pedro de Araujo Lima (futuro marquês de Olinda)
Nome parlamentar: CAVALCANTI DE LACERDA
Nome completo: Manoel Ignácio Cavalcanti de Lacerda (futuro barão de Pirapama)
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35

Não tomou posse.

36

Não tomou posse e não teve suplente.
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Nome parlamentar: FERREIRA BARRETO
Nome completo: Francisco Ferreira Barreto, padre

37

Nome parlamentar: FORTUNA
Nome completo: Ignacio de Almeida Fortuna, padre
Nome parlamentar: GAMA
Nome completo: Bernardo José da Gama (futuro visconde de Goiana)
Nome parlamentar: HENRIQUES DE RESENDE
Nome completo: Venâncio Henriques de Resende, padre
Nome parlamentar: LOCIO E SEILBITZ, D. NUNO EUGÊNIO DE LOCIO
Nome completo: D. Nuno Eugênio de Locio e Seilbitz, padre

38

Nome parlamentar: MUNIZ TAVARES
Nome completo: Francisco Muniz Tavares, padre
Nome parlamentar: RIBEIRO DE CAMPOS
Nome completo: Antônio Ribeiro de Campos
Deputado Francisco de Carvalho Pais de Andrade

39

Deputado João da Silva Ferreira

40

Deputado Manuel Maria Carneiro da Cunha

41

RIO DE JANEIRO
Nome parlamentar: BARÃO DE SANTO AMARO
Nome completo: José Egídio Álvares de Almeida
Nome parlamentar: BISPO CAPELÃO MOR
Nome completo: D. Jozé Caetano da Silva Coutinho, bispo do Rio de Janeiro
Nome parlamentar: CARNEIRO DE CAMPOS
Nome completo: José Joaquim Carneiro de Campos (futuro marquês de Caravelas)

42

Nome parlamentar: FRANÇA
Nome completo: Manoel Jozé de Souza França
37

Suplente do deputado Francisco de Carvalho Pais de Andrade.

38

Suplente do deputado João da Silva Ferreira.

39

Não tomou posse.

40

Não tomou posse.

41

Não tomou posse e não teve suplente.

42

Suplente do deputado Joaquim Gonçalves Ledo.
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Nome parlamentar: FURTADO DE MENDONÇA
Nome completo: Jacinto Furtado de Mendonça
Nome parlamentar: NOGUEIRA DA GAMA
Nome completo: Manoel Jacinto Nogueira da Gama (futuro marquês de Baependi)
Nome parlamentar: PEREIRA DA CUNHA
Nome completo: Antônio Luís Pereira da Cunha (futuro marquês de Inhambupe)
Nome parlamentar: RIBEIRO DE ANDRADA
Nome completo: Martim Francisco Ribeiro de Andrada

43

Deputado Agostinho Correia da Silva Goulão

44

Deputado Joaquim Gonçalves Ledo

45

RIO GRANDE DO NORTE
Nome parlamentar: XAVIER GARCIA
Nome completo: Thomas Xavier Garcia de Almeida Castro

46

Deputado Francisco de Arruda Câmara

47

RIO GRANDE DO SUL
Nome parlamentar: CHAGAS SANTOS
Nome completo: Francisco das Chagas Santos
Nome parlamentar: FERNANDES PINHEIRO
Nome completo: José Feliciano Fernandes Pinheiro (futuro visconde de São Leopoldo)
Nome parlamentar: MARTINS BASTOS
Nome completo: Antônio Martins Bastos
Nome parlamentar: RIBEIRO DA COSTA, SENA RIBEIRO
Nome completo: Joaquim Bernardino de Sena Ribeiro da Costa
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43

Suplente do deputado Agostinho Correia da Silva Goulão.

44

Não tomou posse.

45

Não tomou posse.

46

Suplente do deputado Francisco de Arruda Câmara.

47

Não tomou posse.
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SANTA CATARINA
Nome parlamentar: DUARTE SILVA
Nome completo: Diogo Duarte Silva

SÃO PAULO
Nome parlamentar: ANDRADA MACHADO
Nome completo: Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva
Nome parlamentar: ANDRADA E SILVA
Nome completo: José Bonifácio de Andrada e Silva
Nome parlamentar: AROUCHE RENDON, TOLEDO RENDON, AROUCHE
Nome completo: José Arouche de Toledo Rendon
Nome parlamentar: COSTA AGUIAR
Nome completo: José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada
Nome parlamentar: COUTO REIS
Nome completo: Manuel Martins do Couto Reis

48

Nome parlamentar: ORNELLAS
Nome completo: Manuel Joaquim de Ornellas

49

Nome parlamentar: PACHECO E SILVA
Nome completo: José Correa Pacheco e Silva

50

Nome parlamentar: PAULA E MELLO, PAULA, PAULA SOUZA
Nome completo: Francisco de Paula Souza e Mello
Nome parlamentar: RODRIGUES VELLOSO, VELLOSO, VELLOSO DE OLIVEIRA
Nome completo: Antônio Rodrigues Velloso de Oliveira
Nome parlamentar: VERGUEIRO
Nome completo: Nicolau Pereira de Campos Vergueiro

51

Deputado Diogo de Toledo Lara e Ordonhez

52

48

Suplente do deputado Vergueiro.

49

Suplente do deputado Ribeiro de Andrada, que tomou posse pelo Rio de Janeiro.

50

Suplente do deputado Diogo de Toledo Lara e Ordonhez.

51

Tomou posse em 1/7/1823.

52

Não tomou posse.
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COMISSÕES
PERMANENTES

(internas e de fora)

e especiais:

HISTÓRICO

E COMPOSIÇÃO
Comissões permanentes (internas e de fora) e especiais: histórico e composição

Transcrevemos inicialmente, no item a (histórico das comissões), trechos dos Annaes do
Parlamento Brazileiro, referenciados como Anais que, em ordem cronológica, elucidam quanto à criação e competência das comissões permanentes – internas e de fora – e especiais.
No item b (composição das comissões), anotamos, em ordem alfabética, as comissões
permanentes – internas e de fora – e especiais ou ad hoc, com indicação da data de nomeação de seus membros e alterações de composição.

a) Histórico das comissões
“Propoz então o Sr. Presidente a nomeação de duas commissões, uma de cinco membros para verificar a legalidade dos diplomas dos Srs. Deputados que não sahissem eleitos
para esta mesma commissão, e outra de tres membros para verificar igualmente a legalidade dos diplomas dos cinco que formassem a 1ª commissão.”
(1ª sessão preparatória, 17/4/1823, Anais, 1823, v. 1, p. 1, 1º col.)

“Fallou-se depois na necessidade de um regimento provisório para regular os trabalhos da assembléa, nomeando-se uma commissão para apresentar o seu projecto.”
(2ª sessão preparatória, 18/4/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 4, 1ª col.)

“O Sr. Secretario: – Proponho que o Sr. Presidente haja de nomear tres membros que
formem uma commissão extraordinária de policia, que tenha a seu cargo amanhã destinar
lugares e fazer apromptar tudo que fôr necessario.”
(Sessão de 2/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 12, 2ª col.)

“Acabada a leitura propoz o Sr. Araujo Lima como indispensável, para se não roubar o
tempo á assembléa, a nomeação da commissão de petições para as examinar e dar-lhes as
respectivas direcções.”
(Sessão de 7/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 33, 2ª col.)

“O Sr. Costa Aguiar: – Peço licença para lembrar a V.Ex. a nomeação das commissões,
porque sem ellas não podem os negocios progredir em ordem; e apontarei como muito
necessaria a de policia para o governo interno da assembléa, a da redacção do Diario,
porque os tachygraphos escrevem, e o publico nada sabe das sessões, e a da fazenda (...) a
dita commissão deve dar o seu parecer.”
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“O Sr. Rodrigues de Carvalho lembrou a commissão de legislação (...)”
(Sessão de 7/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 34, 2ª col.)

“O Sr. Presidente: – Entendo que se deve passar á nomeação das commissões, começando pela da redação do Diario.”
(Sessão de 7/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 36, 1ª col.)

“O Sr. Ribeiro de Andrada: – Eu desejo que se tome em consideração que os membros
da commissão de constituição não devem ser nomeados para outra (...) que sejão excluidos em qualquer nomeação de commissão.”
(Sessão de 7/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 36, 1ª col.)

“Por occasião de se approvar este parecer, se propôz, e venceu como urgente, a nomeação de uma commissão de saude publica, e que esta propuzesse outra commissão
de fóra para a coadjuvar nos seus trabalhos, cujos membros assim propostos serião
approvados pela assembléa”.
(Sessão de 7/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 68, 2ª col.)

“O Sr. Moniz Tavares: – Sr. Presidente, creio que será muito conveniente que a assembléa decida que póde a commissão de petições deferir a ellas dizendo (...)”
(Sessão de 17/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 69, 1ª col.)

“O Sr. Araujo Lima: – Não se trata agora de casos particulares: tratamos de assignar as
attribuições da commissão de petições.”
(Sessão de 17/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 69, 2ª col.)

“O Sr. Alencar: – Não se trata aqui de negar o direito de petição... É, pois, da attribuição
da commissão de petições despedir aquellas que nos não competem; (...)”
(Sessão de 17/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 69, 2ª col. e p. 70, 1ª col.)

“Outros Srs. Deputados fizerão ainda algumas breves reflexões sobre a materia; e por fim
decidio a assembléa que a commissão de petições, além da attribuição de mandar para as respectivas commissões os requerimentos sobre objectos do conhecimento da assembléa, tivesse a de dar o seu parecer sobre aquelles que julgasse não pertencerem á mesma assembléa.”
(Sessão de 17/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 70, 1ª col.)

“O Sr. Maia: – Proponho: 1º que o governo faça saber á assembléa, todas as notícias do
dia, tanto internas como externas, que interessarem a segurança da nação e a estabilidade
do Imperio. 2º que se nomeie uma commissão particular, a que se dirijão essas noticias e
os documentos que lhes disserem respeito.”
(Sessão de 23/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 101, 1ª col.)
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“Interrompeu o Sr. Presidente a discussão para dar lugar á votação sobre os membros
da commissão de politica interna destinada a receber e comunicar á assembléa as noticias
e participações que o governo lhe dirigir (...)”
(Sessão de 23/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 104, 1ª col.)

“O mesmo Sr. Dias: – Como estou persuadido que debalde se fazem leis se os povos não
tem bons costumes (...), proponho que se nomeie sem demora uma commissão ecclesiastica não só para tratar dos objectos do seu privativo conhecimento, mas até para procurar
por meios adequados, desviar todo o motivo de desunião entre o povo e o clero, pois da
sua harmonia depende muito a boa ordem do Estado.”
(Sessão de 3/5/1823. Anais, 1823, v. 2, p. 4, 1ª col.)

“O Sr. Andrada Machado: – Os membros da commissão da redacção do regimento limitarão-se ao numero de 12 em attenção a que somos ainda poucos e não porque se desconhecesse que geralmente taes deputações se compõem de 20 ou 24 membros como se
vê no regimento das côrtes de Hespanha e no das de Portugal; mas para o futuro sou de
parecer que se adopte tambem o numero de 24 para as deputações que se dirigirem a SM.”
(Sessão de 11/6/1832. Anais, 1823, v. 2, p. 40, 1ª col.)

“Art. 160. Nos negocios mais graves, segundo o parecer das commissões, concorreráõ
todos os membros das commissões de fóra com os membros das respectivas commissões
da assembléa, para seu esclarecimento (...)”
(Sessão de 30/6/1823. Anais, 1823, v. 2, p. 153, 2ª col.)

“O Sr. Arouche Rendon: – Eu tambem concordo em que se nomeie outro membro.
Quando se fizerão as commissões de tres membros foi por falta de gente; e logo se
disse que o numero se augmentaria quando houvessem mais deputados na assembléa;
portanto agora se póde formar de cinco membros.”
(Sessão de 24/7/1823. Anais, 1823, v. 3, p. 109, 1ª col.)

“Art. 142. A eleição dos membros de todas e quaesquer commissões, tanto permanentes como especiaes ou ad hoc, tanto d’entre deputados como de pessoas de fóra, será feita
da mesma maneira que a dos secretarios (art. 140).”
(Sessão de 18/8/1823. Anais, 1823, v. 4, p. 97, 2ª col.)

“O Sr. França: – Este artigo precisa ser alterado: 1º porque se falla de commissões de
fóra como se já dellas se tivesse tratado (...)”
(...) “Os membros das commissões de fóra serão approvados sobre propostas das commissões interiores.”
(Sessão de 19/8/1823. Anais, 1823, v. 4, p. 103, 1ª col.)
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“Art. 145. Haverá na assembléa commissões permanentes e especiaes para a expedição dos negocios que nella se tratem.”
“Art. 146. As commissões permanentes são: 1ª Da constituição e sua redacção; 2ª Da
legislação e justiça civil e criminal; 3ª De commercio, agricultura, industria e artes; 4ª Da
marinha e guerra; 5ª Da fazenda nacional; 6ª Da instrucção publica; 7ª De poderes; 8ª Do
ecclesiastico; 9ª Da estatistica e diplomatica; 10ª Da redacção do Diario da Assembléa; 11ª
Da policia e inspecção da casa em que são membros natos o presidente e secretarios.”
(Sessão de 19/8/1823. Anais, 1823, v. 4, p. 103, 2ª col.)

“ADDITAMENTO
“Deve accrescentar-se ao numero das commissões as seguintes – De petições – De saude publica – De colonisação, cathechese e civilisação dos índios (...)”
“O Sr. Araujo Lima offereceu tambem a seguinte
“EMENDA
“Proponho que se crie uma commissão de redacção das leis.”
“O Sr. Câmara disse que tambem tinha que pedir a creação de uma nova commissão, e
que para isso fizera a seguinte
“EMENDA
“Requeiro que se accrescente ás commissões uma de minas e bosques.”
(Sessão de 19/8/1823. Anais, 1823, v. 4, p. 104, 1ª col.)

“O Sr. França: – Julgo necessario um artigo addicional (...). Eu o mando à mesa.
“Artigo addicional ao art. 146. – Além destas commissões interiores haverão tantas
commissões auxiliares de fóra quantas a assembléa julgar necessarias á requisição das
respectivas commissões interiores.”
(Sessão de 19/8/1823. Anais, 1823, v. 4, p. 104, 2ª col.)

“O Sr. Gouvea requereu que se declarasse se para esta commissão (a de Minas e Bosques) se dispensava que se votasse nos membros da Comissão de constituição (...)”
(Sessão de 29/8/1823. Anais, 1823, v. 4, p. 158, 2ª col.)

“O Sr. Teixeira de Gouvea: – Eu fui o que fiz a indicação para não serem nomeados para
outra, por causa do trabalho da constituição, e como este motivo já acabou estão na regra
geral de todas as outras.”
(Sessão de 3/9/1823. Anais, 1823, v. 5, p. 24, 1ª col.)
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b) Composição das comissões
Relação, em ordem alfabética, das comissões, com a indicação da data de nomeação
de seus membros e alterações na composição.

Comissão dos Cinco (1ª)53
»»
»»
»»
»»
»»

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva
Antônio Luís Pereira da Cunha
Barão de Santo Amaro
José Joaquim Carneiro de Campos
Manoel Jacinto Nogueira da Gama

(1ª sessão preparatória, 17/4/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 1, 1ª col.)

Comissão de Colonização, Civilização e Catequização dos Índios (13ª)
3 membros:
»» Gomide
»» Silveira Mendonça
»» Rodrigues da Costa
(Sessão de 12/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 47, 2ª col.)

Nomeação de mais dois membros:
»» Fernandes Pinheiro
»» Carvalho e Mello
(Sessão de 28/7/1823. Anais, 1823, v. 3, p. 128, 1ª col.)

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes (14ª)
3 membros:
»» Silveira Mendonça
»» Teixeira Vasconcelos
»» Duarte Silva
(Sessão de 12/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 47, 2ª col.)

Nomeação de mais 4 membros:
»» Silva Lisboa
»» Maciel da Costa
»» Carvalho e Mello
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»» Vergueiro
(Sessão de 7/8/1823. Anais, 1823, v. 4, p. 32, 2ª col.)

Nomeação do Sr. Costa Carvalho no impedimento do Sr. Maciel da Costa, eleito presidente da Assembleia, para o mês de novembro.
(Sessão de 7/11/1823. Anais, 1823, v. 6, p. 212, 1ª col.)

Comissão de Constituição (5ª)
7 membros:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
Antônio Luis Pereira da Cunha
Pedro de Araujo Lima
José Ricardo da Costa Aguiar
Manoel Ferreira da Câmara
Francisco Muniz Tavares
José Bonifácio de Andrada e Silva

(Sessão de 5/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 22, 2ª col.)

A Comissão de Constituição solicita a nomeação de dois membros para suprir a falta dos Srs.
»» Andrada e Silva – licença
»» Pereira da Cunha – gravemente doente
»» Gama – ausente (sic)
Nomeação de 2 membros:
»» Vergueiro
»» Pinheiro de Oliveira
(Sessão de 14/10/1823. Anais, 1823, v. 6, p. 93, 1ª col.)

Considerando a falta de 3 membros, foi nomeado, interinamente, o Sr. Barão de Santo Amaro.
(Sessão de 4/11/1823. Anais, 1823, v. 6, p. 188, 1ª col.)

Comissão Eclesiástica (20ª)
3 membros:
»» Bispo Capelão Mor
»» Rocha Franco
»» Pinheiro de Oliveira
(Sessão de 4/6/1823. Anais, 1823, v. 2, p. 11, 1ª col.)
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Comissão Especial para a Lei Marcial (22ª)
11 membros:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Andrada Machado
Araujo Lima
Pereira da Cunha
Rodrigues de Carvalho
Nogueira da Gama
Maia
Barão de Santo Amaro
Fernandes Pinheiro
Carneiro de Campos
Ribeiro de Andrada
Rodrigues Velloso

(Sessão de 30/6/1823. Anais, 1823, v. 2, p. 152, 2ª col.)

Comissão Especial para Formação da Tabela das Leis (23ª)
3 Membros:
»» Carvalho e Mello
»» Francisco Carneiro
»» Almeida e Albuquerque
(Sessão de 30/7/1823. Anais, 1823, v. 3, p. 137, 2ª col.)

Comissão Especial para Conhecer da Representação dos Oficiais
da Guarnição da Corte (26ª)
5 membros:
»»
»»
»»
»»
»»

Araujo Lima
Vergueiro
Brant Pontes
Barão de Santo Amaro
Andrada e Silva

(Sessão de 11/11/1823. Anais, 1823, v. 6, p. 232, 1ª col.)

Nomeação dos Srs. Câmara e Carneiro em substituição aos Srs. Andrada e Silva e Barão
de Santo Amaro.
(Sessão de 11/11/1823. Anais, 1823, v. 6, p. 237, 1ª col.)
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Comissão de Estatística e Diplomática (16ª)
3 membros:
»» Ribeiro de Andrada
»» Barão de Santo Amaro
»» Nogueira da Gama
(Sessão de 12/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 47, 2ª col.)

Nomeação do Sr. Teixeira Vasconcelos no impedimento do barão de Santo Amaro, eleito
presidente da Assembleia, para o mês de setembro.
(Sessão de 3/9/1823. Anais, 1823, v. 5, p. 24, 1ª col.)

Comissão de Fazenda (10ª)
5 membros:
»»
»»
»»
»»
»»

Nogueira da Gama
Ribeiro de Andrada
Resende Costa
Barão de Santo Amaro
Toledo Rendon

(Sessão de 10/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 46, 1ª col.)

Nomeação do Sr. Araujo Lima, no impedimento do barão de Santo Amaro, eleito presidente da Assembleia, para o mês de setembro.
(Sessão de 3/9/1823. Anais, 1823, v. 5, p. 24, 1ª col.)

Comissão de Fora Nomeada para a de Marinha e Guerra (21ª)
Autorização para chamar 8 membros de fora, sendo 4 membros para os negócios de Marinha e 4 para os negócios de Guerra.
(Sessão de 4/6/1823. Anais, 1823, v. 2, p. 12, 1ª col.)

8 membros:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Primeiro almirante Lord Cochrane
Almirante Rodrigo Pinto Guedes
Marechal de campo Joaquim de Oliveira Álvares
Brigadeiro quartel-mestre general Manuel da Costa Pinto
Brigadeiro ajudante-general Francisco Maria Gordilho Veloso de Barbuda
Capitão de mar e guerra Diogo Jorge de Brito
Coronel de engenheiros Francisco Cordeiro da Silva Torres
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»» Coronel de engenheiros Francisco José de Sousa Soares Andréa
(Sessão de 12/6/1823. Anais, 1823, v. 2, p. 47, 1ª col.)

Comissão de Fora Nomeada para a de Saúde Pública (19ª)
3 membros:
»» Conselheiro Vicente Navarro de Andrada
»» Conselheiro Francisco Manuel de Paula
»» Dr. Antônio Ferreira França
(Sessão de 28/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 137, 2ª col.)

O Sr. Ferreira França passou para a Comissão de Saúde Pública interna, por ter tomado
assento na Assembleia.
(Sessão de 24/7/1823. Anais, 1823, v. 3, p. 109, 1ª col.)

Comissão de Guerra ver Comissão de Marinha e Guerra
Comissão de Instrução Pública (11ª)
5 membros:
»»
»»
»»
»»
»»

Gomide
Pinheiro de Oliveira
Ribeiro de Andrada
Nogueira da Gama
Veloso de Oliveira

(Sessão de 10/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 46, 1ª col.)

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal (9ª)
7 membros:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Antônio Rodrigues Velloso de Oliveira
José Antônio da Silva Maia
D. Nuno Eugênio de Locio
Bernardo José da Gama
José Teixeira da Fonseca e Vasconcelos
Estevão Ribeiro de Resende
João Antônio Rodrigues de Carvalho

(Sessão de 9/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 38, 1ª col.)
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Proposta para nomeação interina, a fim de substituir três membros que se achavam
doentes.
(Sessão de 25/6/1823. Anais, 1823, v. 2, p. 111, 2ª col.)

Nomeação dos 3 novos membros:
»» Fernandes Pinheiro
»» Gondim
»» Pacheco Silva
(Sessão de 25/6/1823. Anais, 1823, v. 2, p. 124, 2ª col.)

Comissão de Marinha e Guerra (15ª) ver também Comissão de
Fora Nomeada para a de Marinha e Guerra
3 membros:
»» Couto Reis
»» Chagas Santos
»» Toledo Rendon
(Sessão de 12/5/1823. Anais, 1823, 1874, v. 1, p. 47, 2ª col.)

Nomeação de novo membro:
»» Nogueira da Gama
(Sessão de 4/6/1823. Anais, 1823. Rio de Janeiro, 1874, v. 2, p. 11, 1ª col.)

Nomeação do Sr. Pedro José da Costa Barros em substituição ao Sr. Couto Reis
(Sessão de 11/7/1823. Anais, 1823. Rio de Janeiro, 1874, v. 3, p. 57, 2ª col.)

Proposta para nomeação de membros que faltavam na Comissão.
(Sessão de 23/9/1823. Anais, 1823. Rio de Janeiro, 1874, v. 5, p. 172, 2ª col.)

Nomeação de novos membros:
»» Ferreira de Araújo
»» Silveira Mendonça
(Sessão de 24/9/1823. Livro das Atas, 1823)

Comissão de Minas e Bosques (2ª)
5 membros:
»» Andrada e Silva
»» Câmara
»» Ribeiro de Andrada
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»» Silveira Mendonça
»» Ferreira França
(Sessão de 29/8/1823. Anais, 1823. Rio de Janeiro, 1874, v. 4, p. 158, 2ª col.)

Comissão de Petições (8ª)
5 membros:
»»
»»
»»
»»
»»

D. Nuno Eugênio de Locio
José Teixeira da Fonseca Vasconcelos
Estevão Ribeiro de Resende
Caetano Maria Lopes Gama
Lúcio Soares Teixeira de Gouvea

(Sessão de 7/5/1823. Anais, 1823. Rio de Janeiro, 1874, v. 1, p. 36, 2ª col.)

Comissão de Poderes (6ª)
(Comissão Permanente criada após a instalação da Assembleia; para as sessões preparatórias ver Comissão dos Cinco e Comissão dos Três)
3 membros:
»» Manoel Jacinto Nogueira da Gama
»» Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
»» Estevão Ribeiro de Resende
(Sessão de 6/5/1823. Anais, 1823. Rio de Janeiro, 1874, v. 1, p. 32, 2ª col.)

Comissão de Polícia (Extraordinária) (4ª)
3 membros
»» José Joaquim Carneiro de Campos
»» Manoel Jacinto Nogueira da Gama
»» Manoel Ferreira da Câmara Bithencourt e Sá
(Sessão de 2/5/1823. Anais, 1823. Rio de Janeiro, 1874, v. 1, p. 12, 2ª col.)

Comissão de Polícia (12ª)
Membros natos:
»» Presidente e
»» Secretários da Assembleia
Adjuntos eleitos:
»» José Custódio Dias
Comissões permanentes (internas e de fora) e especiais: histórico e composição
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»» Teixeira de Gouvea
(Sessão de 10/5/1823. Anais, 1823. Rio de Janeiro, 1874, v. 1, p. 46, 1ª col.)

Comissão de Política Interna (18ª)
3 membros
»» Almeida e Albuquerque
»» Teixeira da Fonseca
»» Maia
(Sessão de 23/5/1823. Anais, 1823. Rio de Janeiro, 1874, v. 1, p. 104, 1ª col.)

Comissão da Redação do Diário da Assembleia (7ª)
3 membros:
»» Cândido José de Araujo Viana
»» Antônio Goncalves Gomide
»» João Antônio Rodrigues de Carvalho
(Sessão de 7/5/1823. Anais, 1823. Rio de Janeiro, 1874, v. 1, p. 36, 1ª col.)

Comissão de Redação das Leis (24ª)
5 membros:
»»
»»
»»
»»
»»

Maciel da Costa
Miguel Calmon
Francisco Carneiro
Carvalho e Mello
Silva Lisboa

(Sessão de 26/8/1823. Anais, 1823. Rio de Janeiro, 1874, v. 4, p. 131, 1ª col.)

Nomeação do Sr. Costa Carvalho, no impedimento do Sr. Maciel da Costa que foi eleito
presidente da Assembleia, para o mês de novembro.
(Sessão de 7/11/1823. Anais, 1823, v. 6, p. 212, 1ª col.)

Comissão da Redação do Regimento Provisório (3ª)
5 membros:
»» Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado
»» Antônio Luís Pereira da Cunha
»» Antônio Rodrigues Velloso de Oliveira – Relator (3ª sessão preparatória, 30/4/1823.
Anais, 1823, v.1, p. 4, 2ª col.)
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»» Bernardo José da Gama
»» Manuel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio
(2ª sessão preparatória, 18/4/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 4, 1ª col.)

O Sr. Pereira da Cunha requereu a nomeação de outro membro para substituir o Sr. Gama,
no seu impedimento.
(Sessão de 30/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 138, 2ª col.)

Comissão de Saúde Pública (17ª) ver também Comissão de Fora
Nomeada para a de Saúde
3 membros:
»» Gomide
»» Araújo Viana
»» Teixeira de Vasconcelos
(Sessão de 20/5/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 71, 2ª col.)

Aumento do número de membros para cinco. O Sr. Ferreira França passa para a Comissão
de Dentro, por ter tomado assento na Assembleia.
(Sessão de 24/7/1823. Anais, 1823, v. 3, p. 109, 1ª col.)

Comissão dos Três (2ª)
»» Francisco Muniz Tavares
»» José Ricardo da Costa Aguiar
»» Martim Francisco Ribeiro de Andrada
(1ª sessão preparatória, 17/4/1823. Anais, 1823, v. 1, p. 1, 1ª col.)

Comissão de Verificação de Poderes ver Comissão de Poderes
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do império
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(1822-1823)
(JAVARI, 1889, p. 3-10)

Ministros e secretários de Estado do Império do Brasil (1822-1823)

1º GABINETE – 16 DE JANEIRO DE 1822
IMPÉRIO E ESTRANGEIROS
JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA, conselheiro.

JUSTIÇA
CAETANO PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, marquês da Praia Grande, conselheiro; nomeado ministro em 3 de julho de 1822.

FAZENDA
CAETANO PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, marquês da Praia Grande, conselheiro; substituído em 4 de julho do mesmo ano por MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA.

GUERRA
JOAQUIM DE OLIVEIRA ÁLVARES, oficial-general do Exército; substituído em 27 de junho
do mesmo ano por LUÍS PEREIRA DA NÓBREGA DE SOUSA COUTINHO, oficial-general do
Exército; substituído em 28 de outubro desse mesmo ano por JOÃO VIEIRA DE CARVALHO,
marquês de Lages, oficial superior do Exército.

MARINHA
MANUEL ANTÔNIO FARINHA, conde de Souzel, oficial-general da Armada; nomeado ministro em 22 de abril de 1821 e substituído em 22 de outubro de 1822 por LUÍS DA CUNHA
MOREIRA, visconde de Cabo Frio, oficial-general da Armada.

2º GABINETE – 17 DE JULHO DE 1823
IMPÉRIO E ESTRANGEIROS
JOSÉ JOAQUIM CARNEIRO DE CAMPOS, marquês de Caravelas, deputado.
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JUSTIÇA
CAETANO PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, marquês da Praia Grande, conselheiro; nomeado ministro a 3 de julho do mesmo ano.

FAZENDA
MANOEL JACINTO NOGUEIRA DA GAMA, marquês de Baependi, deputado.

GUERRA
JOÃO VIEIRA DE CARVALHO, marquês de Lages, oficial-general do Exército; nomeado ministro a 20 de outubro de 1822.

MARINHA
LUÍS DA CUNHA MOREIRA, visconde de Cabo Frio, oficial-general da Armada, nomeado ministro a 22 de outubro de 1822.

3ª GABINETE – 10 DE NOVEMBRO DE 1823
IMPÉRIO54
FRANCISCO VILELA BARBOSA, marquês de Paranaguá, oficial superior do Exército; substituído em 14 do mesmo mês e ano por PEDRO DE ARAUJO LIMA, visconde e posteriormente
marquês de Olinda, ex-deputado; substituído em 17 do mesmo mês e ano por JOÃO SEVERIANO MACIEL DA COSTA, marquês de Queluz, ex-deputado, que ocupou o cargo até 14 de
outubro de 1824.

ESTRANGEIROS
FRANCISCO VILELA BARBOSA, marquês de Paranaguá, oficial superior do Exército; substituído em 14 de novembro por LUÍS JOSÉ DE CARVALHO E MELO, visconde da Cachoeira,
ex-deputado; nomeado em 14 de novembro, ocupou o cargo até 4 de outubro de 1825.

JUSTIÇA
CLEMENTE FERREIRA FRANÇA, marquês de Nazaré, magistrado; substituído a 21 de novembro do mesmo ano por SEBASTIÃO LUÍS TINOCO DA SILVA, magistrado.
54
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Por Decreto de 13 de novembro de 1823 foi desmembrada a Secretaria dos Negócios do Império da dos Estrangeiros.
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FAZENDA
SEBASTIÃO LUÍS TINOCO DA SILVA, magistrado; substituído a 13 do mesmo mês e ano por
MARIANO JOSÉ PEREIRA DA FONSECA, marquês de Maricá, proprietário.

GUERRA
JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA, visconde do Rio Comprido, oficial-general do Exército; substituído interinamente a 14 de novembro do mesmo ano por FRANCISCO VILELA BARBOSA,
marquês de Paranaguá, oficial superior do Exército; substituído a 19 do mesmo mês e ano
por JOÃO GOMES DA SILVEIRA MENDONÇA, marquês de Sabará, oficial superior do Exército
e ex-deputado, que serviu até 26 de julho de 1824.

MARINHA
PEDRO JOSÉ DA COSTA BARROS, ex-deputado; nomeado em 15 de novembro de 1823;
substituído em 17 do mesmo mês e ano por FRANCISCO VILELA BARBOSA, marquês de Paranaguá, oficial superior do Exército.
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DESCRIÇÃO

do acervo
Descrição do acervo

Considerando que os arquivos de órgãos legislativos, por dispositivo regimental, são
na sua quase totalidade publicados na íntegra, em seguida à sua apresentação, pareceu-nos recomendável conjugar o inventário do arquivo de originais com o arquivo impresso.
Poderíamos nos valer dos exemplares do próprio Diário da Assembleia, de 17 de abril a 11
de novembro de 1823, editados à época e reeditados em 1973, em fac-símile, pelo Senado
Federal. Optamos, no entanto, pela análise dos Annaes do Parlamento Brazileiro, Assembléa Constituinte, editados em 1874, em seis volumes, que reproduzem a matéria dos diários, em nova impressão, sob novo formato, mais encontradiços nas bibliotecas brasileiras
e mesmo estrangeiras, de mais fácil acesso aos historiadores e estudiosos em geral.
A pesquisa nos Anais facultou-nos reunir, com segurança, todas as peças – emendas,
declarações de voto, etc. – pertencentes a uma determinada proposição, tarefa irrealizável
se não contássemos com tal recurso. A partir da data de encaminhamento, aprovação ou
rejeição existentes nos documentos, e do cotejo com os Anais, foram identificadas as peças
de determinado dossiê. Evitamos a classificação por assunto, ou palavra-chave, que poderia nos levar a equívocos pouco convenientes, além do erro maior ao emprestar técnica
específica da biblioteconomia.
A sinopse de tramitação que registra a tramitação das proposições e demais documentos submetidos à Assembleia pode ser consultada em: <https://arquivohistorico.leg.br>
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Ata da Primeira Sessão Preparatória de 17 de abril de 1823 (trecho)
Fonte: Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
BR DFCD AC 1823-A-1-1824

TRANSCRIÇÃO

Primeira Sessão Preparatoria

1823
Abril 17

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e vinte e
trez; aos desesete dias do mez de Abril, nesta Cidade do Rio de Janeiro, no Sallão
destinado aos trabalhos da Assemblea Geral Constituinte e Legislativa deste
Imperio do Brazil, se reuniráo ás Nove horas da manhã os Senhores Deputados
nomeados pelas Provincias do mesmo Imperio na conformidade das Instruçõens
de desenove de Junho de mil oitocentos e vinte e dous; tendo precedido para
esse effeito competente participação da Secretaria de Estado dos Negocios do
interior; e achando-se prezentes:
Pela Provincia de S. Pedro
O Senhor Francisco das Chagas Santos
O Senhor Joaquim Bernardino de Sena Ribeiro da Costa
O Senhor Antonio Martins Basto
Pela Provincia de Santa Catharina
O Senhor Diogo Duarte Silva
Pela Provincia de São Paulo
O Senhor Jozé Bonifacio de Andrada e Silva
O Senhor Antonio Rodrigues Vellozo
O Senhor Manoel Martins do Couto Reis
O Senhor Martim Francisco Ribeiro de Andrada
O Senhor Jozé Arouche de Toledo Random
O Senhor Jozé Ricardo da Costa Aguiar
O Senhor Francisco de Paula Souza e Mello
O Senhor Antonio Carlos Ribeiro de Andrada
Pela Provincia de Mato Grosso
O Senhor Antonio Navarro de Abreo
Pela (...)
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SÉRIE A – REGISTROS E DOCUMENTOS GERAIS
Os dossiês de 1 a 7, dada à natureza dos documentos, não foram objeto de tramitação.
1–

“LIVRO das Atas das Cortes do Império do Brasil”, manuscritas, assinadas pelos presidentes e secretários, de 17 de abril a 10 de novembro de 1823.
Descrição: 3 volumes, manuscritos, em couro verde, no formato 44 x 28 cm, com a
coroa do Império gravada a ouro na capa.
Título da lombada: Actas da Assembleia Constituinte.
Da ata da última sessão, de 2 de novembro, dissolução da Assembleia, há somente
uma cópia extraída do Diário da Constituinte, por ordem do diretor da secretaria, Dr.
Antônio Pereira Pinto, em 30 de agosto de 1872.
BR DFCD AC 1823-A-1

2–

MINUTAS das atas das sessões da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa. Preparatórias: 18 a 30 de abril e 2 de maio de 1823 (2ª, 3ª e 5ª) e ordinárias: 3 de maio a 10
de novembro de 1823 (1ª a 143ª) – 152 pçs.
Faltam as minutas das atas de 17 de abril, 1º de maio, 5 e 11 de novembro.
BR DFCD AC 1823-A-2

3–

“REGISTRO das propostas da Assembleia Geral do Império no ano de 1823”. Sessões
de 5 de maio a 6 de outubro de 1823.
Descrição: cópia, 1 volume, no formato 44,5 x 31 cm, 58 folhas manuscritas, 309 folhas em branco.
BR DFCD AC 1823-A-3

4–

“REGISTRO das propostas de Assembleia Geral do Império, no ano de 1823”. Sessões
de 5 a 22 de maio de 1823.
Descrição: 1 volume, no formato 42 x 29 cm, 29 folhas manuscritas, 229 folhas em
branco.
Transcreve, paralelamente ao texto das propostas, as respectivas emendas. Registro
interrompido.
BR DFCD AC 1823-A-4

5–

“REGISTRO das emendas às propostas da Assembleia Geral do Império no ano de
1823”. Sessões de 6 de maio a 29 de outubro de 1823.
Descrição: 1 volume, no formato 45 x 31 cm, 73 folhas manuscritas, numeradas até
50.
BR DFCD AC 1823-A-5
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6–

“LIVRO da Porta”, protocolo da correspondência recebida e respectivos despachos, 1823.
Descrição: 1 volume, no formato 44 x 29 cm, 195 folhas manuscritas.
Título extraído da lombada.
Etiqueta existente na lombada: Índice.
Entradas pelos nomes de pessoas e entidades; índice de dedo.
BR DFCD AC 1823-A-6

7–

“REGISTRO dos ofícios expedidos”. 1823.
Descrição: cópias, 1 volume, no formato 44 x 29 cm, 75 folhas manuscritas.
BR DFCD AC 1823-A-7
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Felicitação dirigida à Assembleia pelo Senado da Câmara da cidade de São Paulo de 23 de julho de 1823
Fonte: Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
BR DFCD AC 1823-B-9-1513

TRANSCRIÇÃO
[?]

Sênhor
Apresentado em 13 de Agosto, e foi recebida com particular agrado

13 de agosto de 1823

O Senado da Camara da Imperial Cidade de Sáo Paulo, possuído do mais
justo prazer tem a honra de dirigir a Vossa Magestade Imperial as mais
puras, e sinceras felicitacoens pela installaçáo da Augusta Assemblêa Geral,
Constituinte, e Legislativa: Não se póde exprimir o enthuziasmo, e alegria,
que por táo grânde motivo o aprezentaráo os habitantes desta vasta, e leal
Provincia, a idéa lizongeira dos bons, que vão resultar ao Grânde, e Abençoado Imperio do Brazil, tem sobre maneira inflamado o brio, e patriotismo
deste Povo, que conta o dia trêz de Maio entre os dias mais plauziveis, e dignos de eterna memoria. Penetrado pois do mais profundo respeito o Senado
por si, e em nome de todo Povo protesta a Vossa Magestade Imperial huma
inviolável fidelidade, obediência e adhezáo a mesma Augusta Assemblea.
Digne-se V. Magestade Imperial acceitar com benignidade táo puros votos.
S. Paulo em Vereança de 23 de Julho de 1823.

Bento Jozé Leite Penteado
Jozé de Almeida Ramos
Jozé Mariano Boeno
Antonio Jozé Vieira Barbosa
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SÉRIE B – INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA
8–

BANDO para tornar pública a instalação da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, a 3 de maio de 1823, a ser divulgado pelo Senado da Câmara
da cidade do Rio de Janeiro.
FÓRMULA de juramento prestado pelos deputados logo após a missa solene do espírito santo na Capela Imperial, no dia 1º de maio.
DEPUTAÇÕES nomeadas: a 30/4/1823 (1ª), para anunciar a SMI a instalação da assembleia no dia 3 de maio; a 2/5/1823 (2ª), para receber o imperador à porta da assembleia, nesse dia; a 31/5/1823 (4ª), para agradecer a SMI a convocação ordenada
pelo Decreto de 3/6/1822, e instruções de 19/6/1822, na passagem do primeiro aniversário desta convocação.
Data: 18 de abril a 9 junho de 1823 – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-B-8

9–

FELICITAÇÕES dirigidas à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa por sua instalação e manifestações de adesão às leis que emanarem do soberano Congresso.
Data: maio a novembro de 1823 – 55 pçs.
BR DFCD AC 1823-B-9
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Autógrafo, assinado pelo Imperador, do decreto sobre a extinção do Conselho de
Procuradores de província
Fonte: Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
BR DFCD AC 1823-C-19-591

TRANSCRIÇÃO

A Assemblea Geral Consituinte, e Legislativa do Imperio do Brasil Decreta:
Artigo 1º Fica revogado o Decreto de dezesseis de Fevereiro de mil oitocentos vinte e dous, que creou o Conselho de Procuradores de Provincia.
Artigo 2º Os Cidadãos, que dignamente desempenharão esta Commissão,
leváo com sigo as graças da nação, e seus serviços ficáo registados na memoria da Patria agradecida.
Artigo 3º Procuradores das Provincias são unicamente os seus respectivos
Deputados em o número, que a Constituição determinar.
Artigo 4º Emquanto a Constituição não Decretar a existência de hum
Conselho do Imperador, são tão somente Conselheiros d’Estado os Ministros, e Secretarios d’Estado, os quaes serão responsaveis na forma da Lei.
Paço da Assembléa trinta de Agosto de mil oitocentos vinte e trez.
Imperador
Martim Francisco Ribeiro d’Andrada – Presidente
João Severiano Maciel da Costa – 1º Secretario
Miguel Calmon du Pin Almeida – 2º Secretario
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SÉRIE C – PROJETOS
Comissão da Redação do Regimento Provisório
10 – REGIMENTO INTERNO – Projeto de 30/4/1823, da Comissão da Redação do Regimento Provisório55. Regula o funcionamento da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa – 77 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-10

A Câmara dos Deputados não possui originais deste projeto. Apresentado na 3ª sessão preparatória, em 30 de abril, foi discutido no período de 2 de maio a 31 de outubro de 1823. Sua votação foi interrompida no art. 173, com exceção dos arts. 210
a 214, que constituíam o cap. 13, apreciados antecipadamente, na sessão de 24 de
maio, por tratarem da redação e impressão do Diário da Assembleia.
Mandado imprimir na Tipografia Nacional, seu texto não aparece, na íntegra, nos
Anais. Os artigos discutidos estão publicados nas sessões em que foram apreciados.
O teor do regimento foi indexado pela consulta a essa fonte. No índice, sob o grande assunto REGIMENTO DA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE (Projeto), encontram-se
32 subdivisões pertinentes aos artigos indicados, cujos termos foram também incluídos diretamente pelas entradas específicas, na ordem alfabética geral.

Comissão de Constituição
11 – PROCLAMAÇÃO da Assembleia aos Povos do Brasil – Projeto de 8/8/1823 – 11 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-11

O dossiê inclui correspondência de autoridades portuguesas aos membros da junta
provisória de governo de Pernambuco e proclamação do presidente da Câmara do
Porto aos portugueses, supondo temporária a separação do Brasil da mãe-pátria.

Comissão de Constituição
12 – PROJETO DE CONSTITUIÇÃO – Projeto de 30/8/1823. Assinado pelo dep. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva e demais membros da comissão; consta de 272 artigos, distribuídos em quinze títulos – 143 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-12

A Câmara dos Deputados não possui o original deste projeto. Apresentado a 1º de
setembro, texto publicado nos Anais, na íntegra, teve sua discussão iniciada a 15
do mesmo mês. Apenas os arts. 1º a 24 foram submetidos à apreciação do Plenário.
55

Nas proposições apresentadas por comissões, não se indicam os seus signatários. Esses dados podem ser obtidos pela consulta aos próprios documentos, aos Anais, ou ainda neste inventário, “composição das comissões”,
dentro de “comissões permanentes (internas e de fora) e especiais”.
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Houve deliberação da Mesa, por sugestão do dep. Andrada Machado, no sentido de
mandar imprimir dois mil exemplares do projeto para conhecimento em todos os
pontos do Império (Anais, v. 5, p. 21. 2ª coluna, sessão de 2 de setembro de 1823).
O teor do projeto foi indexado pela consulta a essa fonte. No índice, sob o grande
assunto PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PARA O IMPÉRIO DO BRASIL, 30/8/1823, encontram-se 58 subdivisões pertinentes aos artigos indicados, cujos termos foram também
incluídos diretamente, em entradas específicas, na ordem alfabética geral.

Dep. Pereira Cunha
13 – PROJETO DE LEI de 5/5/1823 [nº 1]56 – Confirmação das leis existentes. Declara em
vigor as ordenações, leis, regimentos, alvarás, decretos e resoluções pelos quais o
Brasil já se governa, enquanto não se organizar o novo código ou a legislação portuguesa não for especialmente alterada – 33 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-13

Dep. Pereira de Sampaio
14 – PROJETO DE LEI de 4/5/1823 [nº 2] – Concede indulto a todos os cidadãos do Império, seguros, afiançados ou presos, ainda que ausentes ou homiziados, marcando
assim, com o selo da clemência, o dia da instalação da Assembleia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-14

Dep. Rodrigues de Carvalho
15 – PROJETO DE LEI de 6/5/1823 [nº 3] – Revoga o Alvará de 30/3/1818 pela barbaridade
das penas impostas às sociedades secretas; proíbe o funcionamento das mencionadas sociedades; define o que seja sociedade secreta, estipula os requisitos de funcionamento das associações em geral e determina as penalidades a que se sujeitam seus
membros pela prática de atos subversivos e contrários à moral e à religião – 36 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-15

Dep. Souza Mello
16 – PROJETO DE LEI de 7/5/1823 [nº 4] – Dispõe sobre a composição dos governos das
províncias – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-16
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A numeração contínua desta série foi extraída da Tabela de Projetos de Lei que figura à p. 28 do índice dos Anais, 1823.

Descrição do acervo

Dep. Gomide
17 – PROJETO DE LEI de 9/5/1823 [nº 5] – Regulamenta os governos provinciais do Império – s/doc.
BR DFCD AC 1823-C-17

Dep. Andrada Machado
18 – PROJETO DE LEI de 9/5/1823 [nº 6] – Extingue as juntas provisórias de governo das
províncias, estabelecidas pelo Decreto de 29/9/1821; institui governos provinciais e
dispõe sobre sua composição, atribuições, prerrogativas e vencimentos – 451 pçs.
O dossiê inclui representações, petições e ofícios oriundos das seguintes províncias:
Alagoas – representação do presidente da junta governativa, Nicolau Pais Sarmento,
sobre problemas administrativos, eleições para a assembleia constituinte e questões
militares com o general Labatut. Queixas dos povos da vila de Porto da Pedras contra
despotismo do governo. Representação da vila de Porto Calvo sobre problemas de
ordem pública. Bahia – ofício da Câmara da vila de Caravelas queixando-se do tenente de linha da província do Espírito Santo, Manuel Ferreira de Paiva, pelas violências
ali praticadas, entre as quais a de formar uma companhia de milícias e de impedir a
aplicação do Decreto-Lei de 22/10/1822, opondo-se à soltura dos beneficiados. Ceará
– ofícios do governo contendo relatos sobre acontecimentos políticos na vila de Icó,
comarca do Crato; denúncias sobre arbitrariedades dos escrivães das vilas de São
Vicente das Lavras e de Icó; requerimento dos povos da Ribeira de Caratins sobre a
localização da cidade de Caratins, termo da vila do Marvão, Piauí, disputada por esta
província e pelas do Maranhão e Ceará, informação sobre a nomeação do comandante das Armas da província, tenente-coronel Francisco Xavier Torres. Ofício do ouvidor
da comarca do Crato sobre as eleições à Assembleia e juramento da Constituição nas
vilas do Crato, Santo Antônio do Jardim e Missão Velha. Ofício do presidente da junta
governativa, José Raimundo dos Passos Porbém Barbosa, comunicando sua desistência do cargo. Representação da Câmara da vila de Viçosa Real do Ceará Grande sobre despotismo e corrupção da junta do governo. Goiás – representações e ofícios da
junta provisória encaminhando: relatório sobre a rebeldia do ex-governador, general Manuel Inácio de Sampaio, que ocupou militarmente a província; memória sobre
comércio com barcos para as províncias vizinhas como medida de desenvolvimento
econômico para a região, de José Rodrigues Jardim, deputado-secretário da junta de
governo; pedido de aprovação das instruções da administração. Representação da
Câmara da vila de São João das Palmas sobre governo provisório rebelde instalado
na província. Representação da Câmara de São João das Duas Barras, a respeito da
situação política das vilas da comarca do Norte e sobre limites com a província do
Pará. Mato Grosso – Representação de Jerônimo Joaquim Nunes, tenente-coronel
de artilharia, da cidade de Cuiabá, pedindo confirmação da nomeação do capitão-mor João José Guimarães e Silva como procurador-geral e representante da província. Pernambuco – ata de posse da junta provisória enviada pela Câmara de Olinda.
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 etição de Joaquim José de Miranda, membro da junta de governo da província, soP
licitando licença. Rio Grande do Norte – representação das vilas de Portalegre e da
Fazenda da Serrinha a respeito de governo provisório rebelde e seu despotismo. Rio
Grande do Sul – representação da cidade de Porto Alegre sobre os assentos que devem ter na igreja matriz os membros do governo. Santa Catarina – representação da
junta provisória de governo enviando felicitações a SMI, expondo as dificuldades da
província e pedindo sejam enumeradas suas atribuições. Sergipe – representação da
Câmara de São Cristóvão que relata o despotismo e corrupção do governador das
Armas, a atuação do general Labatut para pacificar a província e pede indicação de
nomes para os cargos de juiz de fora, ouvidor e comandante das Armas.
BR DFCD AC 1823-C-18

Dep. Andrada Machado
19 – PROJETO DE LEI de 21/5/1823 [nº 7] – Revoga o Decreto de 16/2/1822, que criou o
Conselho de Procuradores de Província, reconhece como bastante procuradores os
deputados, em número a ser determinado pela Constituição, e atribui a função de
conselheiros de Estado aos ministros e secretários de Estado, até que a Constituição
determine a organização de um conselho privado do imperador – 10 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-19

Dep. Muniz Tavarez
20 – PROJETO DE LEI de 10/5/1823 [nº 8] – Declara cidadãos brasileiros os portugueses residentes no Brasil que tenham intenção de permanecer no país; autoriza a expulsão
dos suspeitos de não adesão à independência e dispõe sobre a entrada de estrangeiros e concessão de cartas de naturalização – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-20

Dep. Caldas
21 – PROJETO DE LEI de 23/5/1823 [nº 9] – Proíbe, provisoriamente, a entrada de pessoas
de ambos os sexos para os noviciados, em todos os conventos, e protege os de sexo
masculino que queiram deixar a vida religiosa, garantindo-lhes o direito de ocupar
cargos civis e eclesiásticos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-21

Dep. Xavier de Carvalho
22 – PROJETO DE LEI de 24/5/1823 [nº 10] – Dispõe sobre a liberdade de imprensa – s/doc.
BR DFCD AC 1823-C-22
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Dep. Rocha Franco
23 – PROJETO DE LEI de 26/5/1823 [nº 11] – Regulamenta a prestação de contas dos testamenteiros nos juízos eclesiásticos e secular, observadas a Lei de Alternativa nas
Contas dos Testamentos de 3/11/1622 e Provisão de 13/1/1806 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-23

Comissão de Constituição
24 – PROJETO DE LEI de 12/6/1823 [nº 12] – Dispõe sobre a maneira pela qual serão encaminhados a SMI os decretos da Assembleia, sobre a fórmula de promulgação, registro, publicação e distribuição dos mesmos, e destina os autógrafos ao Arquivo da
Assembleia e ao Arquivo Público – 19 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-24

Comissão de Instrução Pública
25 – PROJETO DE LEI de 16/6/1823 [nº 13] – Dispõe sobre a elaboração de um tratado de
educação física, moral e intelectual para a mocidade brasileira e propõe seja o autor
do referido tratado condecorado com a Ordem Imperial do Cruzeiro e considerado
benemérito da pátria – 19 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-25

Dep. Resende Costa
26 – PROJETO DE LEI de 18/6/1823 [nº 14] – Revoga o Alvará de 5/11/1808 relativo aos
boticários e dispõe sobre o controle dos preços de drogas e medicamentos vendidos
pelos mesmos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-26

Dep. Rocha Franco
27 – PROJETO DE LEI de 25/6/1823 [nº 15] – Suprime, em Minas Gerais, a Junta de Administração Geral criada pelo Decreto de 18/3/1801, transferindo suas funções para a
Junta da Fazenda da mesma província – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-27

Comissão Especial para a Lei Marcial
28 – PROJETO DE LEI de 1/7/1823 [nº 16] – Impõe penalidades, inclusive pena de morte,
para os que se insurgirem contra a independência como represália à tentativa de
aplicação da Lei Marcial Portuguesa de 20/3/1823 em pontos do Brasil ainda ocupados por tropas lusitanas – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-28
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
29 – PROJETO DE LEI de 8/7/1823 [nº 17] – Revoga a Provisão da Mesa de Consciência e
Ordens de 28/12/1754 e regula o funcionamento do Juízo dos Defuntos e Ausentes
na arrecadação dos bens destes – 15 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-29

Dep. Araújo Viana
30 – PROJETO DE LEI de 21/7/1823 [nº 18] – Proíbe aos deputados exercerem outro emprego
durante o período de seu mandato, exceto os de ministro, secretário de Estado e intendente-geral da Polícia, ressalvando-se no caso de se achar a pátria em perigo – 17 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-30

Dep. Montesuma
31 – PROJETO DE LEI de 22/7/1823 [nº 19] – Torna sem efeito as nomeações feitas durante
a ocupação da Bahia pelas tropas lusitanas; estabelece suspensão para os antigos
empregados públicos, inclusive os militares, que juraram a Constituição de Portugal
e se achavam na cidade três dias antes da retirada das tropas inimigas e dispõe sobre o processo de justificação – 13 pçs.

Dep. Montesuma
32 – PROJETO DE LEI de 23/7/1823 [nº 20] – Revoga o Decreto de 29/11/1822, que transferiu para a Casa de Suplicação da Corte, durante o período de hostilidades na Bahia,
as apelações, agravos e outros recursos judiciais da competência da relação daquela
província – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-32

Dep. Montesuma
33 – PROJETO DE LEI de 23/7/1823 [nº 21] – Isenta a Bahia do pagamento de dízimos e
outros impostos sobre as safras de açúcar e demais produtos agrícolas nos anos de
1822 e 1823 e igualmente isenta da décima as casas cujos proprietários demonstraram fiel cumprimento do dever para com a pátria – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-33

Comissão de Saúde Pública
34 – PROJETO DE LEI de 31/7/1823 [nº 22] – Autoriza o diretor da Academia Médico-Cirúrgica a passar cartas de diplomação aos alunos, depois de prestados os últimos
exames de 5º ano, dando-lhes o direito de exercerem a profissão – 15 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-34
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Dep. Ribeiro de Campos
35 – PROJETO DE LEI de 2/8/1823 [nº 23] – Cria os cargos de comandante militar e juiz de
fora na comarca do Sertão de Pernambuco, com sede na vila de Pajaú das Flores;
dispõe sobre a criação de vila no julgado de Tacaratu e no julgado de Cabrobó, e de
um julgado no arraial do Exu, com a finalidade de atalhar a crise de autoridade local
e restabelecer a ordem pública – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-35

Dep. Henriques de Resende
36 – PROJETO DE LEI de 2/8/1823 [nº 24] – Dispõe sobre a naturalização de estrangeiros – s/doc.
BR DFCD AC 1823-C-36

Dep. Calmon
37 – PROJETO DE LEI de 6/8/1823 [nº 25] – Extingue as Mesas de Inspeção do Açúcar, do
Tabaco e do Algodão, revoga as leis e regulamentos a elas referentes e transfere,
provisoriamente, a jurisdição contenciosa a cargo das mesmas às justiças ordinárias
de cada praça de comércio – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-37

Comissão de Instrução Pública
38 – PROJETO DE LEI de 19/8/1823 [nº 26] – Dispõe sobre criação de duas universidades
no país, uma em Olinda e outra em São Paulo, e de um curso jurídico na cidade de
São Paulo até que se organizem os cursos universitários – 68 pçs.
O dossiê inclui informações das juntas provisórias de governo das províncias de
Pernambuco, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio
Grande do Sul e Ceará, sobre estabelecimentos de ensino; representações de câmaras de vilas da província de Minas Gerais pedindo a instalação de uma universidade naquela província; informações sobre a Academia Médico-Cirúrgica da Corte,
Academia Nacional e Imperial dos Guardas-Marinhas e Academia Militar; papéis da
Inspetoria-Geral dos Estabelecimentos Literários; informações da Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação sobre a situação do ensino comercial nos estabelecimentos da Corte; informações do Bispo Capelão Mor sobre o Seminário de
São José, da Corte, e do reitor do Seminário de São Joaquim, frei Pedro Nolasco da
Sacra Família; informações do diretor da aula de botânica e do Horto Botânico.
BR DFCD AC 1823-C-38
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Comissão de Saúde Pública
39 – PROJETO DE LEI de 2/9/1823 [nº 27] – Determina maior vigilância do governo quanto aos estatutos das academias médico-cirúrgicas e estabelece normas para cursos
regulares de medicina, doutorado e mestrado – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-39

Comissão de Fazenda
40 – PROJETO DE LEI de 5/9/1823 [nº 28] – Isenta, por dez anos, das taxas de entrada e saída
nas províncias, todos os produtos de ferro e outros metais fabricados no Brasil, exceto os
de ouro, prata e pedras preciosas, desde que tragam marca de produto nacional – 9 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-40

Comissão de Marinha e Guerra
41 – PROJETO DE LEI de 16/9/1823 [nº 29] – Extingue o Regimento de Estrangeiros, criado
pelo Decreto de 8/1/1823, e decide sobre a situação dos oficiais e soldados do referido regimento – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-41

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
42 – PROJETO DE LEI de 16/9/1823 [nº 30] – Confere títulos e armas à vila de Cachoeira,
da província da Bahia, em reconhecimento ao heroísmo de seus habitantes na campanha pela restauração da província.
BR DFCD AC 1823-C-42

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
43 – PROJETO DE LEI de 17/9/1823 [nº 31] – Confere títulos e armas à vila de São Francisco, da província da Bahia, em homenagem a seus habitantes que se destacaram na
luta pela independência – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-43

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
44 – PROJETO DE LEI de 17/9/1823 [nº 32] – Confere títulos e armas à vila de Santo Amaro,
da província da Bahia, em homenagem a seus habitantes que se portaram heroicamente na Guerra da Independência – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-44
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
45 – PROJETO DE LEI de 16/9/1823 [nº 33] – Confere títulos e armas à vila de Jaguaribe,
da província da Bahia, pela fidelidade com que seus habitantes cooperaram na causa da independência – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-45

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
46 – PROJETO DE LEI de 17/9/1823 [nº 34] – Manda condecorar com medalhas de honra
todos os componentes do Exército do Recôncavo Baiano pela expulsão das tropas
portuguesas – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-46

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
47 – PROJETO DE LEI de 17/9/1823 [nº 35] – Concede às viúvas dos militares do Regimento
do Recôncavo Baiano, mortos em ação, os soldos que seus maridos recebiam – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-C-47

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
48 – PROJETO DE LEI de 2/10/1823 [nº 36] – Dispõe sobre a liberdade de imprensa – s/doc.
BR DFCD AC 1823-C-48

Dep. Câmara
49 – PROJETO DE LEI de 4/11/1823 [nº 37] – Cria o Instituto Brasílico pela reunião das academias Médico-Cirúrgica, Militar, da Marinha e de Pintura e ainda pela incorporação
do Gabinete de História Natural, da Livraria Pública, hortos botânicos e Observatório, e dispõe sobre a criação de cinco cadeiras de direito – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-49

Dep. Gomide
50 – PROJETO DE LEI de 29/10/1823 [nº 38] – Determina uma subscrição voluntária, em
todo o Império, para o estabelecimento de universidades – s/doc.
BR DFCD AC 1823-C-50

Dep. Martins Bastos
51 – PROJETO DE LEI de 9/5/1823 [s/nº] – Concede anistia a todos que se tenham envolvido
em assuntos políticos contrários à causa da independência e ao sistema de governo
monárquico-constitucional, quer se achem presos, ausentes ou expatriados – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-C-51
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Indicação do deputado Carneiro da Cunha, de 2 de julho de 1823, para se ultimar o processo dos
presos na Ilha das Cobras (1ª opção, preferencial)
Fonte: Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
BR DFCD AC 1823-D-103-895

TRANSCRIÇÃO

Apresentada em 3 de Julho, foi julgada urgente, passou-se a 2ª leitura, e restando a
Assemblea que entrasse já em discussão, procedeu-se a esta immediatamente
3 de julho de 182357
Proponho, que se diga ao Governo, que faça expedir a sentença dos prezos da
Ilha das Cobras com a brevidade que as Leis tanto recomendáo áos Juízes de
guardar nos processos dos prezos; visto que consta, que a muitos dias tem o
dito processo em concluzáo.
Paço da Assembléa, 2 de Julho de 1823
Joaquim Manuel Carneiro da Cunha

57

Inscrição a lápis não autografada.
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SÉRIE D – INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS
Mesa
52 – INDICAÇÃO de 10/5/1823 [nº 1]58 – Propõe a nomeação de duas ordenanças efetivas
de cavalaria para o serviço da Assembleia e que a Biblioteca Pública forneça à Assembleia os livros que esta necessite no decurso do seu trabalho – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-52

Mesa
53 – INDICAÇÃO de 21/5/1823 [nº 2] – Propõe a fixação do número de empregados necessários à secretaria da Assembleia nas categorias de porteiro, ajudantes de porteiro,
guarda-livros e oficiais – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-53

Mesa
54 – INDICAÇÃO de 12/8/1823 [nº 3] – Propõe a nomeação de José Antônio de Oliveira
Guimarães para porteiro da Assembleia e de José Joaquim Borges e José de Almeida
Saldanha para ajudantes de porteiro – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-54

Mesa
55 – INDICAÇÃO de 30/10/1823 [nº 4] – Propõe a nomeação de Joaquim José Teixeira para
ajudante de porteiro da secretaria da Assembleia – 9 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-55

Comissões
Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes
56 – INDICAÇÃO de 10/7/1823 [nº 1] – Propõe o aumento do número de membros da Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes e a nomeação de comissões de
fora para tratar dos diferentes assuntos de sua competência – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-56

58

116
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Comissão de Instrução Pública
INDICAÇÃO de 4/6/1823 [nº 1] – Propõe os meios de se estimular a elaboração de um
tratado completo de educação.
Ver Dossiê nº 25.

Comissão de Marinha e Guerra
57 – INDICAÇÃO de 12/6/1823 [nº 1] – Propõe a nomeação dos membros da Comissão
de Fora de Marinha e Guerra: primeiro-almirante Lord Cochrane, almirante Rodrigo
Pinto Guedes, marechal de campo Joaquim de Oliveira Álvares, brigadeiro quartel-mestre general Manuel da Costa Pinto, brigadeiro ajudante-general Francisco Maria
Gordilho Veloso de Barbuda, capitão de mar e guerra Diogo Jorge de Brito, coronel
de engenheiros Francisco Cordeiro da Silva Torres e coronel de engenheiros Francisco José de Sousa Soares de Andréa – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-57

Comissão de Marinha e Guerra
58 – INDICAÇÃO de 17/6/1823 [nº 2] – Propõe, sob a forma de artigos a serem acrescentados ao Regimento Interno da Assembleia (cap. 10, arts. 157 a 162), a regulamentação
dos trabalhos da Comissão de Fora de Marinha e Guerra quanto à regularidade de
comunicações com a respectiva comissão interna – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-58

Comissão de Marinha e Guerra
59 – INDICAÇÃO de 24/10/1823 [s/nº] – Propõe a criação, no distrito de Vacaria, província
de São Pedro do Rio Grande do Sul, de uma companhia de caçadores milicianos para
repelir as incursões de índios selvagens – 4 pçs.
O dossiê inclui representação do governo do Rio Grande do Sul sobre o assunto.
BR DFCD AC 1823-D-59

Comissão de Polícia
60 – INDICAÇÃO de 27/5/1823 [nº 1] – Propõe, para os serviços da Assembleia, a criação
de cargos de porteiro-mor, ajudantes, arrumadores para as galerias, contínuos e encarregados de limpeza – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-60
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Comissão de Polícia
61 – INDICAÇÃO de 8/7/1823 [nº 2] – Propõe, para os serviços da Assembleia, a nomeação
de Pedro Ursini Grimaldi (porteiro-mor), Sebastião José da Silva e Miguel Maria Mora
(contínuos), e Joaquim Gomes de Ataíde (encarregado da limpeza) – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-61

Comissão de Polícia
62 – INDICAÇÃO de 21/7/1823 [s/nº] – Propõe a mudança do expediente da secretaria da
Assembleia para junto das comissões, por ter sido destinada ao Arquivo a sala ocupada pela referida secretaria – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-62

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
63 – INDICAÇÃO de 14/5/1823 [nº 1] – Propõe que o oficial-maior da Secretaria, Teodoro José
Biancardi, seja encarregado interinamente da redação do Diário da Assembleia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-63

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
64 – INDICAÇÃO de 12/5/1823 [nº 2] – Propõe um plano de regulamento provisório do
serviço da redação do Diário da Assembleia, dispondo sobre sua elaboração, impressão, revisão, distribuição e quadro de funcionários (redator, taquígrafo, escriturário,
serventes e administrador de vendas do Diário) suas atribuições e ordenados – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-64

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
65 – INDICAÇÃO de 12/6/1823 [nº 3] – Propõe para escriturário da Comissão de Redação
do Diário, Sr. José Antônio Ferreira Guimarães – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-65

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
66 – INDICAÇÃO de 16/6/1823 [nº 4] – Fornece dados para a elaboração de folha de pagamento dos taquígrafos da Assembleia – s/doc.
BR DFCD AC 1823-D-66

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
67 – INDICAÇÃO de 8/7/1823 [nº 5] – Propõe a nomeação de Francisco José Damasceno
para servente do Diário da Assembleia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-67
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Comissão da Redação do Diário da Assembleia
68 – INDICAÇÃO de 26/9/1823 [nº 6] – Propõe a nomeação de Eustáquio Adolfo de Melo e
Matos para 2º redator do Diário da Assembleia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-68

Comissão de Saúde Pública
69 – INDICAÇÃO de 23/5/1823 [nº 1] – Propõe a nomeação de membros para a Comissão
de Fora de Saúde Pública: conselheiros Vicente Navarro de Andrade, Francisco Manuel de Paula e Dr. Antônio Ferreira França – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-69

Comissão de Saúde Pública
70 – INDICAÇÃO de 2/6/1823 [nº 2] – Propõe que se solicitem informações às câmaras
do Império sobre lugares insalubres e sujeitos a enfermidades endêmicas ou epidêmicas – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-70

Deputados
Dep. Alencar (José Martiniano de Alencar)
71 – INDICAÇÃO de 5/5/1823 [nº 1] – Propõe a conclusão do processo movido contra o dep.
Pedro José da Costa Barros, eleito pela província do Ceará, e que se encontra preso
sem culpa formada, para saber se o mesmo pode tomar posse na Assembleia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-71

Dep. Alencar
72 – INDICAÇÃO de 21/6/1823 [nº 2] – Propõe artigos adicionais ao Regimento, dispondo
que nenhum deputado seja chamado à ordem senão pelo presidente, nem interrompido com a palavra “apoiado” – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-72

Dep. Alencar
73 – INDICAÇÃO de 26/7/1823 [nº 3] – Propõe ao governo maior vigilância sobre a administração do correio, a fim de não ser violado o sigilo da correspondência – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-73
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Dep. Alencar
74 – INDICAÇÃO de 17/9/1823 [nº 4] – Propõe que se solicitem ao governo esclarecimentos sobre a Federação do Estado Cisplatino, a fim de se poder tratar do artigo referente ao assunto no projeto de Constituição – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-74

Dep. Alencar
75 – INDICAÇÃO de 18/9/1823 [nº 5] – Propõe a regulamentação da leitura de novos pareceres de comissões, após deliberar sobre os adiados – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-75

Dep. Almeida e Albuquerque
(Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque)
INDICAÇÃO de 19/7/1823 [nº 1] – Propõe que se reduza a proposta o parecer da Comissão de Constituição sobre a nomeação do dep. Ribeiro de Resende para intendente-geral de Polícia.
Ver Dossiê nº 206.

Dep. Álvares da Silva (Silvestre Álvares da Silva)
76 – INDICAÇÃO de 22/8/1823 [nº 1] – Propõe que se oficie ao Poder Executivo para que
este ordene ao governo da província de Goiás que mande fazer a ponte do Rio das
Almas, do caminho do arraial da Meia-Ponte, e do Jaraguá, assim como consertar ou
mandar fazer a do Rio Urubu no caminho da capital da província – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-76

Dep. Álvares da Silva
77 – INDICAÇÃO de 10/9/1823 [nº 2] – Propõe que sejam solicitadas ao governo providências junto ao governo da província de Goiás, no sentido de que este tome medidas eficazes para a extinção do gentio Canoeiro, nação indígena das mais ferozes, causadora
de grandes prejuízos, segundo carta de João Nicolau da Silva – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-77

Dep. Andrada Machado
(Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva)
78 – INDICAÇÃO de 5/5/1823 [nº 1] – Propõe que se nomeie uma deputação para levar a
SMI o voto de graças da Assembleia pela fala do imperador proferida na Sessão de
Instalação, a 3 de maio de 1823 – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-78
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Dep. Andrada Machado
79 – INDICAÇÃO de 5/5/1823 [nº 2] – Propõe que o governo apresente à Assembleia um
mapa estatístico de cada uma das províncias, como subsídio para a organização das
respectivas administrações, e recomenda que se empreguem engenheiros e mais
pessoas hábeis na elaboração desses mapas – 10 pçs.
O dossiê inclui descrição da província do Espírito Santo com indicação dos tipos de
solos, principais produtos, culturas indicadas e outras informações; projeto de melhoramento da administração dessa província; tabelas da povoação das freguesias
de Itapemirim, N. Sra. da Conceição da vila de Guarapari e N. Sra. da Vitória e mapa
da costa, desde Porto Seguro até o Rio Murubeca.
BR DFCD AC 1823-D-79

Dep. Andrada Machado
80 – INDICAÇÃO DE 5/5/1823 [nº 2, sic] – Propõe que se nomeie uma comissão especial secreta para indicar meios enérgicos que nos livrem dos laços dos nossos inimigos e das
ciladas dos seus emissários e sugere a suspensão de direitos civis, se necessário – s/doc.
Trata-se de uma segunda indicação, apresentada juntamente com a anterior, sobre
assunto distinto, porém num mesmo documento.
BR DFCD AC 1823-D-80

Dep. Andrada Machado
81 – INDICAÇÃO de 5/7/1823 [nº 3] – Propõe que seja enviada uma deputação da Assembleia à presença do imperador, a fim de transmitir seu pesar pelo acidente que pôs
em perigo a vida de SMI, e solicita a expedição de boletins com notícias diárias de
sua saúde – 24 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-81

Dep. Andrada Machado
82 – INDICAÇÃO de 21/7/1823 [nº 4] – Propõe o retorno das milícias de São Paulo destacadas para o bloqueio de Montevidéu e a substituição das mesmas por tropas recrutadas em outras províncias – 10 pçs.
O dossiê inclui mapa da força e relação das praças recolhidas por enfermidades.
BR DFCD AC 1823-D-82

Dep. Andrada Machado
83 – INDICAÇÃO de 13/8/1823 [nº 5] – Propõe que sejam solicitadas informações ao Ministério da Justiça, ou a quem de direito, sobre a petição de João José Martins Pamplona Corte Real, um dos passageiros da escuna “Catarina”, apreendida no porto de
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Santos, que, preso com os demais passageiros na fortaleza da Barra, se considera
injustiçado – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-83

Dep. Andrada Machado
84 – INDICAÇÃO de 9/9/1823 [nº 6] – Propõe que se mande um exemplar do projeto de
Constituição a SMI, através de uma deputação – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-84

Dep. Andrada Machado
INDICAÇÃO de 9/9/1823 [s/nº] para se marcar a forma de discutir o projeto de
Constituição.
Ver Dossiê nº 215.

Dep. Andrada Machado
85 – INDICAÇÃO de 12/9/1823 [nº 7] – Propõe a apresentação de projetos diferentes sobre
a abolição do juízo dos defuntos e ausentes e providências sobre as cobranças dos
bens sequestrados aos portugueses – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-85

Dep. Andrada Machado
86 – INDICAÇÃO de 7/10/1823 [nº 8] – Propõe que se eleve à categoria de vila a Ilha de
Itaparica, na província da Bahia, e que um novo nome lembre seu heroísmo na resistência aos ataques lusitanos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-86

Dep. Andrada Machado
87 – INDICAÇÃO de 14/10/1823 [nº 9] – Propõe que se solicitem ao governo informações sobre a fuga da corveta “Liberal” e levantamento do bloqueio de Montevidéu – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-87

Dep. Andrada Machado
88 – INDICAÇÃO de 18/10/1823 [nº 10] – Propõe que sejam solicitadas ao governo informações sobre a nomeação de Felisberto Gomes Caldeira para comandante de Armas, pois, sendo membro da junta provincial da Bahia, estaria acumulando, ilegalmente, poderes administrativos e comando de forças – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-88
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Dep. Andrada Machado
89 – INDICAÇÃO de 21/10/1823 [nº 11] – Propõe que se mande ouvir o bispo de Mariana e
o ouvidor da comarca de São João del-Rei sobre a população e divisão da freguesia
de São João del-Rei, e que se diga ao governo não prover a dita igreja enquanto se
não decidir a divisão ou conservação da dita freguesia – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-89

Dep. Andrada Machado
90 – INDICAÇÃO de 11/11/1823 [nº 12] – Propõe que a Assembleia se declare em sessão
permanente, enquanto durar a inquietação da capital, que a Assembleia envie uma
deputação a SMI para se informar dos motivos da movimentação de tropas e que se
constitua uma comissão especial para estudar as medidas extraordinárias que as
circunstâncias requeiram – s/doc.
BR DFCD AC 1823-D-90

Dep. Andrada Machado
INDICAÇÃO de 9/9/1823 [s/nº] – Propõe a forma de discussão do projeto de
Constituição.
Ver Dossiê nº 215.

Dep. Andrada Machado
91 – REQUERIMENTO de 4/11/1823 [s/nº] – Solicitando licença para continuar a execução
contra a viúva e herdeiros do capitão Antônio Inácio de Mesquita, apesar do disposto
no Regimento, em questão de penhora de prédio – s/doc.
BR DFCD AC 1823-D-91

Dep. Andrada e Silva (José Bonifácio de Andrada e Silva)
92 – INDICAÇÃO de 9/9/1823 [nº 1] – Propõe que sejam solicitadas informações ao governo sobre o estado atual das secretarias de Estado, número de seus empregados
efetivos, vencimentos e gratificações dos mesmos e que, a partir dos dados obtidos,
se elabore um projeto de lei regulamentar sobre as secretarias – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-92

Dep. Araujo Lima (Pedro de Araujo Lima)
93 – INDICAÇÃO de 11/7/1823 [nº 1] – Propõe que as felicitações enviadas à Assembleia não
sejam lidas, mas apenas indicadas as autoridades que as remeteram e os respectivos
assuntos, reservando-se, assim, o tempo para assuntos de maior relevância – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-93
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Dep. Araujo Lima
INDICAÇÃO de 30/7/1823 [nº 2] – Propõe que se encarregue a uma comissão especial
da formação da tabela das leis.
Ver Dossiê nº 13.

Dep. Araujo Lima
INDICAÇÃO de 18/10/1823 [nº 3] – Dispõe sobre o art. 88 do Regimento da Assembleia que trata da segunda discussão de projetos.
Ver Dossiê nº 10.

Dep. Araújo Viana (Cândido José de Araújo Viana)
94 – INDICAÇÃO de 3/9/1823 [nº 1] – Propõe que se exija o apoio de trinta deputados para
as emendas apresentadas depois de encerrada a terceira discussão – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-94

Dep. Araújo Viana
95 – INDICAÇÃO de 24/9/1823 [nº 2] – Propõe que se providencie maior número de colaboradores para o compositor do Diário da Assembleia, na Imprensa Nacional, a fim
de que se possa obter maior regularidade na sua publicação com emenda relativa à
impressão das atas da Assembleia – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-95

Dep. Araújo Viana
96 – INDICAÇÃO de 14/10/1823 [nº 3] – Propõe que, em caso de oposição a parecer de
comissão, não se adie a apreciação do mesmo sem que se ouçam os deputados que
desejarem expor as razões da oposição – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-96

Dep. Barão de Santo Amaro (José Egídio Álvares de Almeida)
97 – INDICAÇÃO de 22/5/1823 [nº 1] – Propõe que sejam solicitadas informações ao governo sobre o estado atual de todos os ramos da administração pública e sobre as
irregularidades que mais necessitem ser sanadas – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-97
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Dep. Barão de Santo Amaro
98 – INDICAÇÃO de 7/7/1823 [nº 2] – Propõe que se mande vir do arquivo militar cartas geográficas e topográficas do Império, para uso da Comissão de Estatística – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-98

Dep. Caldas (José Antônio Caldas)
99 – INDICAÇÃO de 14/10/1823 [nº 1] – Propõe que, devido ao não comparecimento do
deputado Miguel Joaquim de Cerqueira Silva, nomeado pela província de Alagoas,
seja convocado o seu suplente – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-99

Dep. Calmon (Miguel Calmon du Pin e Almeida)
100 – INDICAÇÃO de 14/10/1823 [nº 1] – Propõe que a povoação de Nazaré, na província da
Bahia, seja elevada a vila e que lhe sejam dados título e timbre da maneira proposta
para as vilas do Recôncavo – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-100

Dep. Carneiro de Campos (José Joaquim Carneiro de Campos)
101 – INDICAÇÃO de 16/10/1823 [s/nº] – Propõe que se permita ao governo imperial nomear deputados para a missão diplomática encarregada de negociar o reconhecimento
da independência, proposto pelo governo da Grã-Bretanha, sob a condição de se
abolir o tráfico de escravos no prazo de um ano – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-101

Dep. Carneiro da Cunha (Joaquim Manuel Carneiro da Cunha)
102 – INDICAÇÃO de 28/6/1823 [nº 1] – Propõe que o corte do pau-brasil seja concedido somente ao proprietário do terreno e que a Fazenda pague pelo trabalho do corte e pelo
transporte da madeira, cobrando multa nos casos de contrabando – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-102

Dep. Carneiro da Cunha
103 – INDICAÇÃO de 2/7/1823 [nº 2] – Propõe que se solicite ao governo mande expedir a
sentença dos presos da Ilha das Cobras, com a brevidade que é recomendada aos
juízes em relação aos processos já concluídos – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-103
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Dep. Carneiro da Cunha
INDICAÇÃO de 21/7/1823 [nº 3] – Propõe a extinção do Corpo de Tropas Estrangeiras.
Ver Dossiê nº 41.

Dep. Carneiro da Cunha
104 – INDICAÇÃO de 21/7/1823 [nº 4] – Propõe que se examine, em sessão secreta, o procedimento dos comandantes da Força Armada de Porto Alegre, tenente-coronel de
dragões e comandante da Guarnição de Porto Alegre, Gaspar Francisco Mena Barreto, e o sargento-mor comandante do Corpo de Guaranis, José Luís Mena Barreto,
quanto a declarações de que a Constituição brasileira concederia o direito de veto
absoluto ao imperador, atitude que considera uma ingerência nas deliberações da
Assembleia e uma ameaça à segurança nacional – 22 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-104

Dep. Carneiro da Cunha
105 – INDICAÇÃO de 22/7/1823 [nº 5] – Propõe que se dê preferência nos empregos aos soldados e oficiais inferiores, veteranos das campanhas do Sul e do Norte, e se conceda
reforma aos que tiveram preenchido o tempo exigido por lei – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-105

Dep. Carneiro da Cunha
106 – INDICAÇÃO de 22/7/1823 [nº 6] – Propõe que o decreto do imperador que concede perdão aos desertores atinja todas as províncias, cabendo àqueles que não se
apresentarem no tempo previsto no decreto a pena de degredo perpétuo na Ilha de
Fernando – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-106

Dep. Carneiro da Cunha
107 – INDICAÇÃO de 22/7/1823 [nº 7] – Propõe que o Batalhão de São Paulo, sediado na
Corte, regresse à sua província e que as tropas paulistas que fazem a Campanha do
Sul sejam substituídas por batalhões de outras províncias – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-107

Dep. Carneiro da Cunha
108 – INDICAÇÃO de 2/8/1823 [nº 8] – Propõe que se remeta o Diário do Governo nº 27, de
1/8/1823, à Comissão de Constituição para que dê parecer quanto à matéria contida
no artigo “Notícias nacionais”, referente à independência do Brasil – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-108
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Dep. Carneiro da Cunha
109 – INDICAÇÃO de 4/8/1823 [nº 9] – Propõe que a Comissão de Guerra regule o número
de tropas de 1ª linha que deve haver no Império e seu soldo nas províncias e na capital – 65 pçs.
O dossiê inclui ofícios de encaminhamento, informações e mapas da força, munições, fortificações, despesas e demais assuntos militares das províncias do Espírito
Santo, Minas Gerais e Santa Catarina.
BR DFCD AC 1823-D-109

Dep. Carneiro da Cunha
110 – INDICAÇÃO de 3/9/1823 [nº 10] – Propõe que não se promulgue ou sancione qualquer lei na Assembleia que estabeleça pena de morte, por se tratar de assunto do
Código Criminal – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-110

Dep. Carneiro da Cunha
INDICAÇÃO de 6/10/1823 [s/nº] para que se demore a sanção do projeto dos governos provisórios por três dias.
Ver Dossiê nº 18.

Dep. Carneiro da Cunha
111 – INDICAÇÃO de 11/10/1823 [nº 11] – Propõe que se peçam esclarecimentos acerca
da Portaria de 2/8/1823 do M. da Guerra, enviada à junta da província da Bahia, que
manda remeter para o Rio de Janeiro os prisioneiros de guerra, e que se houverem
sentado praça alguns lusitanos dos mesmos no Batalhão do Imperador, estes não
desembarquem e que sejam mandados para Portugal – 7 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-111

Dep. Carneiro da Cunha
INDICAÇÃO de 6/10/1823 [s/nº] – Propõe que se adie a sanção do projeto dos governos provisórios, por três dias.
Ver Dossiê nº 18.

Dep. Costa Barros (Pedro José da Costa Barros)
112 – INDICAÇÃO de 7/8/1823 [nº 1] – Propõe à Assembleia que, em nome da nação, dê um
voto de louvor à esquadra brasileira que participou da Guerra da Independência – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-112

Descrição do acervo

127

Dep. Costa Barros
113 – INDICAÇÃO de 3/9/1823 [nº 2] – Propõe que a Assembleia declare o dia 7 de setembro
como de festa nacional e nomeie uma deputação, composta de um representante de
cada província, para no dia do primeiro aniversário do evento, agradecer ao imperador o Grito da Independência – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-113

Dep. Costa Barros
114 – INDICAÇÃO de 18/9/1823 [nº 3] – Propõe que se peçam providências urgentes do governo, no sentido de extinguir o Quilombo Guandu, localizado nas imediações do
Catumbi, na capital do Império – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-114

Dep. Cruz Gouveia (José da Cruz Gouveia)
115 – INDICAÇÃO de 4/6/1823 [nº 1] – Propõe que a Assembleia peça ao governo que atenda às
súplicas da junta da província da Paraíba mencionadas no ofício de 10/3/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-D-115

Dep. Dias (José Custódio Dias)
116 – INDICAÇÃO de 9/7/1823 [nº 1] – Propõe que seja incluída a Comissão de Política Interna na lista das comissões – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-116

Dep. Dias
117 – INDICAÇÃO de 3/9/1823 [nº 2] – Propõe que a Comissão de Constituição, através de
indicação, fixe o número de votos necessários para a apreciação das diferentes matérias, segundo a importância destas – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-117

Dep. Duarte Silva (Diogo Duarte Silva)
INDICAÇÃO de 12/5/1823 [nº 1] – Propõe que se promulgue uma lei sobre a liberdade
de imprensa.
Ver Dossiê nº 48.

Dep. Duarte Silva
118 – REQUERIMENTO de 7/11/1823 – Solicitando sejam enviados ao governo, pelo ministro da Guerra, os documentos que comprovam a má conduta do comandante do
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2º Batalhão de Caçadores, tenente-coronel Francisco de Oliveira Camacho, apresentados em nome da Câmara, do Batalhão de Milícias e dos povos do distrito e vila do
Rio São Francisco do Sul, Santa Catarina, a fim de que sejam anexados aos remetidos anteriormente – 7 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-118

Dep. Fernandes Pinheiro (José Feliciano Fernandes Pinheiro)
INDICAÇÃO de 12/6/1823 [nº 1] – Propõe que se crie uma universidade no Brasil e que
se escolha a cidade de São Paulo para sua sede.
Ver Dossiê nº 38.

Dep. Fernandes Pinheiro
119 – INDICAÇÃO de 13/9/1823 [nº 2] – Propõe que se recomende ao governo maior vigilância nas fronteiras e providências necessárias para evitar incursões de espanhóis
em território brasileiro – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-119

Dep. Fernandes Pinheiro
120 – INDICAÇÃO de 15/9/1823 [nº 3] – Propõe que se destinem duas sessões, na semana,
ou períodos de prorrogação, para se colocarem em dia as matérias em atraso – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-120

Dep. Ferreira de Araújo (Manoel Ferreira de Araújo Guimarães)
121 – INDICAÇÃO de 4/10/1823 [nº 1] – Propõe a impressão urgente das atas das sessões
desde o dia 15 de setembro, início dos trabalhos de discussão do projeto da Constituição, sem prejuízo da publicação das antecedentes – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-121

Dep. Ferreira de Araújo
122 – INDICAÇÃO de 7/10/1823 [nº 2] – Propõe que se declare dia de festa nacional o dia 12
de outubro, primeiro aniversário de aclamação do imperador, enquanto não se publica a tabela competente. O dossiê inclui falas da deputação e do imperador – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-122

Dep. França (Manuel José de Sousa França)
INDICAÇÃO de 20/8/1823 [s/nº] para dever ou não preceder a publicação da Constituição à promulgação de toda e qualquer lei.
Ver Dossiê nº 24.
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Dep. França
123 – INDICAÇÃO de 22/8/1823 [nº 1] – Propõe que cada comissão, de acordo com os assuntos de sua competência, indique à Assembleia as informações necessárias a serem requeridas aos órgãos da administração pública – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-123

Dep. França
INDICAÇÃO de 30/8/1823 [nº 2] – Propõe que a Comissão de Constituição, encarregada de redigir a Proclamação da Assembleia aos Povos do Império, esclareça a parte
do ofício do governo de Portugal dirigido ao de Pernambuco e a proclamação do
presidente da Câmara da Cidade do Porto relativos ao sistema constitucional.
Ver Dossiê nº 11.

Dep. França
INDICAÇÃO de 18/9/1823 [nº 3] – Propõe que se adie até a 2ª discussão, o aditamento
do deputado Alencar ao art. 2º do projeto de Constituição.
Ver Dossiê nº 12.

Dep. França
INDICAÇÃO de 20/8/1823 [s/nº] – Propõe que se indique se deve ou não preceder a
publicação da Constituição à promulgação de toda e qualquer lei que a Assembleia
tem o direito de fazer.
Ver Dossiê nº 24.

Dep. França
INDICAÇÃO de 28/8/1823 [s/nº] – Propõe que volte o projeto que cria universidades
à Comissão de Instrução Pública, com todas as emendas apoiadas, a fim de reformá-lo de maneira que se estabeleça uma ou mais universidades, aproveitando-se
os elementos que houverem de ensino público e dolacio (sic) nos locais onde se
instalarem.
Ver Dossiê nº 38.

Dep. Francisco Carneiro (Francisco Carneiro de Campos)
124 – INDICAÇÃO de 1/9/1823 [nº 1] – Propõe que o governo solicite às juntas provisórias das
províncias informações sobre a possibilidade da extinção dos impostos sobre carnes
verdes e farinha de mandioca e da criação de taxas adicionais para os gêneros de exportação e de luxo, a título de indenização à Fazenda Nacional – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-124
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Dep. Francisco Carneiro
125 – INDICAÇÃO de 3/9/1823 [nº 2] – Propõe que, uma vez ultimada a discussão de um
projeto, só se possa emendá-lo, para efeito de sanção, nos casos de antinomia manifesta entre os artigos ou de absurdo reconhecido pela Assembleia – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-125

Dep. Francisco Carneiro
126 – INDICAÇÃO de 7/10/1823 [nº 3] – Requer que o ministro da Fazenda proceda à revisão da “Exposição sobre o estado da Fazenda Pública”, apresentada à Assembleia,
alterando, antes de sua impressão, expressões que enfatizam a gravidade da situação econômico-financeira do país, por não ser esse o pensamento da Assembleia e
pela repercussão negativa que podem provocar – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-126

Dep. Gomide (Antônio Gonçalves Gomide)
127 – INDICAÇÃO de 1/8/1823 [nº 1] – Propõe que se ordene o regresso do Batalhão de Milícias da Comarca do Rio das Velhas, que se acha destacado na Bahia – s/doc.
BR DFCD AC 1823-D-127

Dep. Gomide
128 – REQUERIMENTO de 4/10/1823 – Para que se peça ao governo a relação da importância
anual das contribuições literárias em cada uma das províncias do Império – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-128

Dep. Henriques de Resende (Venâncio Henriques de Resende)
129 – INDICAÇÃO de 3/9/1823 [nº 1] – Propõe que nenhum deputado fale mais de uma
vez na 4ª discussão do projeto sobre sociedades secretas, nem mesmo o autor de
emenda – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-129

Dep. Henriques de Resende
130 – INDICAÇÃO de 15/9/1823 [nº 2] – Propõe que a Assembleia ordene ao redator do
Diário que trate de imprimir as discussões do projeto de Constituição, ficando o que
anda atrasado para se ir imprimindo como for possível – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-130
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Dep. Henriques de Resende
131 – INDICAÇÃO de 26/9/1823 [nº 3] – Propõe que se declare na ata os votos pró e contra
no vencimento das matérias – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-131

Dep. Lopes Gama (Caetano Maria Lopes Gama)
INDICAÇÃO de 30/7/1823 [nº 1] – Propõe que se ordene ao chanceler-mor do Império
que remeta uma tabela de todos os decretos das Cortes de Portugal.
Ver Dossiê nº 13.

Dep. Lopes Gama
132 – INDICAÇÃO de 2/9/1823 [nº 2] – Propõe que se oficie ao governo das Alagoas solicitando o livre ingresso, naquela província, dos ex-deputados às Cortes de Lisboa,
coronel Francisco Manuel Martins Ramos e Manuel Marques Granjeiro, por não terem
delito algum a não ser o de expor suas ideias – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-132

Dep. Lopes Gama
133 – INDICAÇÃO de 9/9/1823 [nº 3] – Propõe que a Assembleia decida se a Comissão de
Petições pode, ao encaminhar petições que versem sobre assuntos diferentes, reunir as comissões competentes para sua apreciação – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-133

Dep. Lopes Gama
134 – INDICAÇÃO de 26/9/1823 [nº 4] – Propõe que, para as votações finais das matérias
constitucionais, sejam convocados todos os deputados, exceto os que se retirarem
com permissão do senhor presidente – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-134

Dep. Lopes Gama
135 – INDICAÇÃO de 4/10/1823 [nº 5] – Propõe que um dos secretários da Mesa registre o
número de vezes que fala cada deputado, e que o presidente não permita a palavra
antes de consultar o citado registro – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-135
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Dep. Maia (José Antônio da Silva Maia)
INDICAÇÃO de 5/5/1823 [nº 1] – Apresenta apontamentos que podem servir de base
à Proclamação da Assembleia aos Povos do Brasil.
Ver Dossiê nº 11.

Dep. Maia
136 – INDICAÇÃO de 23/5/1823 [nº 2] – Solicita que o governo dê ciência à Câmara de todas
as notícias internas e externas sobre a segurança do Estado e a estabilidade do Império, e que se nomeie uma comissão particular que cuide deste assunto – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-136

Dep. Maia
137 – INDICAÇÃO de 24/5/1823 [nº 3] – Propõe que se recomende à Comissão de Guerra
que, juntamente com a de Estatística, organize um regulamento provisório de recrutamento para o Exército do Brasil – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-137

Dep. Mariano de Albuquerque
(José Mariano de Albuquerque Cavalcanti)
138 – INDICAÇÃO de 30/9/1823 [nº 1] – Propõe que se nomeie uma comissão para tomar
conhecimento dos negócios do Estado Cisplatino, ouvindo o ministério e o procurador do mesmo estado, numa tentativa de restabelecer a paz e recorrendo às medidas
necessárias, ainda que a preço de sua desincorporação do território brasileiro – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-138

Dep. Martins Bastos (Antônio Martins Bastos)
INDICAÇÃO de 5/5/1823 [nº 1] – Concede anistia a todos os que se opuseram à
independência.
Ver Dossiê nº 51.

Dep. Montesuma (Francisco Gê Acayaba Montesuma)
139 – INDICAÇÃO de 29/7/1823 [nº 1] – Propõe que se faça nova sugestão ao governo no
sentido de que, em sessão pública ou secreta, faça uma exposição sobre suas relações com os gabinetes estrangeiros, inclusive o de Portugal – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-139
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Dep. Montesuma
140 – INDICAÇÃO de 1/8/1823 [nº 2] – Propõe que se solicite ao governo informações sobre
a Portaria de 31/12/1822, que encarregou o oficial da Secretaria de Negócios Estrangeiros, Luís Moutinho Lima Álvares e Silva, da inspeção e revisão regular da matéria
do Diário do Governo, antes de sua impressão – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-140

Dep. Montesuma
141 – INDICAÇÃO de 12/8/1823 [nº 3] – Propõe que se convoquem todos os deputados suplentes da Bahia que residam na capital, até o número de onze, para completar a
representação daquela província – 3 pçs.
O dossiê inclui a ata de apuração dos votos dos deputados eleitos pela província
da Bahia.
BR DFCD AC 1823-D-141

Dep. Montesuma
142 – INDICAÇÃO de 4/8/1823 [nº 4] – Propõe o aumento do número de horas de trabalho
da Assembleia, alterando-se a duração das sessões para cinco horas – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-142

Dep. Montesuma
143 – INDICAÇÃO de 8/8/1823 [nº 5] – Propõe que se leia a proclamação de SM sobre o procedimento das tropas de Porto Alegre com referência ao veto absoluto e que, ao fim da
leitura, se deem vivas ao imperador e às suas intenções constitucionalistas – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-143

Dep. Montesuma
144 – INDICAÇÃO de 18/8/1823 [nº 6] – Propõe que se reitere o pedido de informações ao
governo sobre o estado das diferentes repartições do Império – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-144

Dep. Montesuma
INDICAÇÃO de 20/8/1823 [s/nº] para que a Assembleia mande uma deputação ao
imperador, para tratar secretamente sobre a apresentação do decreto relativo ao
formulário para publicação e execução das leis.
Ver Dossiê nº 24.
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Dep. Montesuma
145 – INDICAÇÃO de 22/8/1823 [nº 7] – Propõe que o governo tome medidas eficazes para
evitar o progresso do contágio da morfeia na província de Minas Gerais – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-145

Dep. Montesuma
146 – INDICAÇÃO de 23/8/1823 [nº 8] – Propõe que se peçam informações ao governo sobre os balanços da Intendência-Geral de Polícia, de abril a julho, em face da generalização de suas parcelas e necessidade de exata especificação e fiscalização – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-146

Dep. Montesuma
147 – INDICAÇÃO de 28/8/1823 [nº 9] – Propõe que seja incluída na Ordem do Dia da sessão seguinte a discussão de dois pareceres da Comissão de Legislação, adiados, sobre requerimento de João José Martins Pamplona Corte Real, passageiro da escuna
“Catarina”, apreendida no porto de Santos, solicitando medidas que o libertem da
prisão onde se encontra há oito meses, sem formação de culpa, e s obre petição de
José Antônio Alves Rodrigues a respeito de violências praticadas contra sua pessoa
pelo juiz de fora e pela Câmara da vila de Santo Antônio do Sá do termo de Macacu,
Rio de Janeiro – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-147

Dep. Montesuma
148 – INDICAÇÃO de 15/9/1823 [nº 10] – Propõe que seja examinado se a Portaria de
11/9/1823, expedida pelo ministro da Guerra ao tenente-general governador das Armas da Corte e província acerca do desembarque do marechal Luís Paulino, está
conforme com o ofício da Assembleia ao mesmo ministro – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-148

Dep. Montesuma
149 – INDICAÇÃO de 15/9/1823 [nº 11] – Propõe que a Comissão de Marinha e Guerra se
manifeste sobre a admissão de oficiais lusitanos desertores, vindos da Bahia, nos
corpos do Exército Nacional – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-149

Dep. Montesuma
150 – INDICAÇÃO de 18/9/1823 [nº 12] – Propõe que sejam solicitados ao governo esclarecimentos acerca dos seguintes itens da despesa no balanço do Tesouro do mês de julho
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de 1823: criados de D. João VI e de D. Maria I, cavalariças reais, Biblioteca Pública e
diárias de deputados por Angola às Cortes portuguesas – 7 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-150

Dep. Montesuma
151 – INDICAÇÃO de 22/9/1823 [nº 13] – Propõe que se sugira ao governo a nomeação de
uma comissão para verificar o estado da Santa Casa de Misericórdia da Corte, e que a
mesma comissão elabore relatório à Assembleia sobre as reformas necessárias – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-151

Dep. Montesuma
152 – INDICAÇÃO de 22/9/1823 [nº 14] – Propõe que as Comissões de Guerra e de Constituição emitam parecer quanto à legitimidade dos vencimentos do inspetor do Arsenal
do Exército – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-152

Dep. Montesuma
153 – INDICAÇÃO de 22/9/1823 [nº 15] – Propõe que sejam solicitadas informações ao governo
sobre a gratificação concedida ao brigadeiro Pedro Labatut, como comandante do Exército, visto que o mesmo deixou o cargo e se acha preso na Bahia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-153

Dep. Montesuma
154 – INDICAÇÃO de 30/9/1823 [nº 16] – Propõe que sejam solicitadas ao governo informações quanto à demora da publicação do Manifesto às Nações e se já foram nomeados os representantes diplomáticos para as Cortes estrangeiras – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-154

Dep. Montesuma
155 – INDICAÇÃO de 4/10/1823 [nº 17] – Propõe que se crie uma junta protetora de agricultura e comércio, tendo em vista a situação crítica na província da Bahia em consequência da guerra, e solicita parecer urgente da Comissão de Agricultura, Comércio
e Artes sobre o assunto – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-155

Dep. Montesuma
156 – INDICAÇÃO de 18/10/1823 [nº 18] – Propõe que se declare ao governo que a outorga do título de marquês do Maranhão a Lord Cochrane deverá se consumar após o
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estabelecimento, por lei, da ordem e gradação dos títulos nobiliárquicos da nação
brasileira – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-156

Dep. Montesuma
157 – INDICAÇÃO de 21/10/1823 [nº 19] – Propõe que a Comissão de Guerra apresente projeto de lei sobre um melhor fornecimento de alimentos (pão de munição) ao Exército
do Império e sobre a extinção dos comissariados – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-157

Dep. Montesuma
158 – INDICAÇÃO de 11/11/1823 [nº 20] – Propõe seja convocado o ministro da Guerra à
Assembleia, a fim de prestar esclarecimentos sobre a crise do momento e as circunstâncias que a têm revestido – s/doc.
BR DFCD AC 1823-D-158

Dep. Montesuma
INDICAÇÃO de 20/8/1823 [s/nº] – Propõe que a Assembleia mande uma deputação
ao imperador, para tratar secretamente da apresentação do decreto relativo ao formulário para a publicação e execução das leis.
Ver Dossiê nº 24.

Dep. Muniz Tavares (Francisco Muniz Tavares)
INDICAÇÃO de 16/8/1823 [nº 1] – Propõe que se determine o dia em que a Comissão de Legislação deve apresentar redigida a lei de promulgação dos decretos da
Assembleia.
Ver Dossiê nº 24.

Dep. Nogueira da Gama (Manoel Jacinto Nogueira da Gama)
159 – INDICAÇÃO de 12/7/1823 [nº 1] – Dispõe sobre horário para os trabalhos das Comissões – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-159

Dep. Nogueira da Gama
160 – INDICAÇÃO de 14/7/1823 [nº 2] – Propõe que se solicite ao Ministério da Guerra a consulta que fez o Conselho Supremo Militar, em 1811 ou 1812, sobre o modo de se estabelecer um montepio para viúvas e filhos de oficiais militares, no Brasil – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-160
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Dep. Nogueira da Gama
161 – INDICAÇÃO de 19/7/1823 [nº 3] – Propõe que se participe aos ministros e secretários
de Estado dos Negócios da Marinha e Guerra a nomeação de oficiais para a comissão
de fora – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-161

Dep. Paula e Mello (Francisco de Paula Souza e Mello)
162 – INDICAÇÃO de 9/5/1823 [nº 1] – Propõe que, a bem da Fazenda do Império, se diga
ao governo que faça suspender o provimento de todos os benefícios eclesiásticos e
recolha ao Tesouro Público as côngruas relativas ao mesmo, até que se estabeleça
uma constituição para a Igreja Brasiliense, ou lei especial que regulamente o assunto – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-162

Dep. Paula e Melo
163 – INDICAÇÃO de 30/5/1823 [nº 2] – Propõe que se convide o governo a fazer um Manifesto às Nações demonstrando a justiça da conduta do Brasil, desde 12/10/1822,
bem como os propósitos que o animam – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-163

Dep. Paula e Melo
INDICAÇÃO de 30/5/1823 [nº 3] – Propõe que se determine a maneira pela qual serão
remetidos a SMI os decretos da Assembleia, depois de aprovados, e qual a fórmula
pela qual serão publicados e mandados executar como lei.
Ver Dossiê nº 24.

Dep. Paula e Melo
164 – INDICAÇÃO de 9/6/1823 [nº 4] – Propõe que se elabore uma lei provisória que marque a esfera dos três poderes políticos e sua harmonia e, portanto, as atribuições da
Assembleia, enquanto não se elaborar e sancionar a Constituição Política do Império – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-164

Dep. Paula e Melo
165 – INDICAÇÃO de 14/6/1823 [nº 5] – Propõe que se solicitem ao governo providências
no sentido de não mais se onerar a província de São Paulo com a multiplicidade de
tropas destacadas para a segurança da costa; de se reduzirem os destacamentos
que sirvam em outros locais, quando não há mais motivos que justifiquem tão gran-
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de vigilância e tamanho ônus para a nação; e ainda sobre o novo recrutamento de
tropas para a Campanha do Rio da Prata – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-165

Dep. Pereira da Cunha (Antônio Luís Pereira da Cunha)
166 – INDICAÇÃO de 20/7/1823 [nº 1] – Propõe que a Assembleia faça constar ao comandante em chefe do Exército Pacificador da província da Bahia, José Joaquim de
Lima e Silva, que o seu ofício, em que participa achar-se aquela praça livre de seus
opressores, foi recebido com especial agrado, encarregando-o de cumprimentar o
valoroso Exército pela completa restauração da Bahia. Propõe, ainda, que o mesmo se faça constar ao governo daquela província, que se acha instalado na vila de
Cachoeira – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-166

Dep. Resende Costa (José de Resende Costa)
167 – INDICAÇÃO de 18/6/1823 [nº 1] – Propõe que seja criada uma junta de saúde pública
que reúna as atribuições, encargos e jurisdição do físico-mor, provedor-mor da saúde e cirurgião-mor do Império e da qual façam parte estes membros e outros que a
Assembleia designar – s/doc.
BR DFCD AC 1823-D-167

Dep. Resende Costa
INDICAÇÃO de 4/7/1823 [nº 2] – Propõe que se promulgue uma legislação segura,
providente, certa e precisa sobre o juízo dos defuntos e ausentes e que se revogue
a Provisão de 28/12/1754, da Mesa de Consciência e Ordem, que regula o assunto.
Ver Dossiê nº 29.

Dep. Resende Costa
168 – INDICAÇÃO de 22/7/1823 [nº 3] – Propõe que no bispado de Mariana se percebam as
conhecenças, côngruas e direitos paroquiais determinados na Constituição Eclesiástica do Arcebispado da Bahia, pela qual se regulam os bispados das províncias do
Brasil – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-168

Dep. Ribeiro de Andrada (Martim Francisco Ribeiro de Andrada)
169 – INDICAÇÃO de 4/8/1823 [nº 1] – Propõe que se peça ao governo uma lista de todas as
pessoas que percebem vencimentos do Tesouro a título de pensões, gratificações e
ajuda de custo, em virtude de avisos ou portarias do mesmo Tesouro – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-169
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Dep. Ribeiro de Andrada
INDICAÇÃO de 16/8/1823 [nº 2] – Propõe que a comissão encarregada de redigir o
projeto de lei para isenção de direitos do ferro fabricado no Brasil, o amplie a outras
quaisquer minas que não sejam de ouro.
Ver Dossiê nº 40.

Dep. Ribeiro de Andrada
170 – INDICAÇÃO de 2/10/1823 [nº 3] – Propõe que a Assembleia oficie ao 1º almirante Lord
Cochrane, agradecendo-lhe pela restauração do Maranhão e declarando-lhe que a
nação jamais o esquecerá – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-170

Dep. Ribeiro de Andrada
171 – REQUERIMENTO de 2/9/1823 – Solicita licença para chamar a juízo o autor da carta
publicada no Correio do Rio nº 24, pelo abuso de liberdade de imprensa e injúria
pessoal – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-171

Dep. Ribeiro de Campos (Antônio Ribeiro de Campos)
172 – INDICAÇÃO de 10/9/1823 [nº 1] – Propõe o prazo de oito dias para que as comissões
apresentem pareceres sobre requerimentos e petições que lhes hajam sido remetidos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-172

Dep. Ribeiro de Campos
173 – INDICAÇÃO de 2/10/1823 [nº 2] – Propõe que se nomeie uma deputação para manifestar a SMI o júbilo da Assembleia pela restauração do Maranhão – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-173

Dep. Rocha Franco (Antônio da Rocha Franco)
174 – INDICAÇÃO de 22/7/1823 [nº 1] – Propõe que se oficie ao governo no sentido de conceder liberdade imediata ao vigário Antônio Pereira Ribeiro e a outros presos no Rio
Grande, por terem opinado contra o veto absoluto – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-174
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Dep. Rocha Franco
175 – INDICAÇÃO de 18/8/1823 [nº 2] – Propõe que se mande observar, na província de Minas Gerais, o Decreto de 16/4/1821 que deu nova forma à arrecadação dos dízimos
dos gêneros exportados, cobrados nas entradas das vilas e cidades – 178 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-175

O dossiê inclui ofícios, representações, petições, planos, tabelas, contratos, consultas
e demais papéis que se encontravam no Conselho da Fazenda e Tesouro Público, relativos à arrecadação e à arrematação de cobrança de dízimos em geral e sobre o mencionado decreto, oriundos das províncias de Alagoas, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba do Norte, Espírito Santo, Ceará e Goiás.

Dep. Rocha Franco
176 – INDICAÇÃO de 22/9/1823 [nº 3] – Propõe que se notifique a junta da Fazenda da província de Minas Gerais e se oficie ao governo no sentido de não colocar em hasta de
arrematação senão os dízimos já vencidos, até que haja deliberação da Assembleia
sobre a execução do Decreto de 16/4/1821 – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-176

Dep. Rodrigues de Carvalho
(João Antônio Rodrigues de Carvalho)
177 – INDICAÇÃO de 9/6/1823 [nº 1] – Propõe que a Assembleia solicite ao governo fazer
processar o autor da carta publicada no Diário do Governo nº 124, assinada com as
letras iniciais GPT e que se faça anexar o Decreto de 3/6/1822 que convocou esta Assembleia e ao qual se opõe a citada carta – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-177

Dep. Rodrigues de Carvalho
178 – INDICAÇÃO de 22/7/1823 [nº 2] – Requer sejam encaminhadas à Comissão de Constituição, as atas e instruções fornecidas pelas câmaras de Pernambuco e da Paraíba
aos seus deputados, para lhes servir de normas nas decisões da Assembleia, visto
usarem um direito que não lhes compete. Propõe ainda que o deputado Carneiro
da Cunha, em especial, apresente à mesma comissão as novas instruções – 27 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-178

O dossiê inclui instruções das câmaras de Olinda, Santo Antônio, Goiana, Iguaraçu e
Recife, Pernambuco, e das vilas: vila Real de São João, vila Nova Real do Brejo, Bahia
de São Miguel, Pilar do Taipu e Povoação de Mamanguape, Paraíba do Norte.
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Dep. Rodrigues de Carvalho
INDICAÇÃO de 6/8/1823 [nº 3] – Propõe que a Assembleia, em nome da nação, dê
agradecimentos e louvores ao Exército Pacificador da Bahia; que se estabeleça uma
medalha de condecoração para os defensores da pátria e, em memória dos que morreram, se levante um monumento na Praça da Piedade, na cidade da Bahia.
Ver Dossiê nº 42.

Dep. Rodrigues de Carvalho
179 – INDICAÇÃO de 25/8/1823 [nº 4] – Propõe aos deputados das diversas comissões que
têm projetos de lei já aprovados, que os apresentem no prazo de oito dias para serem remetidos a SMI com o decreto da promulgação – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-D-179

Dep. Rodrigues de Carvalho
INDICAÇÃO de 20/8/1823 [s/nº] – Propõe que, no primeiro dia de sessão, a Comissão
de Legislação apresente decreto sobre a fórmula de publicação dos decretos da Assembleia e que se guarde para ir a SMI quando estiverem prontas as leis que se estão
discutindo, salvo quando aparecer o projeto de Constituição.
Ver Dossiê nº 24.

Dep. Silva Lisboa (José da Silva Lisboa)
180 – INDICAÇÃO de 14/6/1823 [nº 1] – Propõe que se deem novas armas e títulos à vila de
Valença, da província da Bahia – s/doc.
BR DFCD AC 1823-D-180

Dep. Souza Mello (Jozé de Souza Mello)
181 – INDICAÇÃO de 14/6/1823 [nº 1] – Propõe que, dos mapas da estatística da província
das Alagoas, se remetam as tabelas dos impostos e dos empregos da Alfândega à
Comissão da Fazenda; o mapa das baterias e fortificações marítimas, à Comissão de
Marinha e Guerra, e o mapa topográfico, à Comissão de Constituição, para se elucidarem quaisquer novas divisões – s/doc.
BR DFCD AC 1823-D-181

Dep. Souza Mello
182 – INDICAÇÃO de 8/8/1823 [nº 2] – Propõe que se leia e se declare vista com muito especial agrado a proclamação de SMI que desaprova, com princípios de harmonia, as
ingerências das câmaras do Norte e da tropa de Porto Alegre sobre as deliberações
desta Assembleia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-182
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Dep. Souza Mello
INDICAÇÃO de 27/8/1823 [nº 3] – Propõe que a Assembleia receba com particular
agrado as felicitações e votos de adesão ao governador das Armas da província de
Alagoas, Joaquim Mariano de Oliveira Belo.
Ver Dossiê nº 9.

Dep. Souza Mello
183 – REQUERIMENTO de 14/10/1823 – Requer que as atas das câmaras das vilas de Penedo e Poxim, da província de Alagoas, sejam encaminhadas às comissões competentes
para um estudo sobre as reformas que pretendem, sendo o principal objeto da primeira a extinção de diversos impostos e o da segunda, assuntos eclesiásticos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-183

Dep. Teixeira de Gouvea (Lúcio Soares Teixeira de Gouvea)
184 – INDICAÇÃO de 8/8/1823 [nº 1] – Propõe que sejam os membros da Comissão de
Constituição dispensados de assistir às sessões para que possam ultimar, com mais
brevidade, o projeto da Constituição – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-184

Dep. Vergueiro (Nicolau Pereira de Campos Vergueiro)
185 – INDICAÇÃO de 14/7/1823 [nº 1] – Propõe que sejam suspensas as datas de sesmarias e que a Comissão de Agricultura proponha um projeto de lei sobre as terras
públicas – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-185

Dep. Vergueiro
186 – INDICAÇÃO de 4/8/1823 [nº 2] – Propõe que a Assembleia diga ao governo que não
deve consentir na inserção no Diário do Governo senão dos atos oficiais – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-186

Dep. Vergueiro
187 – INDICAÇÃO de 23/8/1823 [nº 3] – Propõe que se publiquem no Diário do Governo as
felicitações dirigidas à Assembleia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-187
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Dep. Vergueiro
REQUERIMENTO de 30/9/1823 – Solicita que se insista junto ao governo pelas informações pedidas sobre os negócios de Montevidéu.
Ver Dossiê nº 138.

Dep. Vergueiro
REQUERIMENTO de 11/11/1823 – Solicita que seja chamado o M. do Império para
informar, circunstanciadamente, sobre os ofícios remetidos à Assembleia relativos
aos oficiais da Guarnição da Corte.
Ver Dossiê nº 225.

Dep. Xavier de Carvalho (Augusto Xavier de Carvalho)
188 – INDICAÇÃO de 23/6/1823 [nº 1] – Propõe que se encaminhe ao governo a resposta dos
presos da Ilha das Cobras à carta do Amigo da Ordem, publicada no Diário do Governo
nº 112, e o manifesto justificativo de um desses presos, para que se faça confrontar
esses documentos com a devassa que se processa contra eles e depois que se informe
com urgência se é verdadeiro o conteúdo desses papéis – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-D-188

Dep. Xavier de Carvalho
INDICAÇÃO de 6/8/1823 [nº 2] – Propõe que os agradecimentos dados pela Assembleia ao Exército Pacificador da Bahia sejam extensivos às províncias que, generosamente, ajudaram com contingentes.
Ver Dossiê nº 46.
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Mapa da vila da Campanha da Princeza e Termos Anexos de 1823, parte do dossiê sobre a
criação de uma nova província na região
Fonte: Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
BR DFCD AC 1823-E-210-1114-ANEXO 5

SÉRIE E – PARECERES
Mesa
189 – PARECER de 1/9/1823 [nº 1]59 sobre requerimento de três ajudantes de porteiro que
solicitam gratificação pelos serviços prestados à Assembleia, onde serviram interinamente desde sua criação, e que, dispensados, retornam a seus empregos nas secretarias do governo – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-189

Mesa
190 – PARECER de 1/9/1823 [nº 2] sobre requerimento de oficiais interinos da Assembleia
que solicitam efetivação nos cargos que ocupam – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-190

Comissões
Comissão dos Cinco
191 – PARECER de 18/4/1823 [nº 1] sobre as atas de eleições e os diplomas dos deputados
que compuseram a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa no dia de sua instalação – 66 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-191

Comissão dos Cinco
192 – PARECER de 1/5/1823 [nº 2] sobre o diploma do Sr. Pedro de Araujo Lima, deputado
pela província de Pernambuco – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-192

Comissão de Colonização, Civilização e
Catequização dos Índios reunida à de Fazenda
193 – PARECER de 20/5/1823 [nº 1] sobre representação da Câmara da vila de São Jorge dos
Ilhéus referente às distribuição de terras a colonos alemães vindos de Frankfurt – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-193

59

146

A numeração desta série, reiniciada a cada autor, foi extraída da Tabela de Pareceres que figura à p. 23 do índice dos
Anais, 1823.
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Comissão de Colonização, Civilização e Catequização dos Índios
194 – PARECER de 17/6/1823 [nº 2] sobre apontamentos sobre civilização dos índios bravos
do Império do Brasil oferecidos pelo deputado José Bonifácio de Andrada e Silva – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-194

Comissão de Colonização, Civilização e Catequização dos Índios
195 – PARECER de 4/8/1823 [nº 3] sobre a necessidade de informações relativas à civilização dos índios na província de Minas Gerais e acerca de terras e estradas na região
do Rio Doce – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-195

Comissão de Colonização, Civilização e Catequização dos Índios
196 – PARECER de 20/9/1823 [nº 4] sobre representação do desembargador José da Silva
Loureiro e requerimento de Antônio Lopes Salgado e outros, a respeito das queixas
contra o diretor dos índios do Sertão de Valença, Miguel Rodrigues da Costa, que, unido a Francisco Eliseu Ribeiro, repartiu terras doadas aos índios – 8 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-196

Comissão de Colonização, Civilização e Catequização dos Índios
197 – PARECER de 20/9/1823 [nº 5] sobre representação de frei Manuel Pinto de Azevedo,
capelão e cura da aldeia de São Luís Beltrão, vila de Resende, que se queixa do diretor dos índios daquela aldeia, Joaquim de Araújo e Sampaio, pelo estado de abandono em que se encontram os indígenas, oferecendo-se para ocupar o cargo com a
ajuda de Joaquim Gonçalves de Oliveira – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-197

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes
198 – PARECER de 28/6/1823 [nº 1] sobre representação de Inácio Pereira Duarte Carneiro,
tenente-coronel de linha, relativa aos benefícios que se poderiam tirar das riquezas da
província do Espírito Santo, de fértil solo, abundante em ouro, extensas matas e preciosas madeiras, e à necessidade de ser elaborado um plano para a sua utilização – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-198

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes
199 – PARECER de 28/6/1823 [nº 2] sobre representação relativa a um plano para construção da estrada do Rio de Janeiro até a vila de Barbacena, oferecido por José Gonçalves Cortes – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-199
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Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes
200 – PARECER de 5/8/1823 [nº 3] sobre representação de Antônio de Ávila Bittencourt que
requer a aprovação de estatutos para a organização de uma companhia de acionistas destinada à exploração de minas de ouro na vila do Príncipe do Serro Frio, na
província de Minas Gerais – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-200

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes reunida à de
Marinha e Guerra
201 – PARECER de 4/8/1823 [nº 4] sobre petição de José Simpliciano de Sousa Barreto, da
vila de Barbacena, província de Minas Gerais, que solicita ajuda de custo para estabelecer uma fábrica de selins rasos, à maneira inglesa, a fim de servir à cavalaria e
sustar a importação – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-201

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes
202 – PARECER de 27/9/1823 [nº 5] sobre petição de Emídio de Sousa Lobo Brandão e João
Abraham Mazza, residentes em Pernambuco, que expõem a pretensão de construir
várias máquinas para fiar algodão e tecer panos, à semelhança das mais modernas
da Inglaterra e França, e pedem os benefícios do Alvará de 28/4/1809 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-202

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes
203 – PARECER de 30/9/1823 [nº 6] sobre requerimento de José Antônio Barbosa de Melo,
sargento-mor do Estado-Maior do Exército, que reclama haver sido reformado com
a terça parte de seu soldo e solicita o soldo inteiro. Expõe e prova haver prestado
muitos serviços ao Brasil, inclusive em Buenos Aires, no início da Revolução, depois
na Corte como empregado do Arsenal do Exército, posteriormente se encarregando
da cultura da cochonilha, e menciona a cultura do bicho-da-seda e fiação – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-203

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes
204 – PARECER de 23/10/1823 [nº 7] sobre petição dos proprietários das fábricas de estamparia e papel situados no Andaraí, subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, na qual eles
relatam o estado ruinoso e decadente das mesmas fábricas e suplicam diversos favores: isenção de direitos e do pagamento do selo e isenção do recrutamento militar
para os empregados – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-204
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Comissão de Constituição
PARECER de 12/6/1823 [nº 1] sobre indicação do deputado Paula e Melo relativa a
forma de promulgar os decretos da Assembleia.
Ver Dossiê nº 24.

Comissão de Constituição
205 – PARECER de 18/7/1823 [nº 2] sobre a nomeação dos deputados José Joaquim Carneiro de Campos e Manoel Jacinto Nogueira da Gama para ministros de Estado dos
Negócios do Império e Estrangeiros, e da Fazenda, respectivamente – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-205

Comissão de Constituição
206 – PARECER de 18/7/1823 [nº 3] sobre a nomeação do deputado Estêvão Ribeiro de Resende para intendente-geral da Polícia – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-206

Comissão de Constituição
PARECER de 23/7/1823 [nº 4] sobre indicação do deputado Carneiro da Cunha relativa a proclamação da tropa de Porto Alegre a favor do veto absoluto.
Ver Dossiê nº 104.

Comissão de Constituição reunida à de Estatística e Diplomática
207 – PARECER de 4/8/1823 [nº 5] sobre representação de Vicente José Mascarenhas, procurador da Câmara da cidade de São Cristóvão de Sergipe de El-Rei, quanto ao número de deputados que deveriam ser eleitos pela mesma província, depois de separada da Bahia – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-207

Comissão de Constituição
PARECER de 5/8/1823 [nº 6] sobre indicação do deputado Carneiro da Cunha relativa
à matéria contida no Diário do Governo nº 27, de 1/8/1823.
Ver Dossiê nº 108.
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Comissão de Constituição reunida à de Estatística e Diplomática
208 – PARECER de 5/8/1823 [nº 7] sobre requerimento de Marcos Tomás de Oliveira que solicita licença para continuar o litígio com o deputado Jacinto Furtado de Mendonça,
apesar de suas imunidades parlamentares, numa questão de despejo de um sítio na
freguesia de Irajá, no Rio de Janeiro – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-208

Comissão de Constituição
PARECER de 11/8/1823 [nº 8] sobre indicação do dep. Rocha Franco a respeito do
vigário Antônio Pereira Ribeiro e outros presos no Rio Grande.
Ver Dossiê nº 174.

Comissão de Constituição
209 – PARECER de 11/8/1823 [nº 9] sobre requerimento de José Fernandes Barbosa que
solicita prorrogação de prazo para sua permanência em Portugal, sem incorrer na
pena estabelecida na Proclamação de 8/1/1823 que convida os brasileiros a regressarem no prazo de seis meses, sob ameaça de perda da cidadania e de sequestro de
bens – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-209

Comissão de Constituição reunida à de Estatística e Diplomática
210 – PARECER de 26/8/1823 [nº 10] sobre representação de Tomás Antônio da Costa Alcami Ferreira, procurador dos povos do Sertão das Gerais e Rio São Francisco, relativa à
criação de uma nova província, desmembrada das províncias da Bahia, Pernambuco
e Minas Gerais, e tendo por capital o arraial de Carinhanha – 17 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-210

O dossiê inclui representações das câmaras da Campanha da Princesa e vila de Santa Maria de Baependi solicitando a elevação de seus termos a comarcas e mapa da
vila da Campanha da Princesa e termos anexos.

Comissão de Constituição
211 – PARECER de 4/9/1823 [nº 11] sobre requerimento de Joaquim de Sousa Quevedo
Piçarro que solicita, por seu procurador Marcos Tomás de Oliveira, licença para
litigar com o deputado Jacinto Furtado de Mendonça, apesar de suas imunidades
parlamentares, numa questão de despejo de um sítio na freguesia de Irajá, no Rio
de Janeiro – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-211
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Comissão de Constituição
212 – PARECER de 4/9/1823 [nº 12] sobre petição de Clemente Álvares de Oliveira Mendes
e Almeida que solicita prorrogação de prazo para permanecer em Portugal, sem incorrer na pena estabelecida pela Proclamação de 8/1/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-212

Comissão de Constituição
213 – PARECER de 4/9/1823 [nº 13] sobre petição de José Fernandes Barbosa que solicita
prorrogação de prazo para permanecer em Portugal, sem incorrer na pena estabelecida pela Proclamação de 8/1/1823 – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-213

Comissão de Constituição reunida à de Política Interna
214 – PARECER de 10/9/1823 [nº 14] sobre ofício do ministro do Império e Estrangeiros que
participa à Assembleia a entrada, no porto do Rio de Janeiro, do bergantim português “Treze de Maio”, trazendo da França o marechal de campo Luís Paulino de Oliveira Pinto, emissário do governo português, e solicita seu pronunciamento quanto
à conveniência de se mandar que regresse prontamente a Lisboa ou de se permitir
a permanência do referido marechal a bordo, considerando desaconselhável o seu
desembarque – 12 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-214

Comissão de Constituição
215 – PARECER de 10/9/1823 [nº 15] sobre o método de discussão do projeto de Constituição – 15 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-215

Comissão de Constituição
PARECER de 11/9/1823 [nº 16] sobre indicação do deputado Dias relativa à fixação do
número de votos necessários para decisão das matérias.
Ver Dossiê nº 117.

Comissão de Constituição
216 – PARECER de 23/9/1823 [nº 17] sobre ofício do presidente da província Cisplatina, barão
de Laguna, relativo à impossibilidade de se proceder à eleição de deputado à Assembleia no Estado Cisplatino, devido à ocupação militar de Montevidéu – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-216
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Comissão de Constituição reunida à de Estatística e Diplomática
217 – PARECER de 23/9/1823 [nº 18] sobre representação dos moradores do arraial de Santa Luzia que pedem sua elevação a vila, com o nome de vila Nova da Imperatriz – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-217

Comissão de Constituição
218 – PARECER de 27/9/1823 [nº 19] sobre representações dos eleitores do distrito de Itapicuru de Cima, na província da Bahia, e representação de Antônio Pereira Rebouças
sobre irregularidades praticadas na apuração dos votos para deputados e membros
da junta governativa, na Câmara da Cachoeira, então capital da província – 28 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-218

Comissão de Constituição reunida à de Legislação
e Justiça Civil e Criminal
219 – PARECER de 22/10/1823 [nº 20] sobre ofício do ministro do Império dando ciência à
Assembleia da insurreição das tropas de Pernambuco, deposição da junta provisória
de governo e prisão do comandante das Armas da referida província, bem como de
tentativa semelhante ocorrida na província da Paraíba, fatos que o ministro do Império atribui à excessiva liberdade de imprensa – 4 pçs.
O dossiê inclui ofício da junta provisória de governo de Pernambuco e cópia do ofício
do governo da província da Paraíba.
BR DFCD AC 1823-E-219

Comissão de Constituição reunida à de Legislação
e Justiça Civil e Criminal
220 – PARECER de 4/11/1823 [nº 21] sobre ofício do ministro do Império solicitando dispensa da Lei de 1/9/1823 que dispõe sobre acumulação da função de deputado com
outra qualquer, a fim de que o deputado Felisberto Caldeira Brant Pontes possa ser
nomeado negociador do Brasil em Londres – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-220

Comissão de Constituição reunida à de Legislação
e Justiça Civil e Criminal
221 – PARECER de 4/11/1823 [nº 22] sobre a exposição do governo provisório da Paraíba a
respeito dos atentados e rebeliões da tropa ocorridos nos dias 10, 11 e 12 de setembro – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-221
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O dossiê inclui cópias de ofícios e atas relativos a atentados cometidos em Pernambuco, medidas tomadas pelo comandante das Armas da província da Paraíba para
garantir a ordem, pedido de afastamento do cargo e deliberações da junta do governo provisório sobre sua substituição.

Comissão de Constituição
222 – PARECER de 7/11/1823 [nº 23] sobre requerimento do deputado Francisco Muniz
Tavares que pede sua demissão por ter sido atacado em sua honra pelo periódico
Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-222

Comissão de Constituição reunida à de Poderes
223 – PARECER [s/nº e s/data] sobre representação distribuída em 26/9/1823, apresentada
pelo vigário da Paróquia de São José da freguesia de Carinhanha, da vila da Barra,
comarca do Rio São Francisco, na província de Pernambuco, contra o resultado das
eleições para deputados à Assembleia, em que saíram vitoriosos os senhores coronel José Joaquim de Almeida e padre José Lúcio do Bonfim – 9 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-223

Comissão Eclesiástica
PARECER de 13/10/1823 [nº 1] sobre indicação do deputado Rezende Costa, relativa
a conhecenças e mais direitos paroquiais no bispado de Mariana.
Ver Dossiê nº 168.

Comissão Especial para Conhecer da Representação dos Oficiais da
Guarnição da Corte
224 – PARECER de 11/11/1823 [nº 1] sobre representação dos oficiais da Guarnição da Corte queixando-se dos insultos que vêm sofrendo por parte de determinados redatores
de periódicos e do partido a que pertencem, acusando-os ainda de faltarem ao decoro devido à pessoa do imperador – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-224

Comissão Especial para Conhecer da Representação dos Oficiais da
Guarnição da Corte
PARECER de 11/11/1823 [nº 2] sobre indicação do dep. Andrada Machado propondo
que se declare sessão permanente enquanto durarem as inquietações da capital.
Ver Dossiê nº 90.
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Comissão Especial para Conhecer da Representação dos Oficiais da
Guarnição da Corte
225 – PARECER de 12/11/1823 [nº 3] sobre ofício em que o ministro dos Negócios do Império responde à consulta da Assembleia relativa à representação dos oficiais da
Guarnição da Corte – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-225

Comissão Especial para Formação da Tabela das Leis
PARECER de 30/8/1823 [s/nº] sobre a tabela das leis que devem ter execução no
Brasil.
Ver Dossiê nº 13.

Comissão de Estatística e Diplomática
PARECER de 1/9/1823 [nº 1] sobre providências para a comarca do Sertão de
Pernambuco.
Ver Dossiê nº 35.

Comissão de Fazenda
226 – PARECER de 27/5/1823 [nº 1] sobre petição de José Vieira de Matos, procurador-geral
da província do Espírito Santo, que solicita subsídio para sua subsistência, visto não
receber qualquer remuneração e não dispor de renda própria – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-226

Comissão de Fazenda
227 – PARECER de 27/5/1823 [nº 2] sobre representação da junta da Fazenda da província
das Alagoas quanto aos meios de suprir as despesas dessa província, face à considerável redução de renda provocada pelas circunstâncias atuais. Solicita anuência
e ordem para pôr em prática a arrecadação dos dízimos e de todos os direitos sobre
os gêneros de produção, especialmente sobre a exportação de algodão e o comércio
de pau-brasil abundante naquela província – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-227

Comissão de Fazenda
228 – PARECER de 2/6/1823 [nº 3] sobre requerimentos dos amanuenses, praticantes e
correios do Tesouro Público que pretendem aumento de salário – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-228
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Comissão de Fazenda
229 – PARECER de 16/6/1823 [nº 4] sobre petição de Antônio Machado de Carvalho que
solicita pensão, por relevantes serviços prestados ao Estado, em favor de suas cinco
filhas – 7 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-229

Comissão de Fazenda
230 – PARECER de 27/6/1823 [nº 5] sobre petição de Antônio Machado de Carvalho que
solicita uma pensão anual e benefícios para suas cinco filhas – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-230

Comissão de Fazenda reunida à de Polícia
231 – PARECER de 3/7/1823 [nº 6] sobre os ordenados que devem receber os oficiais encarregados do expediente da Assembleia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-231

Comissão de Fazenda
232 – PARECER de 11/7/1823 [nº 7] sobre requerimento de Maria Úrsula de Siqueira que
solicita lhe seja concedido o meio soldo devido à sua mãe, viúva do sargento-mor
Inácio José de Siqueira – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-232

Comissão de Fazenda
233 – PARECER de 17/7/1823 [nº 8] sobre petição de guardas do número da Alfândega do
Rio de Janeiro, empregados no serviço de transporte de cargas das embarcações
para terra, que solicitam aumento de ordenado, em paridade com os guardas dos
armazéns – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-233

Comissão de Fazenda
234 – PARECER de 17/7/1823 [nº 9] sobre petição de Antônio Joaquim Nogueira da Gama,
deputado-escrivão da junta da Fazenda da província do Espírito Santo, que se queixa da provisão do Tesouro Público, de 12/12/1822, pela qual teve reduzidos seus
vencimentos – 8 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-234
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Comissão de Fazenda
235 – PARECER de 17/7/1823 [nº 10] sobre petição de Manuel dos Santos Pereira e outros
que solicitam a confirmação do contrato das sisas e meias sisas do distrito dos Campos dos Goitacases, Espírito Santo, que arremataram perante a junta da Fazenda
dessa província, pelo triênio 1821-1823, e que a Resolução de 24/10/1822, oriunda
da consulta do Conselho de Fazenda sobre a petição de Joaquim José Gomes da
Silva e Castro, mandou invalidar – 47 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-235

Comissão de Fazenda
236 – PARECER de 1/8/1823 [nº 11] sobre petição de Joaquim José Gomes da Silva e Castro
relativa ao contrato das sisas da vila de Campos, arrematado perante a junta da Fazenda da província do Espírito Santo por Manoel dos Santos Pereira e outros – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-236

Comissão de Fazenda
237 – PARECER de 4/8/1823 [nº 12] sobre pedido de aprovação do empréstimo contraído
pelo governo provisório da Bahia para custear despesas com vestuário e soldo das
tropas do Exército Pacificador – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-237

Comissão de Fazenda
238 – PARECER de 4/8/1823 [nº 13] sobre petição de Francisco Duarte Nunes, fiel-pagador
do Tesouro Público, que solicita aposentadoria com todos os vencimentos e auxílio
para liquidar a dívida de 6.800$000 que contraiu para repor a diferença encontrada
no balanço do mesmo Tesouro referente ao segundo semestre de 1822 – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-238

Comissão de Fazenda
239 – PARECER de 12/8/1823 [nº 14] sobre petição de Antônio Joaquim dos Reis Portugal,
chefe de esquadra da Armada Nacional, que, por intermédio de seu procurador José
Félix, reclama uma pensão de 600$000 a ser transferida, depois de sua morte, para
sua esposa e filhas, alegando que seus serviços estão documentados na Secretaria
de Estado dos Negócios do Império desde 1821 – 8 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-239
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Comissão de Fazenda
240 – PARECER de 16/8/1823 [nº 15] sobre petição de Sebastião Teixeira Leitão e outros negociantes de molhados do arraial de Itabira, termo da vila Nova da Rainha e comarca
de Sabará, Minas Gerais, que solicitam a supressão do imposto que pagam, há mais
de vinte anos, a título de contribuição voluntária para a reedificação do Palácio de
N.Sa. da Ajuda, em Portugal – 18 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-240

Comissão de Fazenda
241 – PARECER de 16/8/1823 [nº 16] sobre petição de D. Henriqueta Emília Moreira de Figueiredo e D. Manuela Adelaide Moreira, filhas do falecido conselheiro Manuel Moreira de Figueiredo, que solicitam uma pensão equivalente à metade da aposentadoria de seu pai – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-241

Comissão de Fazenda
PARECER de 16/8/1823 [nº 17] sobre isenção de direitos para os produtos da Fábrica
de Ferro de Ipanema.
Ver Dossiê nº 40.

Comissão de Fazenda reunida à de Comércio,
Agricultura, Indústria e Artes
242 – PARECER de 18/8/1823 [nº 18] sobre representações da Câmara da cidade de São
Paulo e de diversos moradores relativas à drenagem da Várzea do Carmo e aterragem da ponte do mesmo nome; sobre consulta da Mesa do Desembargo do Paço relativa ao emprego da contribuição voluntária do Caminho de Santos, em favor dessa
obra; sobre planta e plano de trabalho oferecidos pelo sargento-mor, engenheiro
Moreira – 8 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-242

Comissão de Fazenda
243 – PARECER de 17/8/1823 [nº 19] sobre petição de Francisco Duarte Nunes, fiel-pagador
do Tesouro Público, que solicita aposentadoria com todos os vencimentos e auxílio
para liquidar a dívida de 6.800$000 que contraiu para repor diferença encontrada no
balanço do segundo semestre de 1822 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-243

Descrição do acervo

157

Comissão de Fazenda
244 – PARECER de 25/8/1823 [nº 20] sobre petição de Antônio Joaquim dos Reis Portugal,
chefe de esquadra da Armada Nacional, que solicita pensão em favor de sua mulher
e filhas – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-244

Comissão de Fazenda
PARECER de 26/8/1823 [nº 21] sobre a maneira de se executar o Decreto de 16/4/1822
que reformou a arrecadação de dízimos.
Ver Dossiê nº 175.

Comissão de Fazenda
245 – PARECER de 25/8/1823 [nº 22] sobre petição dos oficiais das secretarias de Estado
dos Negócios do Império e da Justiça relativa à diminuição e perda de emolumentos
que constituíam a principal parte de seus salários – 11 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-245

Comissão de Fazenda
PARECER de 3/9/1823 [nº 23] sobre os ordenados dos presidentes e secretários de
governos provinciais.
Ver Dossiê nº 18.

Comissão de Fazenda
246 – PARECER de 11/9/1823 [nº 24] sobre petição do padre Antônio Francisco de Sampaio, procurador-geral pela província do Ceará, que, tendo recebido ajuda de custo
para residir na Corte enquanto ocupasse o alto emprego de procurador, pede seja a
soma recebida abonada na Junta da Fazenda do Ceará como total despesa de sua
missão – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-246

Comissão de Fazenda
247 – PARECER de 12/9/1823 [nº 25] sobre petição de Ana Josefa de Nazaré Lacerda, viúva
do sargento-mor José Inácio de Almeida, que alega os 46 anos de serviços prestados
por seu marido, solicitando uma pensão igual à metade do soldo a que ele tinha
direito em vida, e não percebeu – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-247
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Comissão de Fazenda
248 – PARECER de 12/9/1823 [nº 26] sobre petição de José Pedro Lopes de Andrade que
solicita sua nomeação para escrivão da Décima Atrasada, visto já estar desempenhando essa função – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-248

Comissão de Fazenda
249 – PARECER de 13/9/1823 [nº 27] sobre petição de Isidoro da Costa e Oliveira Júnior,
oficial da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, que solicita gratificação
pelas aulas de taquigrafia ministradas aos encarregados desse serviço na Assembleia – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-249

Comissão de Fazenda
250 – PARECER de 16/9/1823 [nº 28] sobre plano do capitão Manuel Monteiro de Pinho
que propõe meios para remediar a decadência em que se encontra a extração de
diamantes – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-250

Comissão de Fazenda
251 – PARECER de 23/9/1823 [nº 29] sobre ofício do governo de Pernambuco relativo ao
aumento de vencimentos dos oficiais de sua secretaria – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-251

Comissão de Fazenda
252 – PARECER de 23/9/1823 [nº 30] sobre representação da Câmara da vila da Atalaia, província das Alagoas, que solicita a extinção da décima dos prédios e dos impostos sobre
carne verde e sobre as lojas comerciais de seu termo, assim como pede a confirmação
de um contrato de aguardente que criara para construir a cadeia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-252

Comissão de Fazenda
253 – PARECER de 23/9/1823 [nº 31] sobre ofício da junta da Fazenda do Rio Grande do
Norte que solicita autorização para arrematar dois mil quintais de pau-brasil e, com
o seu produto, ajudar as despesas públicas da província – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-253
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Comissão de Fazenda
254 – PARECER de 7/10/1823 [nº 32] sobre petição de José Batista da Silva, tenente de milícias da província do Pará, que alega ter fugido com o capitão Joaquim Antônio de Macedo para não serem presos pelos lusitanos, como outros que pretendiam proclamar
a independência daquela província e uni-la à causa do Brasil, e solicita 8000$000 para
cobrir as despesas com sua viagem à Corte a fim de obter socorros – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-254

Comissão de Fazenda
255 – PARECER de 15/10/1823 [nº 33] sobre petição de Henriqueta Emília Moreira de Figueiredo e Manuela Adelaide Moreira, filhas do falecido conselheiro Manuel Moreira
de Figueiredo, que solicitam lhes seja transferida a aposentadoria de seu pai – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-255

Comissão de Fazenda
256 – PARECER de 15/10/1823 [nº 34] sobre petição de Joaquim Floriano de Toledo, 2º oficial
da secretaria do governo de São Paulo, que solicita aumento de vencimento – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-256

Comissão de Fazenda
257 – PARECER de 15/10/1823 [nº 35] sobre petição de Luciano José Gomes, alcaide-pequeno da Câmara do Rio de Janeiro, que solicita aumento de vencimentos – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-257

Comissão de Fazenda
258 – PARECER de 31/7/1823 [s/nº] sobre petição de Carlos Augusto Nogueira da Gama, 2º
escriturário da junta da Fazenda da província do Espírito Santo, que solicita auxílio,
visto ter sido aposentado sem vencimentos por não ter seu título de nomeação confirmado após onze anos de serviço – 10 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-258

Comissão de Fazenda
259 – PARECER de 16/9/1823 [s/nº] sobre petição dos habitantes do arraial e julgado de
Nossa Sra. do Pilar da província de Goiás, os quais solicitam sejam desobrigados da
décima das casas, impostos das lojas e dízimo dos frutos, em face da grande miséria
em que se acham e pedem ainda que se lhes deem missionários para catequização
dos índios e gentios – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-259
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Comissão de Fazenda
260 – PARECER de 22/10/1823 [s/nº] sobre petição de Tomás de Vilanova Portela, professor
de gramática latina, da Ilha Grande, que solicita a equiparação de seus vencimentos
aos dos professores da Corte – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-260

Comissão de Fazenda
261 – PARECER de 22/10/1823 [s/nº] sobre petição de Luís Caetano da Silva que se queixa
de ser obrigado a pagar na Intendência-Geral da Polícia a quantia de 12$000, como
licença anual pelo café que vende em sua taberna na vila de Itaguaí, Rio de Janeiro,
além de 4$000 réis pela licença de venda de comida – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-261

Comissão de Fazenda
262 – PARECER de 22/10/1823 [s/nº] sobre petição de Baltazar Caetano Carneiro, tesoureiro
da Câmara da vila de São Salvador dos Campos de Goitacases, Espírito Santo, que
solicita vencimentos pelo trabalho que executa na arrecadação dos rendimentos dos
contratos e pagamento dos empregados civis e militares – 10 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-262

Comissão de Fazenda
263 – PARECER de 22/10/1823 [s/nº] sobre petição de João de Deus Matos, porteiro e guarda-livros do Museu da Corte, que solicita o reajustamento de seu salário, por equiparação ao do porteiro do Tesouro Público e das demais secretarias de estado – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-263

Comissão de Fazenda
264 – PARECER [s/nº e s/data] sobre petição de Manuel Lopes da Conceição, contramestre
da oficina de serralheiros do Arsenal de Exército, que solicita sua aposentadoria com
os vencimentos integrais, em atenção ao seu estado de saúde e aos 46 anos de serviços já prestados – 8 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-264

Comissão de Fazenda
265 – PARECER [s/nº e s/data] sobre petição de Antônio Soares de Paiva e filhos, por seu
procurador Carlos José de Almeida, que solicitam sejam reconduzidos à posse e aos
direitos sobre os dízimos da província de São Pedro do Rio Grande do Sul – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-265
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Comissão de Fora da Marinha e Guerra
PARECER de 28/8/1823 [s/nº] sobre extinção do Batalhão de Estrangeiros.
Ver Dossiê nº 41.

Comissão de Fora da Marinha e Guerra
PARECER de 28/8/1823 [s/nº] sobre indicação do deputado Carneiro da Cunha propondo que se regule o número de tropas de 1ª linha que deve haver no Império e seu
soldo nas províncias e na capital.
Ver Dossiê nº 109.

Comissão de Instrução Pública
266 – PARECER de 7/7/1823 [nº 1] sobre memória oferecida pelo deputado Martim Francisco Ribeiro de Andrada relativa à reforma dos estudos menores da província de São
Paulo – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-266

Comissão de Instrução Pública reunida à de Fazenda
267 – PARECER de 23/9/1823 [nº 2] sobre pedido do irmão Joaquim Francisco do Livramento que solicita auxílio da Junta da Fazenda para o seminário da vila de Itu, da
província de São Paulo, em cuja direção se encontra – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-267

Comissão de Instrução Pública
268 – PARECER de 13/10/1823 [nº 3] sobre memória oferecida pelo dep. Andrada e Silva
relativa à organização e ao regime das universidades do Brasil – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-268

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
269 – PARECER de 12/5/1823 [nº 1] sobre petição de José Fernandes Gama, juiz da Alfândega do Algodão da província de Pernambuco, preso na fortaleza da Ilha das Cobras
como cúmplice da rebelião chefiada por Pedro da Silva Pedroso, ex-governador das
Armas em Pernambuco, que depôs a junta provisória de governo da província – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-269

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
270 – PARECER de 12/5/1823 [nº 2] sobre petição de Luís José Moreira e outros moradores
da vila de São Salvador dos Campos dos Goitacases, Espírito Santo, que solicitam
isenção de impostos aplicados na manutenção do hospital da vila de Vitória, porque
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não foram ouvidos quando da taxação dos mesmos e, também, porque não se utilizam do hospital devido à distância em que ele se situa daquela vila – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-270

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
271 – PARECER de 12/5/1823 [nº 3] sobre petição de Agostinho José Coelho de Almeida,
João Antônio de Bastos, Jacinto José Francisco, Manuel Antônio de Oliveira e Sousa,
José Plácido Bittencourt, Tomás da Silva Alves e Manuel José Rodrigues Guimarães,
os quais, presos na cadeia da Corte e pronunciados em diferentes devassas na vila
de Campos dos Goitacases, província do Espírito Santo, como opositores à sagrada
causa do Brasil, reclamam sua liberdade – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-271

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
272 – PARECER de 12/5/1823 [nº 4] sobre reapresentação do Dr. João Lopes Cardoso Machado, comissário-geral e juiz delegado do físico-mor, Manuel Vieira da Silva, barão
de Alvaiazere, nas províncias de Pernambuco, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte,
o qual se queixa de abusos dos boticários nessas províncias – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-272

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
273 – PARECER de 13/5/1823 [nº 5] sobre petição de José Vieira de Matos, procurador-geral
da província do Espírito Santo, que solicita subsídio para sua manutenção, visto não
receber qualquer remuneração por não exercer cargo público e não dispor de renda
própria – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-273

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
274 – PARECER de 26/5/1823 [nº 6] sobre requerimento do brigadeiro Domingos Alves
Branco Muniz Barreto, preso na fortaleza da Ilha das Cobras, que solicita seja abreviada a conclusão do seu processo – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-274

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
275 – PARECER de 27/5/1823 [nº 7] sobre petição de João Soares Lisboa, redator do Correio
do Rio de Janeiro, preso na cadeia da Corte, acusado de abusos de liberdade de imprensa, que solicita sua remoção da cadeia de suplicação para a prisão da Ilha das
Cobras, em cela separada, para poder continuar seu periódico – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-275
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
276 – PARECER de 26/5/1823 [nº 8] sobre petição de Luís Teles Barreto de Meneses que
reclama haver sido perturbado na posse antiga e pacífica da Ilha de Bom Jesus (Baía
de Guanabara) pelos administradores do Hospital dos Lázaros, os quais pretendem
instalar um hospital na mesma ilha – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-276

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
277 – PARECER de 23/5/1823 [nº 9] sobre petição de Luís Gomes, preso na cadeia da Corte
por ocasião de uma devassa de roubo, o qual solicita o abreviamento do seu processo – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-277

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
278 – PARECER de 23/5/1823 [nº 10] sobre petição dos presos civis e militares, da província de São Paulo, que, por intermédio de seu procurador Francisco G. dos Santos,
requerem o indulto proposto pela Assembleia para todos os prisioneiros envolvidos na causa da independência, em comemoração da instalação da mesma Assembleia – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-278

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
279 – PARECER de 24/5/1823 [nº 11] sobre petição de Manuel Antônio Coelho de Oliveira
que solicita a propriedade do ofício de escrivão da Correição de Olinda, em Pernambuco, cuja serventia vitalícia foi dada ao desembargador do Paço, João Carlos
da Cunha de Gusmão, o qual, não podendo exercer tal função, arrendou-a ao suplicante – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-279

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
280 – PARECER de 27/5/1823 [nº 12] sobre representação de Bonifácio José Sérgio da Silva,
por sua mulher Isabel Joaquina da Visitação Moreira, testamenteira de José Rodrigues de Carvalho, que reclama providências legislativas evitando os inconvenientes
da alternativa nas contas dos testamentos – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-280
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
PARECER de 27/5/1823 [nº 13] sobre o projeto de lei para confirmação da legislação
no Brasil.
Ver Dossiê nº 13.

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
281 – PARECER de 30/5/1823 [nº 14] sobre petição de Domiciano Pinto Drumond, cirurgião
da sumaca “Elisa”, vinda de Cabinda (África) carregada de escravos, o qual se queixa
do não recebimento da gratificação determinada pelo Alvará de 24/11/1813 – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-281

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
282 – PARECER de 9/6/1823 [nº 15] sobre petição de José Fernandes Gama, juiz da Alfândega de Algodão da província de Pernambuco, preso na fortaleza da Ilha das Cobras
como cúmplice da rebelião chefiada por Pedro da Silva Pedroso, ex-governador das
Armas de Pernambuco, que depôs a junta provisória de governo da província – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-282

Comissão de Legislação e Justiça Civil
e Criminal reunida à de Poderes
283 – PARECER de 9/6/1823 [nº 16] sobre ofício do Sr. Pedro José da Costa Barros, deputado eleito pela província do Ceará, que declara à Assembleia os motivos pelos quais
se encontra impedido de assumir suas funções – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-283

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
284 – PARECER de 10/6/1823 [nº 17] sobre petição de Maria Inácia de Lorena, filha legítima
do falecido conde de Sarzedas, que, em recompensa dos serviços prestados por seu
pai nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, solicita uma tença com a qual possa
subsistir decentemente – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-284

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
285 – PARECER de 10/6/1823 [nº 18] sobre representação de Bonifácio José Sérgio da Silva, por sua mulher Isabel Joaquina da Visitação Moreira, testamenteira de José Rodrigues de Carvalho, que solicita uma disposição legislativa a respeito da alternativa
nas contas dos testamentos – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-285
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
286 – PARECER de 17/6/1823 [nº 19] sobre petição de Inácio Rodrigues e outros escravos
vencidos por Águeda Caetana, no Tribunal de Suplicação, num processo de liberdade, os quais solicitam prosseguimento na revista desse processo, esclarecendo que
têm sido perseguidos pela referida senhora que quer apreendê-los. Requerem, ainda, uma ordem que lhes garanta poder tratar livremente de suas vidas – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-286

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
287 – PARECER de 27/6/1823 [nº 20] sobre representação de Bonifácio José Sérgio da Silva, por sua mulher Isabel Joaquina da Visitação Moreira, testamenteira de José Rodrigues de Carvalho, que reclama providências legislativas que evitem os inconvenientes da alternativa nas contas dos testamentos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-287

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
288 – PARECER de 27/6/1823 [nº 21] sobre petição de José da Fonseca Pereira que se queixa de ser atribulado por uma sentença da Casa de Suplicação, a qual o obriga a pagar uma dízima de que a lei o isenta – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-288

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
289 – PARECER de 28/6/1823 [nº 22] sobre petição de Inácio Rodrigues e outros escravos
que solicitam prosseguimento da revista do processo de liberdade, no Tribunal de
Suplicação, contra Águeda Caetana, em condições de poderem se defender – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-289

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
290 – PARECER de 3/7/1823 [nº 23] sobre petição de José Luís Alves, negociante da Corte,
que declarando-se falido por culpa de falsificadores de sua firma, pede providências
contra as violências de que se julga vítima, entre as quais a de o privarem do dividendo de vinte ações do Banco do Império que se tem feito incorporar na massa da
administração – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-290

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
291 – PARECER de 5/7/1823 [nº 24] sobre memória apresentada pelo deputado Manuel
José Soares Veloso (sic), a respeito de irregularidades praticadas em diferentes juí-
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zos (retardamento de processos, aumento de custas, etc.) e por abuso dos escrivães
e oficiais de Justiça na província de Minas Gerais – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-291

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
292 – PARECER de 5/7/1823 [nº 25] sobre memória de Antônio José da Costa, apresentada pelo deputado Manuel José Soares Veloso (sic), na qual são propostos remédios
para coibir abusos em matérias religiosas, eclesiásticas, civis e econômicas na província de Minas Gerais – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-292

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
293 – PARECER de 7/7/1823 [nº 26] sobre petição do padre Bernardo José Viegas, preso na
fortaleza da Ilha das Cobras, que reclama achar-se retido sem culpa formada, apesar
de ter dirigido representações aos chefes dos poderes Executivo e Judiciário – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-293

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
PARECER de 9/7/1823 [nº 27] sobre indicação do deputado Resende Costa relativa ao
Juízo dos Defuntos e Ausentes.
Ver Dossiê nº 29.

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
294 – PARECER de 8/7/1823 [nº 28] sobre petição de Pedro da Silva Pedroso, ex-governador das Armas de Pernambuco, que reclama estar preso incomunicável na fortaleza
da Lage, em situação precária, e solicita remoção para outro presídio que ofereça
melhores condições – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-294

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
295 – PARECER de 14/7/1823 [nº 29] sobre petição de José Antônio Gonçalves Viana, piloto
da escuna “Catarina”, que reclama estar preso na fortaleza de Santos, sem culpa
formada, e requer que o mandem soltar ou transferir para o Rio de Janeiro, onde
poderá se defender – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-295
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
296 – PARECER de 15/7/1823 [nº 30] sobre petição de José da Silva Pereira, comandante
e proprietário da escuna “Catarina”, e seu irmão, praticante da mesma, os quais reclamam que se encontram presos na fortaleza de Santos, sem culpa formada, além
de terem tido sua embarcação apreendida com todos os pertences, cargas e documentos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-296

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
297 – PARECER de 16/7/1823 [nº 31] sobre petição de Lino José, Antônio do Espírito Santo,
Manuel dos Santos e João Gonçalves, marinheiros da escuna “Catarina”, apreendida no
porto de Santos, os quais reclamam estarem presos sem culpa formada e serem obrigados a servir em diferentes embarcações e requerem o que lhes parece justo – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-297

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
298 – PARECER de 17/7/1823 [nº 32] sobre petição de Justino André Júnior, João Sabino
da Silva e Antônio José de Gusmão e Silva, vindos de Pernambuco como criminosos
políticos e recolhidos à fortaleza da Ilha das Cobras, os quais solicitam diárias para
a sua subsistência – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-298

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
299 – PARECER de 21/7/1823 [nº 33] sobre petição de Pedro da Silva Pedroso que reclama
encontrar-se preso na fortaleza de Lage, apesar de deliberação desta Assembleia
que assentou sua transferência imediata para outra prisão – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-299

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
300 – PARECER de 22/7/1823 [nº 34] sobre petição de João Ricardo da Cruz, por seus procuradores José da Trindade Pimenta, João Sabino da Silva e Justino André Júnior,
na qual comunica que se encontra preso incomunicável, na fortaleza de Villegaignon, vindo de Pernambuco, e solicita condições para promover sua defesa – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-300

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
301 – PARECER de 7/8/1823 [nº 35] sobre petição de Luís Caetano da Silva que reclama ser
obrigado a pagar determinada quantia na Intendência-Geral da Polícia, como licen-
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ça anual pelo café que vende em sua taberna na vila de Itaguaí, província do Rio de
Janeiro, além de outra já paga pela venda de comida – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-301

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
302 – PARECER de 7/8/1823 [nº 36] sobre memória da Câmara da vila de Aquirás, província
do Ceará, que solicita providências para socorrer às várias necessidades do povo
daquele distrito – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-302

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
303 – PARECER de 13/8/1823 [nº 37] sobre petição de João Gonçalves Duarte Pereira e outros comerciantes do Rio de Janeiro, credores do falecido José Teixeira Melo, que
suplicam a prorrogação de prazo na administração dos bens daquele falecido, em
benefício de seu embolso – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-303

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
PARECER de 28/8/1823 [nº 38] sobre requerimento de João José Martins Pamplona
Corte Real, preso na fortaleza da Barra-Grande de Santos.
Ver Dossiê nº 83.

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
304 – PARECER de 28/8/1823 [nº 39] sobre petição de José Antônio Alves Rodrigues que se
queixa de violências praticadas contra seu direito de propriedade pelo juiz de fora
e Câmara da vila de Santo Antonio de Sá do termo de Macacu, província do Rio de
Janeiro – 17 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-304

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
305 – PARECER de 26/8/1823 [nº 40] sobre petição dos moradores do termo de Macacu da
vila de Santo Antônio de Sá, província do Rio de Janeiro, que requerem a extinção do
Contrato do Ver naquele termo – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-305
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
306 – PARECER de 4/9/1823 [nº 41] sobre petição de Luísa Teresa do Nascimento e outros
que reclamam ter sofrido uma injustiça na causa contra os herdeiros do brigadeiro
Felicíssimo José Vitorino de Sousa e pedem revisão do processo – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-306

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
307 – PARECER de 2/9/1823 [nº 42] sobre petição dos moradores do distrito de Tanque, da
comarca de Sabará, Minas Gerais, que se queixam da violência usada pela herdeira
do marechal João Carlos Xavier da Silva Ferrão, para obrigá-los a deixar as terras
onde são moradores há mais de vinte anos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-307

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
308 – PARECER de 5/9/1823 [nº 43] sobre petição de José Antônio de Almeida que solicita
dispensa das habilitações para professar na Ordem de Cristo cujo hábito lhe foi concedido pelo rei de Portugal; e sobre petições de Antônio Tavares Correia, Joaquina
Marques de Lima, Ana Marques de Lima, Joana Marques de Lima, Manuel Marques
de Sousa, Felipe Antônio do Amaral e Manuel Afonso Velado, que solicitam dispensa
do lapso de tempo para demarcação de sesmaria – 8 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-308

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
309 – PARECER de 12/9/1823 [nº 44], sobre consulta do Conselho da Fazenda relativa à
petição de negociantes da praça do Rio de Janeiro que solicitam a derrogação do
Decreto de 11/12/1822, na parte relativa a sequestro dos bens dos habitantes de Angola que aderiram à causa de Portugal – 8 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-309

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
310 – PARECER de 12/9/1823 [nº 45] sobre petição de João Gonçalves Duarte Pereira e outros comerciantes do Rio de Janeiro, credores do falecido José Teixeira Melo, que
suplicam a prorrogação de prazo na administração dos bens daquele falecido, em
benefício de seu embolso – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-310
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
311 – PARECER de 15/9/1823 [nº 46] sobre ofício do ministro dos Negócios da Guerra que participa o estado político da capital da província de São Paulo, na qual se manifestou uma
conjuração em oposição às ordens de SMI, e solicita deliberações a respeito – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-311

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
312 – PARECER de 23/9/1823 [nº 47] sobre petição do padre Pantaleão José da Costa e
Sousa, egresso da religião franciscana, que solicita dispensa da lei para gozar de fração ativa e passiva de testamento – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-312

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
313 – PARECER de 23/9/1823 [nº 48] sobre ofício do ministro de Estado dos Negócios da Justiça relativo ao destino que se deverá dar a 63 presos vindos de Portugal para cumprir
degredo na África e Ásia e que se encontram nas cadeias da cidade da Bahia – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-313

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
314 – PARECER de 1/10/1823 [nº 49] sobre consulta do Conselho da Fazenda relativa à petição de negociantes da praça do Rio de Janeiro que solicitam a derrogação do Decreto de 11/12/1822, na parte relativa a sequestro dos bens dos habitantes de Angola
que aderiram à causa de Portugal – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-314

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
315 – PARECER de 1/10/1823 [nº 50] sobre petição de Manuel José Pereira, serventuário
do ofício de meirinho do Tribunal do Desembargo do Paço, que reclama ser injusto
cobrarem dele novos direitos proporcionais ao seu ordenado de 200$000, quando é
obrigado a dar entrada da terça parte, no Tesouro, por se tratar de ofício antes ocupado por súdito de Portugal – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-315

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
316 – PARECER de 10/10/1823 [nº 51] sobre petição de Miguel Pires Correia Gomes e outros
escrivães, tabeliães, inquiridores, contadores, distribuidores e oficiais de Justiça dos
tribunais de Recife, província de Pernambuco, que reclamam seus vencimentos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-316
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
317 – PARECER de 10/10/1823 [nº 52] sobre petição de José Antônio Alves Rodrigues que
se queixa de violências praticadas pelo juiz de fora e Câmara de Macacu, província
do Rio de Janeiro, contra seu direito de propriedade – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-317

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
318 – PARECER de 8/10/1823 [nº 53] sobre petição de Geraldo Antônio do Nascimento que
reclama contra o Banco Nacional do Brasil que se negou a trocar uma nota de oito
mil réis, danificada – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-318

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
319 – PARECER de 20/10/1823 [nº 54] sobre petição de Santiago Garrido, passageiro do
bergantim “N.Sa. do Carmo” que fazia a viagem de Buenos Aires a Gibraltar, o qual se
queixa da Alfândega do Rio de Janeiro que apreendeu 1.100 pesos espanhóis de sua
propriedade, sob a alegação de contrabando, embora já houvesse aquela quantia
sido declarada à mesma Alfândega na primeira arribada naquele porto, e solicita a
devolução dos mencionados pesos – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-319

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
320 – PARECER de 20/10/1823 [nº 55] sobre petição de João Antônio Calvet, guarda-livros
dos falidos José Luís Alves e José Alves da Costa Bastos Portugal, contra os quais
demanda o pagamento de seus vencimentos e reclama ter sido preterido por outros
credores na penhora dos bens – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-320

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
321 – PARECER de 22/10/1823 [nº 56] sobre petição de Bernardo José da Silva Ramalho
e outros, os quais solicitam revisão de graça especialíssima do processo de nulidade do testamento deixado pelo tenente-coronel Antônio José Cardoso Ramalho, de
quem são herdeiros – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-321

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
322 – PARECER de 21/10/1823 [nº 57] sobre representação dos habitantes do arraial e freguesia de Pouso Alegre, na província de Minas Gerais, que solicitam seja o mesmo
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arraial elevado à categoria de vila de cujo termo façam parte duas freguesias da vila
de Campanha – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-322

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
323 – PARECER de 22/10/1823 [nº 58] sobre petição de Jerônimo Vieira Bastos, negociante
de São Miguel, província de Alagoas, que se queixa de sofrer perseguições e ter seus
bens sequestrados por ser português, apesar de haver lutado pela causa da independência – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-323

Comissão de Legislação e Justiça Civil
e Criminal reunida à de Marinha e Guerra
324 – PARECER de 22/10/1823 [nº 59] sobre ofício do M. da Marinha relativo a consultas do
Conselho Supremo Militar a respeito da vigência do Alvará de 30/12/1822, que autoriza os súditos deste Império e os estrangeiros a armar corsários para repelir ataques
do governo português, e sobre representação dos agentes e representantes na Corte
do primeiro almirante da Armada Nacional Lord Cochrane, sobre o modo de julgar
as embarcações apreendidas pela esquadra nacional – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-324

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
325 – PARECER de 8/11/1823 [nº 60] sobre requerimento de Davi Pamplona Corte Real que
solicita providências da Assembleia, a bem da segurança pública e individual dos cidadãos, em face da agressão que sofreu, em sua própria casa, por parte do sargento-mor
José Joaquim Januário Lapa e do capitão Zeferino Pimentel Moreira Freire – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-325

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
326 – PARECER de 28/8/1823 [s/nº] sobre petição de Pantaleão Moreira Mosso, testamenteiro de Antônio Inácio Brandão, que solicita seja suprida a nulidade que houve no
testamento pela falta de assinatura de uma testemunha, a fim de que se torne efetiva a liberdade conferida pelo testador a três escravos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-326

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
327 – PARECER de 23/10/1823 [s/nº] sobre petição dos presos da cadeia da Corte, por intermédio do encarregado Mariano José, que reclamam o atraso no seu livramento – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-327
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
328 – PARECER de 24/10/1823 [s/nº], da Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, sobre requerimento dos habitantes da capital do Império Brasileiro manifestando-se contrários ao Alvará de 10/4/1821, relativo aos aforamentos de terrenos
desmembrados de sesmarias – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-328

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
PARECER de 27/10/1823 [s/nº] sobre requerimento de José da Fonseca Pereira a respeito de uma dízima da Chancelaria da Casa da Suplicação da Corte.
Ver Dossiê nº 288.

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal
329 – PARECER de 4/11/1823 [s/nº] sobre petição de Alexandre de Góis Maciel e outros da
freguesia de Piracicaba, termo da vila de Itu, São Paulo, que solicitam dispensas do
lapso de tempo previsto em lei para confirmação de carta de uma sesmaria que lhes
foi concedida e que já se encontra medida e demarcada – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-329

Comissão de Marinha e Guerra
330 – PARECER de 17/6/1823 [nº 1] sobre petição de Antônio José da Fonseca e outros
presos dos diversos corpos de linha da Guarnição da Corte, em número de 30, que
se acham na Ilha das Cobras, e pedem sua libertação pelo motivo da instalação da
Assembleia, sem declarar os crimes que cometeram, alegando somente que outros
sentenciados obtiveram perdão – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-330

Comissão de Marinha e Guerra
331 – PARECER de 17/6/1823 [nº 2] sobre petição dos oficiais portugueses presos na Ilha
das Cobras: José de Vasconcelos Bandeira de Lemos, José Felipe Jácome de Sousa
Pereira e Vasconcelos e Domingos Manuel Pereira de Barros solicitando livramento
por terem sido aprisionados na colônia de Sacramento e entregues ao barão de Laguna que os enviou para a Corte – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-331

Comissão de Marinha e Guerra
332 – PARECER de 17/6/1823 [nº 3] sobre petição do francês Mateus Alexandre Gueullette
de Meneses, cirurgião-ajudante, que solicita lhe seja dado direito de voltar para a
província do Espírito Santo, o que lhe fora proibido como última das três penas a que
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fora condenado ao ser pronunciado e preso por insubordinação, quando fazia parte
da tropa da 1ª linha daquela província – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-332

Comissão de Marinha e Guerra
333 – PARECER de 24/7/1823 [nº 4] sobre petição de Antônio Francisco, soldado da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Caçadores da Corte, preso na fortaleza de Santa Cruz, cumprindo sentença a que fora condenado pelo crime de terceira deserção, que pede,
em atenção a seus poucos anos, para ser solto a fim de continuar a servir no seu
batalhão – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-333

Comissão de Marinha e Guerra
PARECER de 23/7/1823 [nº 5] sobre a extinção do Corpo de Tropas Estrangeiras criado pelo Decreto de 8/1/1823.
Ver Dossiê nº 41.

Comissão de Marinha e Guerra
334 – PARECER de 24/7/1823 [nº 6] sobre petição de José Maria Ribeiro Paes, soldado miliciano do 1º Regimento de Infantaria de Milícias da Corte, preso na fortaleza de Santa
Cruz, que se queixa da demora para ser dada a última sentença em seu processo
pendente no Conselho Supremo Militar – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-334

Comissão de Marinha e Guerra
PARECER de 28/7/1823 [nº 7] sobre indicação do deputado Andrada Machado para
serem restituídas a sua pátria as milícias de São Paulo existentes no Sul, e substituídas por milícias de outras províncias.
Ver Dossiê nº 82.

Comissão de Marinha e Guerra reunida à de Fazenda
335 – PARECER de 29/8/1823 [nº 8] sobre ofício do ministro da Guerra a respeito do destino a
ser dado às tropas lusitanas presas nas províncias da Bahia e de Pernambuco – 7 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-335

Comissão de Marinha e Guerra
PARECER de 2/9/1823 [nº 9] sobre o número de tropas de 1ª linha que deve haver no
Império e seus vencimentos.
Ver Dossiê nº 109.
Descrição do acervo
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Comissão de Marinha e Guerra
PARECER de 2/9/1823 [nº 10] sobre a extinção do Corpo de Tropas Estrangeiras criado pelo Decreto de 8/1/1823.
Ver Dossiê nº 41.

Comissão de Marinha e Guerra
336 – PARECER de 16/9/1823 [nº 11] sobre petição do brigadeiro suíço João Jácomo de Baumann que solicita a continuação de pensão que percebia pelo “bolsinho do rei” – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-336

Comissão de Marinha e Guerra
337 – PARECER de 26/9/1823 [nº 12] sobre ofício do ministro da Guerra que trata da urgência na mudança dos uniformes dos oficiais das diversas classes do Exército brasileiro, que ainda usam os mesmos do Exército português – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-337

Comissão de Marinha e Guerra
PARECER de 26/9/1823 [nº 13] sobre indicação do deputado Montesuma relativa à
admissão de oficiais lusitanos, vindos da Bahia, no Exército do Brasil.
Ver Dossiê nº 149.

Comissão de Marinha e Guerra
338 – PARECER de 26/9/1823 [nº 14] sobre ofício do governo provisório da província do
Ceará que solicita a extinção de um batalhão de linha criado naquela província pelo
governador interino das Armas – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-338

Comissão de Marinha e Guerra
339 – PARECER de 26/9/1823 [nº 15] sobre representação da Câmara de Porto Alegre, Rio
Grande do Norte, que solicita a criação de um batalhão de milícias naquela província – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-339

Comissão de Marinha e Guerra
340 – PARECER de 26/9/1823 [nº 16] sobre representação de Joaquim Antônio Magalhães
que pede a criação de uma companhia de cavalaria miliciana na comarca de São
Francisco – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-340
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Comissão de Marinha e Guerra
PARECER de 2/10/1823 [nº 17] sobre indicação do deputado Montesuma relativa aos
vencimentos do inspetor do arsenal do Exército.
Ver Dossiê nº 152.

Comissão de Marinha e Guerra
341 – PARECER de 26/9/1823 [nº 18] sobre petição de Manuel Madruga de Bittencourt, furriel da legião de voluntários da guarnição da província de São Pedro do Rio Grande
do Sul, que pede baixa do serviço militar de acordo com o Decreto de 13/5/1808,
alegando ter sido negada sua solicitação à legião – 14 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-341

Comissão de Marinha e Guerra
342 – PARECER de 20/10/1823 [nº 19] sobre petição dos oficiais do Terço (regimento) de
Ordenanças da cidade de Porto Alegre que solicitam a admissão de seus filhos à
praça de segundo-cadete, conforme o Decreto de 4/2/1823 e Resolução de Consulta
de 26/10/1820 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-342

Comissão de Marinha e Guerra
PARECER de 24/10/1823 [nº 20] sobre indicação do deputado Carneiro da Cunha que
solicita esclarecimentos acerca da Portaria de 2/8/1823 do M. da Guerra mandando
remeter prisioneiros lusitanos da província da Bahia que, voluntariamente, quisessem servir no Exército do Brasil.
Ver Dossiê nº 111.

Comissão de Marinha e Guerra
PARECER de 22/10/1823 [nº 21] sobre indicação do deputado Montesuma pedindo
ao M. da Guerra os motivos da admissão de prisioneiros lusitanos desertores, vindos
da Bahia, no Exército do Brasil.
Ver Dossiê nº 149.

Comissão de Marinha e Guerra
343 – PARECER de 24/10/1823 [s/nº] sobre petição de D. Vitorina Rosa Botelho, viúva de
José Constantino Lobo Botelho, tenente do Batalhão de Granadeiros da Corte, que
pede pensão de meio soldo – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-343
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Comissão de Petições
PARECER de 9/5/1823 [nº 1] sobre requerimentos dos deputados Joaquim Gonçalves
Ledo, Joaquim Alves de Oliveira e Venâncio Henriques de Resende e do cidadão José
Fernandes Gama.
Ver dossiês nº 269, 352, 354 e 356.

Comissão de Petições
344 – PARECER de 28/7/1823 [nº 2] sobre petição de Vicente Ferreira Ramos que reivindica
vitaliciedade no cargo de despachante da Alfândega de Pernambuco – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-344

Comissão de Petições
345 – PARECER de 1/8/1823 [nº 3] sobre petição de Manuel José Fernandes, Luís F ernandes,
José Francisco da Quinta e Mariana das Neves os quais solicitam à Assembleia que
providencie o andamento dos autos do testamento do capitão Antônio Fernandes
Braga, retidos em cartório há mais de dois anos – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-345

Comissão de Petições
346 – PARECER de 5/9/1823 [nº 4] sobre petição de José Gomes que pede baixa de praça
de soldado do Batalhão de Granadeiros da Corte e transferência para qualquer regimento, pelos motivos que alega – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-346

Comissão de Petições
347 – PARECER de 11/9/1823 [nº 5] sobre petição de Henrique Augusto Bastide, de nacionalidade prussiana, piloto-agrimensor da Câmara de Nova Friburgo, o qual solicita
ser aproveitado a serviço do Brasil, para onde veio em 1820, ou uma ajuda para dedicar-se às plantações e aos engenhos – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-347

Comissão de Petições
348 – PARECER de 15/9/1823 [nº 6] sobre petição de Feliciano Joaquim de Lacerda, escrivão
da Contadoria do Tribunal da Bula da Cruzada, que se diz preterido pela comissão geral
no acesso aos cargos de contador ou provedor do mesmo tribunal – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-348
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Comissão de Petições
349 – PARECER de 15/9/1823 [nº 7] sobre petição de Antônio Saturnino, tenente do Batalhão de Libertos, que solicita o cargo de fiel de balança do Arsenal da Marinha, ou do
Exército, ou da Moeda, ou do registro de Matias Barbosa, como compensação pelos
serviços prestados ao Brasil – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-349

Comissão de Petições
350 – PARECER de 21/10/1823 [nº 8] sobre petição de Isabel Maria e Luisa Joaquina as
quais solicitam a anulação da venda de alguns bens feita por Francisco Raposo de
Vasconcelos, os quais lhes pertencem por direito de herança – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-350

Comissão de Poderes
351 – PARECER de 7/5/1823 [nº 1] sobre o diploma do Sr. Pedro José da Costa Barros, eleito deputado pela província do Ceará e que deve assumir, pois seu diploma está conforme a ata e está de acordo com as leis – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-351

Comissão de Poderes
352 – PARECER de 10/5/1823 [nº 2] sobre requerimento do Sr. Joaquim Alves de Oliveira,
eleito pela província de Goiás, que solicita dispensa da função de deputado por motivo de saúde – 13 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-352

Comissão de Poderes
353 – PARECER de 12/5/1823 [nº 3] sobre requerimento do Sr. Agostinho Correia da Silva
Goulão, eleito pela província do Rio de Janeiro, que solicita dispensa da função de
deputado por motivo de saúde e avançada idade – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-353

Comissão de Poderes
354 – PARECER de 12/5/1823 [nº 4] sobre requerimento do Sr. Joaquim Gonçalves Ledo,
eleito deputado pela província do Rio de Janeiro – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-354
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Comissão de Poderes
355 – PARECER de 12/5/1823 [nº 5] sobre requerimento do Sr. José Alves do Couto Saraiva, eleito pela província de Minas Gerais, que, por seu procurador Carlos José de
Almeida, solicita dispensa da função de deputado por motivo de saúde e avançada
idade – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-355

Comissão de Poderes
356 – PARECER de 12/5/1823 [nº 6] sobre requerimento do padre Venâncio Henriques de
Resende que se queixa da sua exclusão para o cargo de deputado à Assembleia pela
província de Pernambuco, por decisão arbitrária da Câmara de Olinda – 11 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-356

Comissão de Poderes
357 – PARECER de 14/5/1823 [nº 7] sobre requerimento do Sr. Diogo Toledo Lara Ordonhez, eleito pela província de São Paulo, que pede dispensa da função de deputado
por motivo de saúde – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-357

Comissão de Poderes
358 – PARECER de 21/5/1823 [nº 8] sobre o diploma do Sr. Manoel Caetano de Almeida e
Albuquerque, eleito deputado pela província de Pernambuco – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-358

Comissão de Poderes
359 – PARECER de 23/5/1823 [nº 9] sobre os diplomas dos Srs. José Correia Pacheco e Silva
e Manuel Joaquim de Ornellas, eleitos pela província de São Paulo, como suplentes
de deputados – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-359

Comissão de Poderes
360 – PARECER de 23/5/1823 [nº 10] sobre representação do Sr. José Feliciano Fernandes
Pinheiro, eleito deputado pelas províncias de São Paulo e Rio Grande do Sul, comunicando não haver recebido seu diploma por nenhuma dessas províncias – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-360
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Comissão de Poderes
361 – PARECER de 14/6/1823 [nº 11] sobre o diploma do Sr. Theotonio Álvares de Oliveira
Maciel, eleito deputado pela província de Minas Gerais – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-361

Comissão de Poderes
362 – PARECER de 16/6/1823 [nº 12] sobre o diploma do Sr. José Mariano de Albuquerque,
eleito deputado pela província do Ceará – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-362

Comissão de Poderes
363 – PARECER de 18/6/1823 [nº 13] sobre o diploma do Sr. Antônio Ribeiro de Campos,
eleito deputado pela comarca do Sertão, da província de Pernambuco – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-363

Comissão de Poderes
364 – PARECER de 19/6/1823 [nº 14] sobre o diploma do Sr. Antônio José de Araújo Gondim, eleito deputado pela província de Pernambuco – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-364

Comissão de Poderes
365 – PARECER de 30/6/1823 [nº 15] sobre a posse do Sr. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, eleito deputado pela província de São Paulo e recém-chegado de Portugal,
com a consequente dispensa do suplente Manuel Martins do Couto Reis – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-365

Comissão de Poderes
366 – PARECER de 11/7/1823 [nº 16] sobre o diploma do Sr. Silvestre Álvares da Silva, eleito
deputado pela província de Goiás – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-366

Comissão de Poderes
367 – PARECER de 14/7/1823 [nº 17] sobre o diploma do Sr. José Alves do Couto Saraiva,
eleito deputado pela província de Minas Gerais – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-367
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Comissão de Poderes
368 – PARECER de 19/7/1823 [nº 18] sobre os diplomas dos Srs. Luiz José de Carvalho e
Mello, Francisco Carneiro de Campos, Francisco Gê Acayaba Montesuma, José da
Costa Carvalho e Manoel Antônio Galvão, eleitos deputados pela província da Bahia
e sobre cópia da ata da eleição dos deputados dessa província – 9 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-368

Comissão de Poderes
369 – PARECER de 21/7/1823 [nº 19] sobre os diplomas dos Srs. Antônio Ferreira França e
Manoel Ferreira de Araújo, eleitos deputados pela província da Bahia – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-369

Comissão de Poderes
370 – PARECER de 2/8/1823 [nº 20] sobre os diplomas do Sr. João Severiano Maciel da Costa, eleito deputado pela província de Minas Gerais, e dos Srs. Miguel Calmon du Pin e
Almeida e Antônio Calmon du Pin, suplente do Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes,
eleitos deputados pela província da Bahia – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-370

Comissão de Poderes
PARECER de 2/8/1823 [nº 21] para tomarem assento na Assembleia os deputados
suplentes da Bahia, Pedreira do Couto e Silva Lisboa.
Ver Dossiê nº 141.

Comissão de Poderes
371 – PARECER de 5/8/1823 [nº 22] sobre requerimento do Sr. Francisco Pereira de Santa
Apolônia, eleito pela província de Minas Gerais, que pede dispensa da função de deputado por motivo de saúde e avançada idade – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-371

Comissão de Poderes
372 – PARECER de 22/8/1823 [nº 23] sobre o diploma do Sr. José de Abreu e Silva, eleito
deputado pela província de Minas Gerais para substituir Lucas Antônio Monteiro de
Barros, chanceler da relação de Pernambuco – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-372
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Comissão de Poderes
373 – PARECER de 29/8/1823 [nº 24] sobre requerimento do Sr. Joaquim Alves de Oliveira,
eleito deputado pela província de Goiás, que solicita dispensa da função de deputado por motivo de saúde – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-373

Comissão de Poderes
374 – PARECER de 15/9/1823 [nº 25] sobre requerimentos do Sr. José Bonifácio de Andrada
e Silva, deputado pela província de São Paulo, que pede licença por três meses para
tratamento de saúde – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-374

Comissão de Poderes
375 – PARECER de 22/9/1823 [nº 26] sobre os diplomas dos Srs. José Joaquim Xavier Sobreira e Manoel Ribeiro Bessa de Holanda Cavalcanti, eleitos deputados pela província do Ceará, e dos Srs. João Evangelista de Faria Lobato e Antônio Teixeira da Costa,
eleitos deputados pela província de Minas Gerais – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-375

Comissão de Poderes
376 – PARECER de 24/9/1823 [nº 27] sobre requerimento do Sr. José Bonifácio de Andrada
e Silva, deputado pela província de São Paulo, que pede licença por três meses para
tratamento de saúde – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-376

Comissão de Poderes
377 – PARECER de 8/10/1823 [nº 28] sobre o diploma do Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes, eleito deputado pela província da Bahia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-377

Comissão de Poderes
378 – PARECER de 8/10/1823 [nº 29] sobre o diploma do Sr. José da Silva Lisboa, eleito
deputado pela província da Bahia – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-378
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Comissão de Poderes
379 – PARECER de 22/10/1823 [nº 30] sobre o diploma do Sr. Manuel Pacheco Pimentel,
eleito deputado pela província do Ceará – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-379

Comissão de Poderes
380 – PARECER de 22/10/1823 [nº 31] sobre o diploma do Sr. Thomas Xavier Garcia de Almeida Castro, suplente do deputado Francisco de Arruda Câmara, eleito pela província do Rio de Grande do Norte – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-380

Comissão de Poderes
381 – PARECER de 29/10/1823 [nº 32] sobre a posse do deputado Lucas Antônio Monteiro
de Barros, eleito pela província de Minas Gerais, e saída de seu suplente, José Custódio Dias – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-381

Comissão de Poderes
PARECER de 25/10/1823 [nº 33] sobre indicação do deputado Caldas para que seja
convocado o suplente do deputado Miguel Joaquim de Cerqueira Silva, nomeado
pela província de Alagoas e que não tomou assento na Assembleia.
Ver Dossiê nº 99.

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
382 – PARECER de 12/5/1823 [nº 1] sobre petição de Vicente Justiniano da Costa que solicita
seja provido como impressor do Diário e mais papéis da Assembleia – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-382

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
383 – PARECER de 31/5/1823 [nº 2] propondo a realização de concurso para taquígrafos da
Assembleia, ao qual concorrerão também os taquígrafos já em exercício – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-383

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
384 – PARECER de 9/6/1823 [nº 3] arbitrando os vencimentos dos taquígrafos: Possidônio
Antônio Alves, João Caetano de Almeida e Silva, Pedro Afonso de Carvalho, Manuel
José Pereira da Silva, João Estevão da Cruz, José Gonçalves da Silva, Vitorino Ribeiro
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de Oliveira e Silva e Justiniano Maria do Santos, e solicita autorização para empregá-los de maneira útil ao serviço – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-384

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
385 – PARECER de 12/6/1823 [nº 4] sobre petição do taquígrafo Pedro Afonso de Carvalho
que se queixa de ter sido preterido, na proposta da comissão, por Possidônio Antônio Alves – s/doc.
BR DFCD AC 1823-E-385

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
386 – PARECER de 8/7/1823 [nº 5] sobre petição de João Caetano de Almeida que, representando os taquígrafos da Assembleia, pede a criação de novo turno de trabalho
como meio de regularizar a publicação do Diário da Assembleia – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-386

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
387 – PARECER de 18/7/1823 [nº 6] propondo a criação de um novo turno de taquígrafos
como meio de regularizar a publicação do Diário da Assembleia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-387

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
388 – PARECER de 23/8/1823 [nº 7] indicando os nomes dos componentes do novo turno
de taquígrafos: Joaquim Maria de Sousa, Manuel Fernandes Barreiro e Antônio de
Araújo Gomes – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-388

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
389 – PARECER de 15/9/1823 [nº 8] sobre representação do redator interino do Diário da
Assembleia, Teodoro José Biancardi, acerca da publicação das discussões do projeto
da Constituição – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-389

Comissão da Redação do Diário da Assembleia
390 – PARECER de 27/9/1823 [nº 9] propondo aplicação de multa aos taquígrafos que faltarem às sessões sem causa justificada – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-390
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Comissão da Redação do Diário da Assembleia
391 – PARECER de 15/10/1823 [nº 10] sobre petição de Francisco de Assis dos Santos que
solicita o pagamento dos vencimentos a que se julga com direito como porteiro da
aula de taquigrafia, contratado pelo encarregado de ministrar as aulas em questão,
Isidoro da Costa de Oliveira, oficial da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-E-391

Comissão de Redação das Leis
PARECER de 10/9/1823 [nº 1] sobre a lei de arrecadação dos bens dos defuntos e
ausentes.
Ver Dossiê nº 29.

Comissão da Redação do Regimento Provisório
PARECER de 4/6/1823 [nº 1] oferecendo, reformado, o capítulo 3º do Regimento que
trata dos secretários e suas atribuições.
Ver Dossiê nº 10.

Comissão de Saúde Pública
PARECER de 22/7/1823 [nº 1] sobre as cartas de diplomação aos alunos da Academia
Médico-Cirúrgica da Corte.
Ver Dossiê nº 34.

Comissão de Saúde Pública
PARECER de 22/10/1823 [nº 2] sobre a qualidade do pão oferecido pelo deputado
Montesuma, como amostra do alimento fornecido ao Exército do Império.
Ver Dossiê nº 157.

Comissão dos Três
392 – PARECER de 17/4/1823 [nº 1] sobre os diplomas de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado, deputado pela província de São Paulo, Antônio Luís Pereira da Cunha,
José Egídio Álvares de Almeida, Manoel Jacinto Nogueira da Gama e Joaquim
Carneiro de Campos, deputados pela província do Rio de Janeiro, nomeados para a
Comissão dos Cinco – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-E-392
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Requerimento de Félix Benvenutti que apresenta à Assembleia seu sistema literário, filosófico e
analítico sobre a arte da palavra ou gramática universal
Fonte: Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
BR DFCD AC 1823-F-464-1682

TRANSCRIÇÃO
Em 25 de outubro – À Comissão de Instrucção Pública, para avaliar o seu merecimento
Illustrissimo e Excelentissimo Senhor
Diz Felis Benvenuti que ele suplicante ouvio a moçáo que se fez n’esta augusta Assemblea sobre
a urgente necessidade da instrucção publica e da educação moral, assim como o generoso empenho de todos os seus illustres membros em promove-la. Achando-se ele suplicante instruído
e munido de todos os materiaes com os quaes desde os fins do século passado e princípios d’este se fez, em todos os estados civilisados da Europa, a feliz reforma sobre o methodo de ensinar
as sciencias exactas, se propoz ele a dar ao publico, em liçóes impressas, o systema litterario e
analytico sobre a arte da palavra, ou grammatica universal, em que se comprehende taó bem
a educação moral. Estas liçóes reunidas formaráo huma obra clássica que pela analyse facilite,
n’este Imperio, a instrucçáo mais perfeita, mais solida e mais prompta d’esta primeira e útil arte,
sem o qual qualquer outro estudo vem a ser de mui pouco, ou de nenhum proveito.
Determinado pois o suplicante a contribuir para a verdadeira instrucção em utilidade pública,
lembra-se ele da laboriosa tarefa em que se empenha, não menos que da náo indiferente despeza do prelo. A sua primeira liçáo vai a publicar-se; porem elle julga do seu dever, e conveniente,
de submeter respeictosamente o conhecimento d’ella a esta illustre Assemblea. A primeira liçáo, pois, se presenta ella mesma no augusto recinto da virtude e das luzes, para ser examinada,
e sendo reconhecida útil, approvada; ou rejeitada, se o não for. Para o supplicante continuar,
se lhe faz indispensável que os illuminados sabios da patria, que naturalmente conhecem a
origem da mesma obra, como os unicos faróes escolhidos para indicar a verdadeira luz na
escuridão, achando-a
Fl. 2
apta e capaz para o fim dezejado, prestem a sua valhosa approvação, em deliberação publica,
que, como hum facto constante, possa marchar á cabeça da lição subcessiva: e isto para que
o publico possa adopta-la com satisfação, e táo bem para avitar contra-façóes em prejuízo da
propriedade dos que trabalhão em visível benefício da naçáo.
Marchando assim pela via recta, e procurando por este meio a censura no centro da sabedoria
reunida, fica o suplicante deshonerado de encarecer a preferencia d’este systema, sobre a hábitude errônea dos methodos antigos que ainda aqui se usáo, e que mallográo o precioso tempo.
Por tanto. Supplica respeitosamente a Va. Exa. se digne mandar distribuir os exemplares, e que,
precedido o examem, se tome a deliberação que se julgar conveniente, de maneira que conste,
para os fins expostos, E.R.M.
Rio de Janeiro, 20 de octubro de 1823.
Felis Benvenuti
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SÉRIE F – EXPEDIENTE
Mesa
393 – MESAS eleitas e nomeadas para os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro,
outubro e novembro de 1823; respostas às participações da Assembleia ao governo
através de ofícios do M. do Império – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-393

Mesa
394 – REQUERIMENTOS e participações de deputados referentes a justificativas de faltas à Assembleia e a pedidos de licença por motivo de saúde, no período de 15/5 a
11/11/1823 – 53 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-394

Mesa
395 – REQUERIMENTOS de cidadãos interessados em empregos na Assembleia Geral
Constituinte e Legislativa: oficial de secretaria, escriturário, guarda-livros, contínuo,
porteiro, ajudante de porteiro – 57 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-395

O dossiê inclui, além de documentos da Mesa, outros despachados às comissões de
Polícia e de Petições.

Mesa
396 – PEDIDO de licença à Assembleia para que possam ser inquiridos os deputados Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, José Ricardo da Costa Aguiar e Pedro de Araujo
Lima, citados como testemunhas no sumário a que está procedendo o desembargador Francisco de França Miranda, ajudante do intendente-geral da Polícia, conforme
ofício do M. da Justiça, de 16/5/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-396

Mesa
397 – RESTAURAÇÃO das províncias da Bahia, Piauí, Maranhão e Pará. Comunicações relativas à retirada de tropas lusitanas, entrada do Exército Pacificador, aclamação do imperador e adesão à causa da independência, de 9/6 a 30/10/1823 – 10 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-397
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O dossiê inclui cópia da ordem de cessar hostilidades, de Lord Cochrane e ofício do
governo da província do Ceará participando a restauração da vila de Caxias e da cidade de São Luís, no Maranhão.

Mesa
398 – Exame crítico dos direitos do homem e do cidadão, por Benthan, tradução de Renato
Pedro Boiret. Oferecida à Assembleia e distribuída aos Srs. Deputados na sessão de
1/8/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-398

Existe um exemplar encadernado na coleção de obras raras da Biblioteca da Câmara
dos Deputados.

Mesa
399 – REPRESENTAÇÃO de Felisberto Inácio Januário Cordeiro pedindo aos Srs. Deputados Andrada e Silva, Ribeiro de Andrada, Andrada Machado e Resende Costa, ao
ministro de Estado Caetano Pinto de Miranda Montenegro, aos desembargadores
Sebastião Luís Tinoco da Silva e João Inácio da Cunha, a devolução das Memórias
políticas e econômicas que lhes enviara em cartas cerradas, para serem presentes à
Assembleia. Apresentada na sessão de 4/8/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-399

Mesa
400 – MEMÓRIA [assunto não declarado nos Anais] oferecida pelo dep. Veloso Soares na
sessão de 12/8/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-400

Mesa
401 – CARTA de Magrisso (pseudônimo) acusando o redator do Diário do Governo nº 29 de
promover rebeliões contra a integridade do Brasil e do sistema constitucional, quando
chama de heróis aos que derrubaram esse sistema representativo em Portugal [data
não declarada nos Anais]. Lida pelo dep. Costa Aguiar na sessão de 12/8/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-401

A Assembleia não tomou em consideração, segundo o Regimento, por ser anônima.

Mesa
402 – MEMÓRIAS (duas) impressas, de José Bernadinho Batista Pereira [assunto não declarado nos Anais]. Recebidas com especial agrado e mandadas distribuir aos Srs.
Deputados na sessão de 22/8/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-402
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Mesa
403 – MEMORIAL de defesa do tenente-coronel Antônio Martins da Costa que se julga preterido por Labatut. Apresentado pelo deputado Montesuma e distribuído aos Srs.
Deputados na sessão de 5/9/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-403

Mesa
404 – OFÍCIO do ministro da Marinha, Luís da Cunha Moreira, de 17/9/1823, comunicando
a chegada da corveta “Voadora”, originária de Lisboa, trazendo o conde do Rio Maior
em missão de SM Fidelíssima, rei de Portugal – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-404

Mesa
405 – MAPAS da receita e despesa (noventa exemplares) encaminhados por ofício dos
administradores do fabrico da fragata “Niteroi”, Lourenço Antônio do Rego, João
Goularte e José Domingues Moncorvo. Distribuídos aos Srs. Deputados na sessão de
18/9/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-405

Mesa
406 – REPRESENTAÇÃO dos habitantes de Campos de Goitacases (ES) acusando o procedimento escandaloso do brigadeiro José Manuel de Morais, que fora comandante
daquele distrito, expondo vários fatos de arbitrariedade e despotismo. Pedem que o
tenente-coronel José Elói Pessoa da Silva continue naquele comando. Apresentada
pelo dep. Alencar na sessão de 22/9/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-406

Mesa
407 – DEPUTAÇÃO (10ª) nomeada a 15/10/1823 para levar a SMI os decretos da Assembleia
já sancionados, para a devida promulgação, assim enumerados: 1º – modo de promulgar os decretos da presente Assembleia Constituinte e Legislativa; 2º – extinção
do Conselho de Procuradores-Gerais das Províncias; 3º – impossibilidade dos deputados poderem exercer algum emprego durante sua legislatura; 4º – os casos em que
são, ou não, toleradas as sociedades secretas; 5º – códigos e leis que provisoriamente se adotam neste Império; 6º – forma provisória dos governos provinciais – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-407
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Mesa
408 – OFÍCIO do ministro da Marinha, Luís da Cunha Moreira, de 10/11/1823, comunicando a demissão aceita de quatro ministros e apresentando os substitutos nomeados:
Francisco Vilela Barbosa, ministro do Império e Estrangeiros; Clemente Ferreira França, ministro da Justiça; Sebastião Luís Tinoco da Silva, ministro da Fazenda; José de
Oliveira Barbosa, ministro da Guerra – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-408

Comissões
Comissão de Colonização, Civilização
e Catequização dos Índios, em 2/6/1823
409 – APONTAMENTOS para um plano de colonização no Brasil, de Hipólito José Pereira da
Costa Furtado de Mendonça. Apresentado pelo deputado Andrada e Silva na sessão
de 2/6/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-409

Comissão de Colonização, Civilização
e Catequização dos Índios, em 12/8/1823
410 – MEMÓRIA sobre Esboço do sistema político natural com algumas aplicações ao
Brasil [autoria não identificada]. Apresentada pelo dep. Vergueiro na sessão de
12/8/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-410

Foram recebidos, à época, dois exemplares, sendo um deles remetido à Comissão
de Constituição.

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria
e Artes, em 31/7/1823
411 – MEMÓRIA de Felisberto Inácio Januário Cordeiro [assunto não declarado nos Anais].
Remetida à Assembleia, sessão de 9/7/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-411

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria
e Artes, em 13/8/1823
412 – REPRESENTAÇÃO dos povos do arraial e distrito das Flores, comarca de São João das
Duas Barras, Goiás, demonstrando o deplorável estado em que se encontra aquele
distrito e apontando as providências necessárias para seu melhoramento. Encaminhada por ofício do M. do Império de 12/8/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-412
Descrição do acervo

193

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes, em 26/8/1823
413 – REPRESENTAÇÃO de habitantes e lavradores do Ceará [assunto não declarado nos
Anais]. Mandada à Mesa pelo dep. Costa Barros na sessão de 26/8/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-413

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes reunida à de
Colonização, Catequese e Civilização dos Índios, em 27/9/1823
414 – OFÍCIO, de 21/5/1823, da Câmara da vila de São João da Palma, cabeça da comarca
de São João das Duas Barras, Goiás, que representa a SMI a respeito de diversas
providências necessárias àquela vila sobre população, comércio, civilização dos índios, estabelecimento de destacamentos para manter a comunicação e comércio
com a cidade do Grão-Pará, nomeação de governadores subalternos e prorrogação
de isenção de dízimos por dez anos. Encaminhado por ofício do M. do Império, de
26/9/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-414

Comissão de Comércio, Agricultura,
Indústria e Artes, em 6/10/1823
415 – MEMÓRIA do tenente-coronel João da Silva Feijó, naturalista [assunto não declarado
nos Anais]. Oferecida à Assembleia pelo dep. Mariano de Albuquerque na sessão de
3/10/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-415

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria
e Artes reunida à de Fazenda, em 7/10/1823
416 – REPRESENTAÇÃO, s/data, de Rodrigo José de Figueiredo Moreira expondo alguns inconvenientes prejudiciais ao comércio, tais como os altos impostos nas províncias
de São Pedro do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro e ruinosos para as
rendas públicas. Apresentada na sessão de 7/10/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-416

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria
e Artes, em 21/10/1823
417 – REPRESENTAÇÃO dos moradores da vila Real da Praia Grande [assunto não declarado nos Anais]. Distribuída ao dep. Calmon para examinar seu conteúdo na sessão de
20/10/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-417
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Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria
e Artes, em 7/11/1823
418 – REPRESENTAÇÃO, de 30/10/1823, de José Carvalho da Silva solicitando que se dê
andamento à construção da estrada de Cubatão da Serra até a vila de Santos, na
província de São Paulo – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-418

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes
419 – MEMÓRIA sobre agricultura e derribada de matas [autor e data não declarados nos
Anais]. Distribuída aos membros da Assembleia na sessão de 13/5/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-419

Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes
420 – REPRESENTAÇÃO, de 8/11/1823, de José Vicente da Guerra, juiz do Ofício de Sapateiro, solicitando providências contra a liberdade de se vender calçados pelas ruas, em
prejuízo dos oficiais sapateiros que são estabelecidos – 28 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-420

O dossiê inclui certidões, avisos, portarias e requerimentos de proprietários de lojas
de calçados.

Comissão de Constituição, em 26/9/1823
421 – REQUERIMENTO, s/data, de Marcos Tomás de Oliveira solicitando licença para continuar a litigar com o dep. Jacinto Furtado de Mendonça, numa questão de despejo de
um sítio na freguesia de Irajá, suspendendo-se, para tanto, a imunidade parlamentar. Com despacho à Comissão em 26/9/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-421

Comissão de Constituição, em 1/10/1823
422 – OFÍCIO, de 23/7/1823, da Câmara da cidade de Porto Alegre, da província do Rio
Grande do Sul, relatando movimento militar de 19 de junho, chefiado pelo tenente-coronel Gaspar Francisco Mena Barreto, comandante do Esquadrão de Dragões e
pelo sargento-mor José Luís Mena Barreto, do Corpo de Guaranis da guarnição dessa cidade, favorável ao veto absoluto e de adesão e fidelidade a SMI. Apresentado
pelo dep. Fernandes Pinheiro na sessão de 1/10/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-422
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Comissão de Constituição, em 7/10/1823
423 – REPRESENTAÇÕES de Laurentino Antônio Pereira de Carvalho, de 18/6/1823, e de
Nicolau Pais Sarmento, membros do governo da província de Alagoas, relatando o
deplorável estado da província, consequência de arbitrariedades praticadas por algumas autoridades, e pedindo demissão dos cargos que ocupam, e ainda ofício de
26/5/1823 do governo provisório da mesma província. Encaminhados por ofício do
M. do Império de 6/10/1823 – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-423

Comissão de Constituição reunida à de Legislação e Justiça Civil e
Criminal, em 11/10/1823
424 – OFÍCIO de 12/9/1823 do governo provisório da Bahia a SMI expondo perturbação
da ordem pelos soldados do Batalhão do Imperador e Batalhão nº 1 da província,
nos dias 4, 5 e 6 de setembro de 1823. Encaminhado por ofício do M. do Império de
9/10/1823 – 8 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-424

Comissão de Constituição
425 – REQUERIMENTO, s/data, de João Teixeira de Lira, alferes de 1ª linha nos Estados de Goa,
por seu procurador José Antônio de Freitas Amaral, solicitando prorrogação do prazo
estipulado para retorno dos cidadãos ausentes e sequestro de seus bens, visto ser vedada a correspondência direta com aquele território e não ter tomado conhecimento
do decreto imperial em tempo hábil. Com despacho à Comissão em 13/10/1823 – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-425

Comissão de Constituição, em 17/10/1823
426 – REQUERIMENTO, s/data, de Miguel José Ferreira Chaves, tenente adido ao Estado-Maior do Exército da Corte, à disposição do governador e capitão-general da província de Moçambique, solicitando cidadania brasileira, por seu procurador Joaquim
José Ferreira Chaves. Com despacho à Comissão em 17/10/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-426

Comissão de Constituição reunida à de Fazenda, em 22/10/1823
427 – REQUERIMENTO, s/data, de João Ferreira Bittencourt e Sá e outros moradores da
cidade da Bahia solicitando que, pelo Juízo da Coroa e para ressarcir a perda de seus
bens, proceda-se à avaliação de prédios e escravos que foram tomados pelo general
Madeira de Melo, e que os bens sequestrados sejam adjudicados aos seus respectivos donos. Com despacho às comissões em 22/10/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-427
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Comissão de Constituição, em 10/11/1823
428 – MEMÓRIAS dirigidas à Câmara do Rio de Janeiro por diversas câmaras da mesma
província instruindo os Srs. Deputados quanto às necessidades locais e melhoramentos para a província, conforme Instruções de 19/6/1822 solicitadas por Ofício de
7/8/1822 da Câmara da cidade do Rio de Janeiro. Oferecidas à Assembleia por ofício
desta mesma Câmara na sessão de 10/11/1823 – 13 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-428

Comissão de Constituição, em 10/11/1823
429 – OFÍCIO da Câmara do Rio de Janeiro comunicando a abertura de subscrição para
facilitar o regresso de brasileiros que se encontram em Portugal e pedindo a prorrogação do prazo de retorno fixado na Proclamação de 8/1/1823. Apresentado na
sessão de 10/11/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-429

Comissão de Constituição, em 10/11/182360
430 – REQUERIMENTO, de 10/11/1823, de José de Mendonça Davi, tenente ajudante de
campo do comandante das Forças de Montevidéu, preso na Bahia desde 21 de julho
e transferido em 27 de setembro para a fortaleza de Villegagnon, na Corte, solicitando permissão para ir para Buenos Aires ou concessão de passaporte para qualquer
porto da Europa, ou cidade escolhida, conforme se havia adotado para outros oficiais igualmente presos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-430

Comissão de Constituição
431 – INSTRUÇÕES da Câmara da cidade das Alagoas. Recebidas pelo dep. Acioli e apresentadas à Assembleia na sessão de 7/10/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-431

Comissão Eclesiástica, em 2/8/1823
432 – REQUERIMENTO, s/data, do vigário da freguesia de Santo Antônio da Itatiaia, do bispado de Mariana, Minas Gerais, João Manuel de Araújo, solicitando a revogação do
Decreto de 20/8/1808, que estabelece o recolhimento de benefícios em favor da Capela Real. Com despacho à Comissão em 2/8/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-432

60

Data extraída do Livro da Porta.
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Comissão de Estatística e Diplomática reunida
à de Constituição, em 9/6/1823
433 – MEMÓRIA do dep. Andrada e Silva sobre a necessidade e meios de se edificar, no interior do Brasil, uma nova capital para assento da Corte, da Assembleia Legislativa e dos
tribunais superiores. Oferecida à Assembleia na sessão de 9/6/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-433

Comissão de Estatística e Diplomática, em 17/6/1823
434 – OFÍCIO do governo provisório da província de Santa Catarina, com mapa estatístico
da população da província. Oferecido à Assembleia pelo dep. Duarte Silva na sessão
de 17/6/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-434

Comissão de Estatística e Diplomática, em 4/7/1823
435 – REPRESENTAÇÃO de João Bonifácio Duarte Pinto e outros moradores da freguesia
de São Manuel da Pomba, comarca de Ouro Preto, termo de Mariana, província de
Minas Gerais, pedindo a elevação da freguesia a vila. Apresentada pelo dep. Rodrigues da Costa na sessão de 4/7/1823 – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-435

Comissão de Estatística e Diplomática reunida à de Constituição,
em 4/7/1823
436 – REQUERIMENTO de José Bernardino de Sena Ribeiro solicitando que a comarca de
São João de Duas Barras seja desmembrada da província de Goiás e elevada à categoria de província, sem dependência alguma do governo de Goiás. Apresentado na
sessão de 4/7/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-436

Comissão de Estatística e Diplomática, em 5/8/1823
437 – MAPAS estatísticos da província de Minas Gerais (dois exemplares). Oferecidos à Assembleia pelo dep. Veloso Soares na sessão de 5/8/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-437
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Comissão de Estatística e Diplomática, em 7/8/1823
438 – REQUERIMENTO, s/data, de Antônio José Pinto, vigário da freguesia de Santana, da
vila de São Miguel das Areias, por seu procurador Francisco M. Pinheiro, sobre plano
apresentado, em 1821, ao M. da Fazenda, para dar nova forma ao correio estabelecido entre Rio de Janeiro e São Paulo. Com despacho à Comissão em 7/8/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-438

Comissão de Estatística e Diplomática, em 23/8/1823
439 – REQUERIMENTO, s/data, de Francisco Correia de Lacerda e Joaquim Antônio de Magalhães, solicitando a SMI que o julgado de São José de Carinhanha, Pernambuco,
seja elevado a vila. Com despacho à Comissão em 23/8/1823 – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-439

Comissão de Estatística e Diplomática, em 27/8/1823
440 – PETIÇÃO, s/data, de Francisco Xavier Pais de Melo Barreto, do termo da vila de Simbres da comarca do Sertão de Pernambuco, solicitando que seja elevada a categoria de vila a povoação do Brejo da Madre de Deus. Com despacho à Comissão em
27/8/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-440

Comissão de Estatística e Diplomática, em 18/10/1823
441 – REPRESENTAÇÃO, s/data, de Manuel Joaquim Cerqueira e outros moradores pedindo que o termo do Brejo da Madre de Deus, comarca de Sertão de Pajaú das Flores,
Pernambuco, seja elevado a vila. Com despacho à Comissão em 18/10/1823 – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-441

Comissão de Estatística e Diplomática, em 24/10/1823
442 – MEMÓRIA de Antônio José de Carvalho Guimarães, remetida pela Câmara da vila do
Rio Pardo, Rio Grande do Sul [assunto não declarado nos Anais]. Apresentada na
sessão de 24/10/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-442

Autor identificado no índice dos Anais, 1823.

Comissão de Estatística e Diplomática, em 27/10/1823
443 – REPRESENTAÇÃO e ofício da Câmara da vila de Barbacena, Minas Gerais, solicitando
a criação, na vila, do cargo de juiz de fora. Encaminhados por ofício do M. da Justiça
de 24/10/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-443

Descrição do acervo

199

Comissão de Estatística e Diplomática, em 29/10/1823
444 – REPRESENTAÇÃO, de 3/4/1823, da Câmara da vila de N.Sa. de Nazaré de Itapicuru,
Bahia, solicitando que a aldeia da Missão de Santo Antônio da Saúde seja erigida
em vila, e o julgado para lá transferido. Encaminhada por ofício do M. do Império de
27/10/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-444

Comissão de Estatística e Diplomática, em 6/11/1823
445 – REPRESENTAÇÃO, s/data, de Lourenço Gonçalves da Costa, apresentando pedido
dos juízes ordinários e do povo do julgado do Papagaio, comarca do Sabará, Minas
Gerais, para que se crie uma vila no arraial de Santo Antônio do Curvelo, com o nome
de vila de Constituição, cujo termo seja o território compreendido no citado julgado
e a sua jurisdição a mesma da vila Nova da Rainha do Caeté, pertencente, também,
à comarca do Sabará. Com despacho à Comissão em 6/11/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-445

Comissão de Estatística e Diplomática
446 – ESTATÍSTICA da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, com mapa corográfico
anexo. Oferecida pelo dep. Fernandes Pinheiro, na sessão de 2/7/1823, para esclarecimento da Comissão de Estatística – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-446

Comissão de Estatística e Diplomática
447 – CARTA topográfica da província de Minas Gerais. Oferecida pelo dep. Câmara, na sessão de 9/7/1823, para uso da Comissão de Estatística – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-447

Comissão de Fazenda, em 9/7/1823
448 – CONSULTAS que baixaram ao Conselho de Fazenda e ao Tribunal da Junta do Comércio, Agricultura, Fábrica e Navegação; ofícios, requerimentos e demais papéis
referentes a registros de passagens, construção e reparos de pontes e estradas, especialmente nas províncias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, remetidos
à Assembleia por solicitação desta em 26/7/1823, como subsídio para solução de
matéria em exame na Comissão de Fazenda sobre abolição das contribuições de
passagens dos rios das Mortes e Grande – 185 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-448

O dossiê inclui ofício do governador de São Paulo, João Carlos Augusto Oyenhausen, sobre demarcação de limites com a província do Rio de Janeiro, pelo rio Piraí,
entre as vilas de São João do Príncipe, São Miguel das Areias, Lorena, Bananal e
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 uaratinguetá; memória do comendador Manuel da Cunha de Azevedo Coutinho
G
Sousa Chichorro, secretário do governo de São Paulo, sobre os limites da capitania
com suas limítrofes, principalmente por parte de Minas Gerais; cópia da Carta Régia
de 29/10/1700, que traça as divisas entre as capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro; ofício da Câmara da vila de São João do Príncipe pedindo informações sobre as
freguesias de São João Marcos e Santa Ana do Piraí, referentes aos limites entre a
vila de Rezende e a de São João do Príncipe; auto de ereção da vila de Lorena e traslado do auto de demarcação das divisas dos distritos de São João do Príncipe e São
Miguel das Areias; tabelas dos rendimentos dos direitos de entrada arrecadados nos
registros da província de Minas Gerais e das contribuições de passagens dos rios da
mesma província, extraídos dos livros da Contadoria da junta da Fazenda da província; requerimento do juiz e demais oficiais da Câmara da vila de São José do Rio das
Mortes pedindo a extinção dos direitos de passagem dos rios das Mortes e Grande.

Comissão de Fazenda, em 2/8/1823
449 – OFÍCIO, de 2/8/1823, do tesoureiro-mor do Tesouro Público, José Caetano Gomes,
oferecendo exemplares impressos de estudo de sua autoria sobre impostos e aumento de rendas na Fazenda Pública – 6 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-449

Comissão de Fazenda, em 13/8/1823
450 – OFÍCIO, de 2/4/1823, do governo provisório da província de Goiás ao procurador-geral da mesma província enviando requerimento dos povos do arraial e julgado de N.
Sra. do Pilar relativo a décimas das casas e dízimos dos frutos. Encaminhados por
ofício do M. do Império de 12/8/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-450

Comissão de Fazenda reunida à de Coméricio, Agricultura, Indústria e
Artes, em 13/8/1823
451 – MEMÓRIA, de 30/4/1823, sobre Reforma das alfândegas do Império do Brasil, de autoria de Caetano Francisco Lumachi de Melo. Apresentada pelo dep. Mariano de Albuquerque da sessão de 13/8/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-451

Comissão de Fazenda, em 26/8/1823
452 – OFÍCIO, de 29/7/1823, da Câmara da vila de São João del-Rei, Minas Gerais, pedindo
redução dos impostos pagos na travessia dos rios das Mortes e Verde, naquele distrito.
Encaminhado à Assembleia por ofício do M. do Império de 23/8/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-452
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Comissão de Fazenda, em 19/9/1823
453 – REQUERIMENTO, de 12/8/1823, de Justino André Júnior e demais presos vindos de
Pernambuco e recolhidos à fortaleza da Ilha das Cobras, solicitando que o pagamento de diárias para subsistência, já autorizado por SMI, seja efetuado a partir do dia
em que foram recolhidos ao citado presídio – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-453

Comissão de Fazenda, em 1/10/1823
454 – REQUERIMENTO, s/data, de Manuel Raimundo Galvão, comerciante na cidade de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, solicitando um prazo maior para pagamento, ao Tesouro Público, do restante do imposto de carne verde cortada na vila de Rio Grande e povoações
do Norte nos anos de 1820 a 1822. Com despacho à Comissão em 1/10/1823 – 4 pçs.
BR DFCD AC1823-F-454

Comissão de Fazenda, em 13/10/1823
455 – REQUERIMENTO dos negociantes ingleses Alexandre Gilfillan & Cia., pedindo a liberação,
pela Alfândega, de diversas fazendas. Apresentado na sessão de 13/10/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-455

Comissão de Fazenda, em 22/10/1823
456 – REQUERIMENTO, de 13/10/1823, de Francisco Antônio Soares, em aditamento ao de
2/8/1823, expondo várias situações irregulares e pedindo revisão de seu soldo, pensão e reforma integral – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-456

Comissão de Fazenda, em 4/11/1823
457 – REQUERIMENTO, s/data, de Francisco Luís e Sousa, escrivão serventuário da Provedoria de Ausentes da comarca de Alagoas, que, por se encontrar em dificuldade financeira, solicita uma mesada do Tesouro Nacional para seu filho, estudante de medicina na Universidade de Coimbra, a fim de que possa prosseguir em seus estudos e
ultimá-los para aplicar os conhecimentos adquiridos em sua província onde não existe um só professor em medicina. Com despacho à Comissão em 4/11/1823 – 11 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-457

Comissão de Fazenda, em 5/11/1823
458 – REQUERIMENTO, s/data, de Joaquim Francisco Bastos, 2º oficial da secretaria da
junta da Fazenda de Pernambuco, solicitando aumento de vencimentos conforme
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Portaria de 22/5/1822 baixada pelo governo da província, e pela qual não foi beneficiado. Com despacho à Comissão em 5/11/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-458

Comissão de Fazenda, em 8/11/1823
459 – CONSULTAS do Conselho da Fazenda a respeito de dúvida da junta da Fazenda da
Bahia quanto à proibição do reconhecimento da dívida contraída no período da ocupação pelo Exército lusitano (interpretação do Decreto de 12/11/1822, que dispõe sobre a dívida contraída pelo brigadeiro Madeira de Melo) e sobre aforamento pretendido por Plácido Antônio Pereira de Abreu em prédios nacionais, no Largo da Ajuda
no Rio de Janeiro. Encaminhadas por ofício do M. da Fazenda de 5/11/1823 – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-459

O dossiê inclui escritura de venda de posse e benfeitoria de uma chácara situada em
São Cristóvão (RJ).

Comissão de Fazenda
460 – PETIÇÕES, informações, representações e outros documentos relativos à liquidação
de dívida da Real Fazenda para com os militares João Ferreira de Oliveira, José Carneiro da Fontoura, João Furtado Medeiros, Manuel de Jesus Costa e Francisco de
Oliveira Cardoso requeridas pelo credor cessionário habilitado, Félix de Abreu e Melo
Sá, negociante da vila do Rio Pardo da capitania de São Pedro do Rio Grande, de
1799 a 1820 – 48 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-460

Comissão de Fazenda
461 – REPRESENTAÇÃO, de 5/4/1823, da Contadoria-Geral da 3ª Repartição sobre petição
de José Joaquim da Rocha Bastos, negociante da província das Alagoas, arrematante de diversos contratos, que requereu ao governo da província a suspensão dos
mesmos em razão da paralização do comércio com a Bahia – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-461

Comissão de Instrução Pública, em 5/9/1823
462 – REQUERIMENTO, de 7/6/1823, dos habitantes do julgado e grande freguesia de Santo Antônio do Curvelo, comarca do Sabará, Minas Gerais, solicitando a criação de
uma cadeira de primeiras letras e que a mesma seja provida por Quintiliano Pereira
da Silva Viana – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-462
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Comissão de Instrução Pública reunida à de Saúde Pública, em
23/9/1823
463 – MEMÓRIA contendo estatutos para a Escola Médico-Cirúrgica da cidade da Bahia,
com distribuição das matérias de cada ano. Apresentada pelo dep. Ferreira França
na sessão de 20/9/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-463

Comissão de Instrução Pública, em 25/10/1823
464 – REQUERIMENTO, de 20/10/1823, de Félix Benvenutti, que submete à avaliação dos
parlamentares o seu sistema literário, filosófico e analítico sobre a arte da palavra
ou gramática universal e oferecendo a primeira lição de sua obra à Assembleia, para
estudos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-464

Comissão de Instrução Pública, em 11/11/1823
465 – REQUERIMENTO, s/data, do padre Francisco de Paula Simões, professor de gramática latina da vila de Taubaté, solicitando seja seu ordenado equiparado ao do professor da mesma cadeira da cidade de São Paulo. Com despacho à Comissão em
11/11/1823 – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-465

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, em 31/5/1823
466 – MEMÓRIA, s/data, com exposição dos males que preocupam os habitantes do termo
de Minas Novas, província de Minas Gerais, apontando vadiação e ignorância como
causas do atraso do desenvolvimento da província. Apresentada pelo dep. Veloso
Soares, na sessão de 30/5/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-466

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal reunida à de
Estatística e Diplomática, em 30/7/1823
467 – CONSULTA de 10/7/1823, da Mesa do Desembargo do Paço, sobre requerimento de
Tomás da Costa Alcami Ferreira, procurador dos povos do Sertão das Gerais e Rio
São Francisco da parte leste (distrito e comarca do Serro Frio), solicitando que seja
elevado à categoria de vila, o arraial de Formigas do Rio Verde. Encaminhada por
ofício do M. do Império, de 29/7/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-467
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal reunida à de
Comércio, Agricultura, Indústria e Artes, em 25/8/1823
468 – REPRESENTAÇÃO, de 13/7/1823, da Câmara da vila de Santa Maria do Baependi, província de Minas, relatando as necessidades da citada vila e pedindo providências
para os vários problemas apresentados – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-468

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, em 11/9/1823
469 – REQUERIMENTO, s/data, de Francisco Xavier Pires Campos, morador da cidade de
Oeiras, Piauí, recorrendo da decisão do Tribunal de Alçada por considerar-se injustiçado numa questão de dívida com D. Inês Clara de Castro e outros, em virtude de
decisão contrária ao regulamento daquele tribunal; declara, ainda, o Sr. Dep. Veloso,
como suspeito de extravio de papéis de seu interesse, no referido processo. Com
despacho à Comissão em 11/9/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-469

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, em 15/9/1823
470 – REQUERIMENTO de José Veríssimo dos Santos, promotor do Juízo da Fisicatura-Mor
do Império, solicitando a decisão de duas representações que dirigira ao governo e
que foram enviadas ao conhecimento da Assembleia [assunto não declarado nos
Anais]. Apresentado na sessão de 15/9/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-470

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, em 15/9/1823
471 – REQUERIMENTO, s/data, de João Dias e Rosa, sargento-mor reformado da 2ª linha da
comarca do Rio das Mortes, província de Minas Gerais, pedindo dilatação do prazo
para pagamento de 1.275$855 que é obrigado a recolher devido à diferença de arrematações por ele efetuadas quando titular do ofício de escrivão da Ouvidoria da vila
de São João del-Rei. Com despacho à Comissão em 15/9/1823 – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-471

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, em 22/9/1823
472 – REPRESENTAÇÃO de Manuel Felipe da Fonseca, queixando-se da Relação da cidade
de Pernambuco por lhe ter negado provimento em um agravo interposto ao Ouvidor do Crime da mesma Relação. Apresentada pelo dep. Alencar na sessão de
22/9/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-472
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, em 30/9/1823
473 – CONSULTA da Mesa do Desembargo do Paço sobre representação da Câmara da cidade do Rio de Janeiro relativa ao Alvará de 25/8/1774 e sobre requerimentos de
26/4/1819, 30/6 e 11/9/1823, do depositário-geral Valentim José dos Santos, que se
queixa da perda da percentagem sobre arrematação de escravos e arrecadação de
bens, e pleiteia comissão sobre todos os bens recolhidos ao Depósito Público dos
Bens da Corte e também que todos os bens depositados há mais de um ano sejam
levados à praça. Encaminhada por ofício do M. da Justiça de 27/9/1823 – 22 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-473

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, em 1/10/1823
474 – REQUERIMENTO, s/data, de Alberto José da Silva e Antônio Alves de Araújo, moradores da vila de Ubatuba (SP), no qual expõem a aflitiva situação em que se encontram
e solicitam proteção e posse de suas culturas e terras, no lugar denominado Perequeguassu. Com despacho à Comissão em 1/10/1823 – 8 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-474

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, em 17/10/1823
475 – REQUERIMENTO, s/data, do padre Antônio José do Amaral solicitando mercê de SMI
que o declare isento do pagamento de aluguel do imóvel onde residia na cidade da
Bahia, desde que se aclamou a regência de SMI até a entrada do governo civil na capital da província, visto ter o suplicante, nesse período, abandonado a dita moradia
e se refugiado no Recôncavo. Com despacho à Comissão em 17/10/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-475

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, em 17/10/1823
476 – REQUERIMENTO, de 7/8/1823, dos herdeiros de Manuel Alves da Silva Aragão que,
através de seu procurador Domingos José de Melo, pedem à Assembleia sejam declaradas nulas as sentenças proferidas na ação que moveram contra o convento de
N.Sa. do Carmo, na Bahia, a fim de obterem devolução da quantia em dinheiro doada aos religiosos por D. Francisca Ferreira Saraiva, bisavó dos suplicantes – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-476

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, em 22/10/1823
477 – REQUERIMENTO, s/data, de Francisco Xavier Pires Campos, morador da cidade de
Oeiras, Piauí, solicitando que seja responsabilizado o juiz dos Contrabandos por perdas e danos decorrentes da apreensão de um seu escravo e pelas despesas r elativas
ao período de reclusão do suplicante na cadeia. Com despacho à Comissão em
22/10/1823 – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-477
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, em 23/10/1823
478 – CONSULTAS da Mesa do Desembargo do Paço sobre representação do governo provisório da província de São Paulo, solicitando tenha a junta de justiça daquela província as mesmas atribuições da que foi instalada nas Ilhas dos Açores; e sobre memória
acerca do estado do foro judicial e providências propostas pelo desembargador procurador da Coroa. Encaminhadas por ofício do M. da Justiça de 21/10/1823 – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-478

Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal, em 5/11/1823
479 – REPRESENTAÇÃO, de 6/9/1823, de Manuel Teixeira Barbosa e outros da Câmara da
cidade de Natal, Rio Grande do Norte, encaminhando representação da Câmara da
vila de São José, Rio Grande do Norte, que se queixa das arbitrariedades praticadas
pelo governo provisório da província – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-479

Comissão de Marinha e Guerra, em 15/9/1823
480 – REPRESENTAÇÃO do governo provisório da província de São Pedro do Sul sobre a necessidade de se criar, em Vacaria, uma companhia de sertanejos para repelir as incursões
dos índios selvagens. Encaminhada por ofício do M. da Guerra de 12/9/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-480

Comissão de Marinha e Guerra, em 1/10/1823
481 – OFÍCIOS do governador das Armas de Goiás, Raimundo José Cunha Matos, pedindo
providências quanto à regulamentação de soldos da tropa de linha e organização de
corpos de milícias, assim como eleição de sargentos-mores e capitães de ordenança e
isenção, aos oficiais de milícias e ordenanças, de tirarem patentes de nomeação na secretaria da província. Encaminhados por ofício do M. da Guerra de 27/9/1823 – 10 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-481

Comissão de Marinha e Guerra reunida à de Fazenda, em 20/10/1823
482 – REQUERIMENTO, s/data, de João Henriques de Paiva, primeiro-tenente graduado e
secretário da Academia Nacional e Imperial dos Guardas-Marinha e secretário da Comissão de Marinha, pedindo aumento de salário. Com despacho às Comissões em
20/10/1823 – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-482
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Comissão de Marinha e Guerra reunida à de Fazenda, em 22/10/1823
483 – REQUERIMENTO, de 7/10/1823, de Joana Maria de Sá, viúva de Manuel José Pinheiro, ajudante de milícias e administrador do passeio público, solicitando pensão correspondente à metade do soldo percebido por seu marido – 3 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-483

Comissão de Marinha e Guerra reunida à de Fazenda, em 30/10/1823
484 – REQUERIMENTO, s/data, de [ilegível] procurador de D. Guiomar da Silva de Carvalho, viúva de Antônio Cláudio da Silva, sargento-mor do regimento da cidade de Santa Catarina,
solicitando pensão de meio soldo dos vencimentos de seu marido, desde à época de seu
falecimento, como faz jus. Com despacho às comissões em 30/10/1823 – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-484

Comissão de Marinha e Guerra
485 – PARTICIPAÇÕES de dispensas feitas pelo M. da Guerra à Comissão do Arsenal do Exército, de alguns de seus membros: tenente-coronel graduado do Regimento de Artilharia da Corte, Francisco de Paula e Vasconcelos (24/7/1822), brigadeiro graduado
Manuel da Costa Pinto (8/8/1822), brigadeiro graduado Isidoro de Almada e Castro
(20/8/1822) e major graduado das Brigadas de Artilharia a Cavalo, João Carlos Pardal (4/9/1822) – 4 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-485

Comissão de Marinha e Guerra
486 – OFÍCIO, de 9/8/1822, do M. da Guerra à junta provisória de governo da província de
Pernambuco encaminhando proposta de acesso de vários oficiais dos corpos de
linha daquela província, preteridos por motivo de suas opiniões políticas e pelas
quais foram perseguidos e se retiraram da província, e que deverão entrar logo em
seus exercícios em consequência da Régia Portaria de 9/8/1823 – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-486

Comissão de Petições, em 30/10/182361
487 – REQUERIMENTO, s/data, de Honório Joaquim de Bastos Teixeira, herdeiro de Anastácio Feliciano de Bastos Teixeira, solicitando providências contra o depositário público da Corte, Valentim José dos Santos, no sequestro de chácara havida por testamento. Encaminhado à Comissão em 30/10/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-487
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Comissão de Petições, em 30/10/182362
488 – REQUERIMENTO, s/data, de Maria Joaquina (escrava), preta de nação, solicitando
sua liberdade segundo ação impetrada contra Felizarda Querubina da Silva, sua proprietária, visto já haver esta recebido outra escrava em troca, conforme combinado,
e depois vendido a suplicante ao Sr. Domingos Alves Loureiro. Encaminhado à Comissão em 30/10/1823 – 5 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-488

Comissão de Petições, em 4/11/1823
489 – REQUERIMENTO de Serafim dos Anjos, solicitando a responsabilidade dos magistrados que julgaram uma denúncia por ele apresentada contra João Pinto Lacerda,
escrivão do crime do bairro de São José. Apresentado pelo deputado Vergueiro na
sessão de 4/11/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-489

Comissão de Petições, em 5/11/182363
490 – REQUERIMENTO, s/data, de Custódio Couto, procurador de Antônio Borges de Almeida, solicitando dispensa de lapso de tempo para confirmação de sesmaria na província
de São Pedro do Rio Grande do Sul. Encaminhado à Comissão em 5/11/1823 – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-490

Comissão de Petições, em 11/11/182364
491 – REQUERIMENTO, de 6/11/1823, de Bento Ribeiro, soldado da 6ª companhia do Batalhão
de Granadeiros da Corte, solicitando reforma após trinta anos de bons serviços – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-491

Comissão de Petições, em 11/11/182365
492 – REQUERIMENTO, de 10/11/1823, de Hermenegildo José de Sousa, alferes do Batalhão de Granadeiros da Corte, solicitando certidão do teor da sentença do Conselho
de Investigação pela qual foi demitido do serviço – 2 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-492
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Comissão de Petições
493 – REPRESENTAÇÃO de João José Pereira Sarmento [assunto e data não declarados
nos Anais]. Dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia e apresentada na sessão de
23/5/1823 – s/doc.
BR DFCD AC 1823-F-493

Comissão de Poderes, em 1/10/1823
494 – OFÍCIO, de 19/6/1823, do Colégio Eleitoral da cidade de São Cristóvão da província
de Sergipe, remetendo a ata da eleição e a apuração final dos deputados daquela
província à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império. Encaminhado
por ofício do M. do Império de 30/9/1823. 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-494

Comissão de Poderes
495 – OFÍCIOS da Assembleia, de 16/5 e 6/9/1823, convidando os Srs. Antônio Manuel de
Sousa, Francisco de Carvalho Pais de Andrade, Manuel Maria Carneiro da Cunha e
Virgínio Rodrigues Campelo a tomarem posse como deputados pelas respectivas
províncias, e respostas dos dois últimos – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-495

Comissão de Política Interna
496 – EXTRATOS de gazetas inglesas (The Morning Chronicle, The Courier, Bell’s Weekly
Register, General Evening Post, London Packet, Gibraltar Chronicle, Bell’s Weekly
Messenger, The Times), de gazetas americanas (The Intelligencer S. Petersburg
Comercial Advertiser, The American Beacon de Norfolk, The Times de Charleston)
e de periódico argentino (El Argos), de 1813, 1815 a 1822. Resumos do noticiário
internacional e do Brasil sobre política, economia e assuntos vários que retratam
o dia a dia do processo de restauração das nacionalidades europeias e o movimento de independência das colônias americanas – 114 pçs.
BR DFCD AC 1823-F-496

O dossiê inclui “Reflexões do tradutor” sobre o Tratado de Comércio e Navegação
entre o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e o Reino Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda, de 19/2/1810; fala de Mr. Grattan na Câmara dos Comuns, em 3/5/1818, em
favor das pretensões dos católicos e “Extrait d’une Lettre (...)”, Paris, 18/7/1818, entre
outros documentos.
Dada à sua natureza, os documentos não foram objeto de tramitação.
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Comissão de Saúde Pública, em 2/9/1823
497 – CONSULTA da Mesa do Desembargo do Paço sobre representações do físico-mor interino do Império e seu escrivão, para que a Assembleia possa fixar as regras a serem
observadas na inspetoria-geral do Hospital Militar. Encaminhada por ofício do M. da
Justiça de 30/8/1823 – 1 pç.
BR DFCD AC 1823-F-497
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Apêndice – Projeto de Constituição do Império do Brasil

Imagem da primeira página do Projeto de Constituição do Império (1823)
Fonte: Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.

PROJECTO DE
CONSTITUIÇÁO PARA O IMPERIO DO BRAZIL67
A assembléa geral, constituinte, e legislativa do imperio do Brasil, depois de ter religiosamente implorado os auxílios da sabedoria divina, conformando-se aos principios de justiça, e da utilidade geral, decreta a seguinte constituiçáo.

TITULO I
DO TERRITORIO DO IMPERIO DO BRASIL
Art. 1. O imperio do Brasil é um, e indivisivel, e extende-se desde a foz do Oyapok até os
trinta e quatro gráos e meio ao sul.
Art. 2. Comprehende as províncias do Pará, Rio-Negro, Maranháo, Piauhy, Ceará, Rio-Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe d’ El-Rei, Bahia, Espirito Santo, Rio
de Janeiro, Sáo Paulo, Santa Catharina, Rio-Grande do Sul, Minas-Geraes, Goyaz, Matto-Grosso, as ilhas Fernando de Noronha e Trindade, e outras adjacentes; e por federaçáo o
Estado Cisplatino.
Art. 3. A naçáo brazileira náo renuncia ao direito, que possa ter a algumas outras possessões náo comprehendidas no artigo 2.
Art. 4. Far-se-ha do territorio do imperio conveniente divisáo em comarcas, destas em districtos, e dos districtos em termos, e nas divisões se attenderá aos limites naturaes, e igualdade de populaçáo, quanto fôr possivel.

TITULO II
DO IMPERIO DO BRASIL

CAPITULO I
DOS MEMBROS DA SOCIEDADE DO IMPERIO DO BRASIL
Art. 5. Sáo brazileiros:
I. Todos os homens livres habitantes no Brasil, e nelle nascidos.
II. Todos os portuguezes residentes no Brasil antes de 12 de Outubro de 1822.
III. Os filhos de pais brasileiros nascidos em paizes estrangeiros, que vierem estabelecer
domicilio no imperio.
IV. Os filhos de pai brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em serviço da naçáo, embora náo viessem estabelecer domicilio no imperio.
67
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V. Os filhos illegítimos de mái brazileira, que, tendo nascido em paiz estrangeiro, vierem
estabelecer domicilio no imperio.
VI. Os escravos que obtiverem carta de alforria.
VII. Os filhos de estrangeiros nascidos no imperio, comtanto que seus pais náo estejáo em
serviço de suas respectivas nações.
VIII. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua religiáo.
Art. 6. Podem obter carta de naturalisaçáo:
I. Todo o estrangeiro de maior idade, que tiver domicilio no imperio, possuindo nelle capitaes, bens de raiz, estabelecimentos de agricultura, commercio e industria, ou havendo
introduzido, ou exercitado algum commercio, ou industria util, ou feito serviços importantes á naçáo.
II. Os filhos de pais brasileiros, que perderáo a qualidade de cidadáos brazileiros, uma vez
que tenháo maioridade, e domicilio no imperio.

CAPITULO II
DOS DIREITOS INDIVIDUAES DOS BRASILEIROS
Art. 7. A constituiçáo garante a todos os brasileiros os seguintes direitos individuaes com
explicações, e modificações annexas:
I. A liberdade pessoal.
II. O juízo por jurados.
III. A liberdade religiosa.
IV. A liberdade de industria.
V. A inviolabilidade da propriedade.
VI. A liberdade da imprensa.
Art. 8. Nenhum brazileiro será obrigado a prestar gratuitamente, contra sua vontade, serviços pessoaes.
Art. 9. Nenhum brasileiro pois será prezo sem culpa formada, excepto nos casos marcados
na lei.
Art. 10. Nenhum brasileiro, ainda com culpa formada, será conduzido á prisáo, ou nella
conservado estando já prezo, uma vez que preste fiança idonea nos casos em que a lei
admitte fiança; e por crimes a que as leis náo imponháo pena maior do que seis mezes de
prisáo, ou desterro para fora da comarca, livrar-se-ha solto.
Art. 11. Nenhum brasileiro será prezo, á excepçáo de flagrande delicto, senáo em virtude
de ordem do juiz, ou resoluçáo da sala dos deputados, no caso em que lhe compete decretar a accusaçáo, que lhe devem ser mostradas no momento da prisáo: exceptua-se o que
determináo as ordenanças militares respeito á disciplina, e recrutamento do exercito.
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Art. 12. Todo brasileiro póde ficar ou sahir do imperio quando lhe convenha, levando comsigo seus bens, comtanto que satisfaça aos regulamentos policiaes, os quaes nunca se estenderáõ a denegar-se-lhe a sahída.
Art. 13. Por emquanto haverá sómente jurados em materias crimes; as civeis continuaráõ a ser decididas por juízes, e tribunaes. Esta restricçáo dos jurados náo fórma artigo
constitucional.
Art. 14. A liberdade religiosa no Brasil só se estende ás communhões christás; todos os que
as professarem podem gozar dos direitos politicos no imperio.
Art. 15. As outras religiões, além da christá, sáo apenas toleradas, e sua profissáo inhibe o
exercicio dos direitos politicos.
Art. 16. A religiáo catholica apostólica romana é a religiáo do estado por excellencia, e
unica manteúda por elle.
Art. 17. Ficáo abolidas as corporações de officios, juizes, escriváes e mestres.
Art. 18. A lei vigiará sobre as profissões, que interessáo os costumes, a segurança, e a saude do povo.
Art. 19. Náo se estabeleceráõ novos monopolios, antes as leis cuidaráõ em acabar com
prudencia os que ainda existem.
Art. 20. Ninguem será privado de sua propriedade em consentimento seu, salvo se o exigir
a conveniencia publica, legalmente verificada.
Art. 21. Neste caso será o esbulhado indemnisado com exactidáo, atento náo só o valor
intrinseco, como o de affeiçáo, quando ella tenha lugar.
Art. 22. A lei conserva aos inventores a propriedade das suas descobertas, ou das suas
producções, segurando-lhes privilegio exclusivo temporario, ou remunerando-os em
resarcimento da perda que hajáo de soffrer pela vulgarisaçáo.
Art. 23. Os escriptos náo sáo sujeitos á censura, nem antes, nem depois de impressos; e
ninguem é responsavel pelo que tiver escripto, ou publicado, salvo nos casos, e pelo modo,
que a lei apontar.
Art. 24. Aos bispos porém fica salva a censura dos escriptos publicados sobre dogma, e
moral; e quando os autores, e na sua falta os publicadores, forem da religiáo catholica, o
governo auxiliará os mesmos bispos, para serem punidos os culpados.
Art. 25. A constituiçáo prohibe todos os actos attentatorios aos direitos já especificados;
prohibe pois prizões, encarceramentos, desterros e quaesquer inquietações policiaes
arbitrarias.
Art. 26. Os poderes constitucionaes náo podem suspender a constituiçáo no que diz respeito aos direitos individuaes, salvo nos casos e circumstancias especificadas no artigo
seguinte.
Art. 27. Nos casos de rebelliáo declarada, ou invasáo de inimigos, pedindo a segurança do
estado que se dispensem por tempo determinado algumas das formalidades que garan-
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tem a liberdade individual, poder-se-ha fazer por acto especial do poder legislativo, para
cuja existencia sáo mister dous terços de votos concordes.
Art. 28. Findo o tempo da suspensáo, o governo remetterá relaçáo motivada das prizões;
e quaesquer autoridades que tiverem mandado proceder a ellas seráo responsaveis pelos
abusos que tiverem praticado a este respeito.

CAPITULO III
DOS DIREITOS POLITICOS NO IMPERIO DO BRAZIL
Art. 29. Os direitos politicos consistem e ser-se membro das diversas autoridades nacionaes, e das autoridades locaes, tanto municipaes, como administrativas, e em concorrer-se
para a eleiçáo d’essas autoridades.
Art. 30. A constituiçáo reconhece três gráos diversos de habilidade politica.
Art. 31. Os direitos politicos perde:
I. O que se naturalizar em paiz estrangeiro.
II. O que sem licença do Imperador aceitar emprego, pensáo, ou condecoraçáo de qualquer
governo estrangeiro.
Art. 32. Suspende-se o exercicio dos direitos politicos:
I. Por incapacidade phisica, ou moral.
II. Por sentença condemnatoria, á prizáo, ou degredo, emquanto durarem os seus effeitos.

CAPITULO IV
DOS DEVERES DOS BRAZILEIROS
Art. 33. E’ dever de todo brazileiro:
I. Obedecer á lei, e respeitar seus orgáos.
II. Soffrer com resignaçáo o castigo que ella lhe impozer, quando elle a infringir.
III. Defender pessoalmente sua patria, ou por mar, ou por terra, sendo para isso chamado,
e até morrer por ella, sendo preciso.
IV. Contribuir para as despezas publicas.
V. Responder por sua conducta como empregado publico.
Art. 34. Se a lei náo é lei senáo no nome, se é retroactiva, ou opposta á moral, nem por isso
é licito ao brazileiro desobedecer-lhe, salvo se ella tendesse a deprava-lo, e torna-lo vil, e
feroz.
Art. 35. Em taes circumstancias é dever do brazileiro negar-se a ser o executor da lei injusta.

Apêndice – Projeto de Constituição do Império do Brasil

233

TITULO III
DA CONSTITUIÇÁO DO IMPERIO, E REPRESENTAÇÁO NACIONAL
Art. 36. A constituiçáo do imperio do Brasil é monarchia representativa.
Art. 37. A monarchia é hereditaria na dynastia do actual Imperador, o Sr. Dom Pedro I.
Art. 38. Os representantes da naçáo brazileira sáo o Imperador, e a assembléa geral.
Art. 39. Os poderes politicos reconhecidos pela constituiçáo do imperio sáo tres: o poder
legislativo, o poder executivo e o poder judiciario.
Art. 40. Todos estes poderes no imperio do Brazil sáo delegações da naçáo; e sem esta
delegaçáo qualquer exercicio de poderes é usurpaçáo.

TITULO IV
DO PODER LEGISLATIVO

CAPITULO I
DA NATUREZA E AMBITO DO PODER LEGISLATIVO E SEUS RAMOS
Art. 41. O poder legislativo é delegado á assembléa geral, e ao imperador conjunctamente.
Art. 42. Pertence ao poder legislativo:
I. Propôr, oppôr-se, e aprovar os projectos de lei, isto igualmente a cada um dos ramos,
que a compõe, á exceçáo dos casos abaixo declarados, e com as modificações depois
expendidas.
II. Fixar annualmente as despezas publicas, e as contribuições, determinar sua natureza,
quantidade e maneira de cobrança.
III. Fixar annualmente as forças de mar, e terra ordinarias, e extraordinarias, conceder, ou
prohibir a entrada de tropas estrangeiras de mar e terra para dentro do Imperio, e seus
portos.
IV. Repartir a contribuiçáo directa, havendo-a, entre as diversas comarcas do Imperio.
V. Autorisar o governo para contrahir emprestimos.
VI. Crear, ou suprimir empregos publicos, e determinar-lhes ordenados.
VII. Determinar a incripçáo, valor, lei, typo, e nome das moedas.
VIII. Regular a administraçáo dos bens nacionais, e decretar a sua alienaçáo.
IX. Estabelecer meios para pagamento da divida publica.
X. Velar na guarda da constituiçáo, e observancia das leis.
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CAPITULO II
DA ASSEMBLÉA GERAL
Secçáo I
Sua divisáo; attribuições, e disposições communs
Art. 43. A assembléa geral consta de duas salas; sala de deputados, e sala de senadores
ou senado.
Art. 44. E’ da attibuiçáo privativa da assembléa geral, sem participaçáo do outro ramo da
legislatura:
I. Tomar juramento ao imperador, ao príncipe imperial, ao regente ou regência.
II. Eleger regência nos casos determinados, e marcar os limites da autoridade do regente
ou regência.
III. Resolver as duvidas que occorrerem sobre a successáo da corôa.
IV. Nomear tutor ao imperador menor, caso seu pai o náo tenha nomeado em testamento.
V. Expedir cartas de convocaçáo de futura assembléa, se o imperador o náo tiver feito dous
mezes depois do tempo que a constituiçáo lhe determinar.
VI. Na morte do imperador, ou vacância do throno, instituir exame da administraçáo que
acabou, e reformar os abusos nella introduzidos.
VII. Escolher nova dynastia, no caso da extinçáo da reinante.
VIII. Mudar-se para outra parte, quando por causa de peste, e invasáo de inimigos, ou falta
de liberdade o queira fazer.
Art. 45. A proposiçáo, opposiçáo, e approvaçáo compete a cada uma das salas.
Art. 46. As propostas nas salas seráo discutidas publicamente, salvo nos casos especificados no regimento interno.
Art. 47. Nunca porém haverá discussáo de leis em segredo.
Art. 48. Nenhuma resoluçáo se tomará nas salas, quando náo estejáo reunidos mais da
metade dos seus membros.
Art. 49. Para se tomar qualquer resoluçáo basta a maioria de votos, excepto nos casos, em
que especifica a necessidade de maior numero.
Art. 50. A respeito das discussões, e tudo o mais que pertencer ao governo interno das
salas da assembléa geral, observar-se-ha o regimento interno das ditas salas, emquanto
náo fôr revogado.
Art. 51. Cada sala verificará os poderes de seus membros, julgará as contestações, que se
suscitarem a esse aspecto.
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Art. 52. Cada sala tem a policia do local, e recinto de suas sessões, e o direito de disciplina
sobre os seus membros.
Art. 53. Cada sala terá o tratamento de — altos e poderosos senhores.
Art. 54. Nenhuma autoridade póde impedir a reuniáo da assembléa.
Art. 55. O imperador porém póde adiar a assembléa.
Art. 56. Cada legislatura durará quatro annos.
Art. 57. Cada sessáo durará quatro mezes.
Art. 58. A sessáo porém póde ser prorogada pelo imperador por mais um mez; e antes de
feitos os codigos poderá ser a prorogaçáo por mais tres mezes, e durante elles se náo tratará senáo dos codigos.
Art. 59. Nos intervallos das sessões póde o imperador convocar a assembléa, uma vez que
o exija o interesse do Imperio.
Art. 60. A sessáo imperial, ou de abertura, será todos os annos no dia 3 de Maio.
Art. 61. Para esse effeito, logo que as salas tiverem verificado os seus poderes, cada uma em
seu respectivo local, e prestado o juramento no caso e na sala em que isto tem lugar, o faráo saber ao imperador por uma deputaçáo, composta de igual numero de senadores e deputados.
Art. 62. Igual deputaçáo será mandada ao imperador oito dias antes de findar cada sessáo
por ambas as salas de accordo, para annunciar o dia, em que se propõe terminar as suas
sessões.
Art. 63. Tanto na abertura, como no encerramento, e quando vier o imperador, o príncipe
imperial, o regente ou regência prestar juramento, e nos casos marcados nos art.s 90 e
232, reunidas as duas salas tomaráõ assento sem distincçáo, mas o presidente do senado
dirigirá o trabalho.
Art. 64. Quer venha o imperador por si, ou por seus commissarios, assim á abertura, como
ao encerramento da assembléa, quer náo venha, sempre ella começará ou encerrará os
seus trabalhos nos dias marcados.
Art. 65. Na presença do imperador, príncipe imperial, regente ou regencia, náo poderá a
assembléa deliberar.
Art. 66. O exercicio de qualquer emprego, á excepçáo de ministro de Estado e conselheiro
privado do Imperador, é incompativel com as funcções de deputado ou senador.
Art. 67. Náo se póde ser ao mesmo tempo membro de ambas as salas.
Art. 68. Os ministros de Estado podem ser membros da sala da assembléa, comtanto que o
numero dos ministros que tiverem assento, esteja para com os membros da sala para que
entrarem, na proporçáo de um para vinte e cinco.
Art. 69. Sendo nomeados mais ministros do que aquelles que podem ter assento na sala,
em razáo da proporçáo já mencionada, seráo preferidos os que tiverem mais votos, contados todos os que obtiveráo nos diversos districtos do Imperio.
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Art. 70. Os membros das salas podem ser ministros de Estado; e na sala do senado continuaráõ a ter assento, uma vez que náo excedáo á proporçáo marcada.
Art. 71. Na sala dos deputados, nomeados alguns para ministros, vagáo os seus lugares, e
se manda proceder a novas eleições por ordem do presidente, nas quaes podem porém ser
contemplados, e reeleitos, e accumular as duas funcções, quando se náo viole a proporçáo
marcada.
Art. 72. Os deputados e senadores sáo inviolaveis pelas suas opiniões proferidas na
assembléa.
Art. 73. Durante o tempo das sessões, e um termo marcado pela lei, segundo as distancias
das províncias, náo seráo demandados, ou executados por causas cíveis, nem progrediráõ
as que tiverem pendentes, salvo com seu consentimento.
Art. 74. Em causa criminaes náo seráo presos durante as sessões, excepto em flagrante,
sem que a respectiva sala decida o que devem ser, para o que lhe seráo remettidos os
processos.
Art. 75. No recesso da assembléa seguiráõ a sorte dos mais cidadáos.
Art. 76. Nos crimes seráo os senadores e os deputados, só durante a reuniáo da assembléa, julgados pelo senado, da mesma fórma que os ministros de Estado e os conselheiros
privados.
Art. 77. Tanto os deputados, como os senadores venceráõ durante as sessões, um subsidio
pecuniário, taxado no fim da ultima sessáo da legislatura antecedente. Além disto se lhes
arbitrará uma indemnisaçáo das despezas de ida e volta.

Secçáo II
Da sala dos deputados
Art. 78. A sala dos deputados é electiva.
Art. 79. O presidente da sala dos deputados é electivo, na fórma do regimento interno.
Art. 80. E’ privativa da sala dos deputados a iniciativa:
I. Dos projectos de lei sobre impostos; os quaes náo podem ser emendados pelo senado,
mas táo somente seráo approvados ou regeitados.
II. Dos projectos de lei sobre recrutamentos.
III. Dos projectos de lei sobre a dynastia nova, que haja de ser escolhida no caso da extincçáo da reinante.
Art. 81 Tambem principiaráõ na sala dos deputados:
I. A discussáo das proposições feitas pelo imperador.
II. O exame da administraçáo passada, e reformados abusos nella introduzidos.
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Art. 82. No caso de proposiçáo imperial a sala dos deputados náo deliberará senáo depois
de ter sido examinada em differentes commissões, em que a sala se dividirá.
Art. 83. Se depois de ter a sala dos deputados deliberado sobre o relatório, que lhe fizerem
as commissões, adoptar o projecto, o remetterá ao senado com a formula seguinte: — A
sala dos deputados envia ao senado a proposiçáo junta do imperador (com emendas, ou
sem ellas) e pensa que ella tem lugar.
Art. 84. Se náo poder adoptar a proposiçáo, participará ao imperador por uma deputaçáo
de sete membros, nos termos seguintes: — A sala dos deputados testemunha ao imperador
o seu reconhecimento pelo zelo que mostra em vigiar os interesses do Imperio, e lhe supplica
respeitosamente digne-se tomar em ulterior consideraçáo a sua proposta.
Art. 85. Nas propostas, que se originarem na sala dos deputados, approvada a proposiçáo
(com emendas ou sem elas), a transmittirá ao senado com a formula seguinte: — A sala dos
deputados envia ao senado a proposiçáo junta, e pensa que tem lugar pedir-se ao imperador
a sancçáo imperial.
Art. 86. Nas propostas, que se originarem no senado, se a sala dos deputados, depois de
ter deliberado, julgar que náo póde admitir a proposiçáo dará parte ao senado nos termos
seguintes:- A sala dos deputados torna a remetter ao senado a proposiçáo de...... relativa
a...... á qual náo tem podido dar o seu consentimento.
Art. 87. Se a sala, depois de ter deliberado, adoptar inteiramente a proposiçáo do senado
dirigi-la-ha ao imperador pela formula seguinte: — A assembléa geral dirige ao imperador a
proposiçáo junta, que julga vantajosa, e util ao Imperio, e pede a Sua Majestade Imperial se
digne dar a sua sancçáo. — E ao senado informará nestes termos: — A sala dos deputados
faz sciente ao senado que tem adoptado a sua proposiçáo de...... relativa a...... a qual tem
dirigido a Sua Majestade Imperial, pedindo a sua sancçáo.
Art. 88. Se porém a sala dos deputados náo adoptar inteiramente a proposiçáo do senado, mas se tiver alterado ou addicionado, tornará a envia-la ao senado com a formula
seguinte: — A sala dos deputados envia ao senado a sua proposiçáo...... relativa a...... com as
emendas ou addições juntas, e pensa que com ellas tem lugar pedir ao imperador a sancçáo
imperial.
Art. 89. Nas propostas, que, tendo-se originado na sala dos deputados, voltáo a ella com
emendas ou addições do senado, se as approvar com ellas, seguirá o que se determina no
art. 87.
Art. 90. Se a sala dos deputados náo approvar as emendas do senado ou as addições,
e todavia julgar que o projecto é vantajoso, poderá requerer por uma deputaçáo de tres
membros a reuniáo das duas salas, a ver se se accorda em algum resultado commum, e
neste caso se fará a dita reuniáo no local do senado, e conforme fôr o resultado da disputa
favoravel, ou desfavoravel, assim decahirá ou seguirá elle o determinado no art. 87.
Art. 91. E’ da privativa attribuiçáo da sala dos deputados:
I. Decretar que tem lugar a accusaçáo dos ministros de estado e conselheiros privados.
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II. Requerer ao imperador demissáo dos ministros de estado, que parecerem nocivos ao
bem publico; mas semelhantes requisições devem ser motivados, e ainda assim póde a
ellas náo deferir o imperador.
III. Fiscalisar a arrecadaçáo e emprego das rendas publicas, e tomar conta aos empregados
respectivos.

Secçáo III
Do senado
Art. 92. O senado é composto de membros vitalicios.
Art. 93. O numero dos senadores será metade dos deputados.
Art. 94. O presidente do senado continuará por todo o tempo da legislatura.
Art. 95. Será no começo de cada legislatura escolhido pelo imperador d’entre tres, que
eleger o mesmo senado.
Art. 96. Para proceder na eleiçáo dos tres, membros, que deve apresentar ao imperador
para sua escolha, e outrosim na eleiçáo dos secretarios, nomeará o senado por acclamaçáo um presidente e mesa interina, que cessaráõ com a installaçáo dos proprietarios.
Art. 97. O senado elegerá dous secretarios de seu seio, que alternaráõ entre si, e dividiráo
os trabalhos.
Art. 98. Os secretarios continuaráõ em exercicio por toda a legislatura.
Art. 99. O senado será organisado pela primeira vez por eleiçáo provincial.
Art. 100. As eleições seráo pela mesma maneira e fórma que forem as dos deputados, mas
em listas triplices, sobre as quaes recahirá a escolha do imperador.
Art. 101. Depois da primeira organisaçáo do senado, todas as vacancias seráo preenchidas
por nomeaçáo do imperador, a qual recahirá sobre lista triplice da sala dos deputados.
Art. 102. Podem ser eleitos pela sala dos deputados todos os cidadáos brasileiros devidamente qualificados para senadores.
Art. 103. Náo tem obrigaçáo a sala dos deputados de restringir-se n’esta eleiçáo a divisáo
alguma, ou de provincia, ou outra qualquer.
Art. 104. A indemnidade dos senadores, emquanto a tiverem, será superior á dos
deputados.
Art. 105. Os principes da casa imperial sáo senadores por direito, e teráo assento assim
que chegarem á idade de 25 annos.
Art. 106. Nas propostas do imperador, da sala dos deputados, e nas que começarem
no mesmo senado, seguirá este o formulario estabelecido nos arts. 84, 85, 86, 87, 88, 89
e 90, com a differença de dizer — senado — em vez de — sala dos deputados — e assim
inversamente.
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Art. 107. E’ da attribuiçáo exclusiva do senado:
I. Conhecer dos delictos individuaes commettidos pelos membros da familia imperial, ministros de estado, conselheiros privados e senadores; e dos delictos dos deputados durante táo sómente a reuniáo da assembléa.
II. Conhecer dos delictos de responsabilidade dos ministros de estado e conselheiros
privados.
III. Convocar a assembléa na morte do imperador para eleiçáo de regencia, nos casos em
que ella tem lugar, quando a regencia provisional o náo faça.
Art. 108. No juizo dos crimes, cuja accusaçáo náo pertence á sala dos deputados, accusará
o procurador da corôa e soberania nacional.
Art. 109. Em todos os casos em que o senado se converte em grande jurado, poderá chamar
para lhe assistir os membros do tribunal supremo de cassaçáo, que lhes approuver, os quaes,
porém, responderáo ás questões que se lhes fizerem, e náo teráo voto.

CAPITULO III
DO IMPERADOR COMO RAMO DE LEGISLATURA
Art. 110. O imperador exerce a proposiçáo que lhe compete na confecçáo das leis, ou por
mensagem ou por ministros commissarios.
Art. 111. Os ministros commissarios podem assistir e discutir a proposta, uma vez que as
comissões na maneira já dita tenháo dado os seus relatorios, mas náo poderáo votar.
Art. 112. Para execuçáo da opposiçáo ou sancçáo seráo os projectos remettidos ao imperador por uma deputaçáo de sete membros da sala que por ultimo os tiver approvado, e
iráo dous autographos assignados pelo presidente e dous secretarios da sala que os enviar.
Art. 113. No caso que o imperador recuse dar o seu consentimento, esta denegaçáo tem só
o effeito suspensivo. Todas as vezes que as duas legislaturas, que se seguirem áquella que
tiver approvado o projecto, tornem succesivamente a apresental-o nos mesmos termos,
entender-se-ha que o imperador tem dado a sancçáo.
Art. 114. O imperador é obrigado a dar, ou negar, a sancçáo em cada decreto expressamente dentro em um mez, depois que lhe for apresentado.
Art. 115. Se o náo fizer dentro do mencionado praso, nem por isso deixaráõ os decretos da assembléa geral de ser obrigatorios, apesar de lhes faltar a sancçáo que exige a
constituiçáo.
Art. 116. Se o imperador adoptar o projecto da assembléa geral, se exprimirá pela maneira
seguinte — o imperador consente -, se o náo approvar, se exprimirá deste modo — o imperador examinará.
Art. 117. Os projectos de lei adoptados pelas duas salas, e pelo imperador, no caso em que é
precisa a sancçáo imperial, depois de promulgados ficáo sendo leis do Imperio.
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Art. 118. A formula da promulgaçáo será concebida nos seguintes termos: — D. F. por graça
de Deus e acclamaçáo unanime dos povos, imperador e defensor perpetuo do Brasil: fazemos saber a todos os nossos subditos, que a assembléa geral decretou e nós queremos a
lei seguinte (a lettra da lei). Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execuçáo da referida lei pertencer, que a cumpráo e façáo cumprir e guardar,
táo inteiramente como nella se contém. O secretario de estado dos negocios de... (o da
repartiçáo respectiva) a faça imprimir, publicar e correr.
Art. 119. Referendada a lei pelo secretario competente, e sellada com o sello do estado,
guardar-se-ha um dos originaes no archivo publico, e o outro igual assignado pelo imperador, e referendado pelo secretario competente, será remettido ao senado, em cujo archivo
se guardará.
Art. 120. As leis independentes de sancçáo seráo publicadas com a mesa formula daquellas que dependem de sancçáo, supprimidas porém as palavras — e nós queremos.
Art. 121. Náo precisáo de sancçáo para obrigarem, os actos seguintes da assembléa geral
e suas salas:
I. A presente constituiçáo e todas as alterações constitucionaes, que para o futuro nella se
possáo fazer.
II. Todos os decretos desta assembléa, ainda em materias regulamentares.
III. Os actos concernentes:
1. A’ policia interior de cada uma das salas.
2. A’ verificaçáo dos poderes dos seus membros presentes.
3. A’ intimações dos ausentes.
4. A’ legitimidade das eleições ou eleitos.
5. Ao resultado do exame sobre o emprego da força armada pelo poder executivo, nos termos dos arts. 231, 232, 235 e 242.
IV. Os actos especificados nos arts. 44, 91, 107, 113, 115 e 271.

TITULO V
DAS ELEIÇÕES
Art. 122. As eleições sáo indirectas, elegendo a massa dos cidadáos activos aos eleitores,
e os eleitores aos deputados e igualmente aos senadores nesta primeira organizaçáo do
senado.
Art. 123. Sáo cidadáos activos para votar nas assembléas primarias ou de parochia:
I. Todos os brasileiros ingenuos e os libertos nascidos no Brasil.
II. Os estrangeiros naturalizados.
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Mas tanto uns como outros devem estar no gozo dos direitos políticos, na conformidade
dos arts. 31 e 32, e ter de rendimento liquido annual o valor de cento e cincoenta alqueires
de farinha de mandioca, regulado pelo preço médio da sua respectiva freguesia, e provenientes de bens de raiz, commercio, industria ou artes, ou sejáo os bens de raiz próprios ou
foreiros, ou arrendados por longo termo, como de nove annos e mais. Os alqueires seráo
regulados pelo padráo da capital do Imperio.
Art. 124. Exceptuáo-se:
I. Os menores de 25 annos, nos quaes se náo comprehendem os casados e officiais militares que tiverem 21 annos, os bachareis formados, e os clerigos de ordens sacras.
II. Os filhos familias que estiverem no poder e companhia de seus pais, salvo se servirem
officios publicos.
III. Os criados de servir, náo entrando nesta classe os feitores.
IV. Os libertos que náo forem nascidos no Brasil, excepto se tiverem patentes militares ou
ordens sacras.
V. Os religiosos e quaesquer que viváo em comunidade claustral, náo se comprehendendo
porém nesta excepçáo os religiosos das ordens militares, nem os secularisados.
VI. Os caixeiros, nos quaes se náo comprehendem os guarda-livros.
VII. Os jornaleiros.
Art. 125. Os que náo pódem votar nas assembléas de parochia, náo pódem ser membros
de autoridade alguma electiva nacional, ou local, nem votar para a sua escolha.
Art. 126. Podem ser eleitores e votar na eleiçáo dos deputados, todos os que pódem votar
nas assembléas de parochia, contanto que tenháo de rendimento liquido annual o valor
de duzentos e cinquenta alqueires de farinha de mandioca, regulado pelo preço médio
do lugar do seu domicilio, e proveniente de bens ruraes e urbanos de raiz, ou proprios, ou
foreiros, ou arrendados por longo termo, ou de commercio, industria, ou artes; sendo os
alqueires regulados na fórma já dita no art. 123 § II.
Art. 127. Náo pódem ser eleitores os libertos em qualquer parte nascidos, embora tenháo
patentes militares, ou ordens sacras.
Art. 128. Todos os que pódem ser eleitores, pódem igualmente ser membros das autoridades locaes electivas, ou administrativas, ou municipaes, e votar na sua eleiçáo.
Art. 129. Podem ser nomeados deputados nacionaes todos os que pódem ser eleitores,
comtanto que tenháo 25 annos de idade e sejáo proprietarios ou foreiros de benz de raiz
ruraes ou urbanos, ou rendeiros por longo termo de bens de raiz ruraes, ou donos de embarcações, ou de fabricas, e qualquer estabelecimento de industria ou de acções no banco
nacional, donde tirem um rendimento liquido annual equivalente ao valor de quinhentos
alqueires de farinha de mandioca, regulado pelo preço médio do paiz em que habitarem, e
na conformidade dos arts. 123 e 126, quanto ao padráo.
Art. 130. Apesar de terem as qualidades do art. 129, sáo excluidos de ser eleitos:
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I. Os estrangeiros naturalisados.
II. Os criados da casa imperial.
III. Os apresentados por fallidos, emquanto se náo justificar que o sáo de boa fé.
IV. Os pronunciados por qualquer crime a que as leis imponháo pena maior que seis mezes
de prisáo, ou degredo para fóra da comarca.
V. Os cidadáos brasileiros nascidos em Portugal, se náo tiverem 12 annos de domicilio no
Brasil, e forem casados ou viuvos de mulher nativa brasileira.
Art. 131. Pódem ser eleitos senadores todos os que podem ser deputados, uma vez que
tenháo 40 annos de idade, e tenháo rendimento o dobro do rendimento dos deputados,
proveniente das mesmas origens, e tenháo de mais prestado á naçáo serviços relevantes,
em qualquer dos ramos de interesse publico.
Art. 132. Os que podem ser eleitos deputados e senadores, podem tambem ser membros
das autoridades locaes electivas e votar nas eleições de todas as autoridades locaes e
nacionaes.
Art. 133. As eleições seráo de quatro em quatro annos.
Art. 134. Fica ao arbitrio dos eleitos o aceitar ou recusar.
Art. 135. Os cidadáos de todo o Brasil sáo elegiveis em cada districto eleitoral, ainda quando ahi náo sejáo nascidos ou domiciliados.
Art. 136. O numero dos deputados regular-se-há pela populaçáo.
Art. 137. Uma lei regulamentar marcará o modo pratico das eleições e a proporçáo dos
deputados á populaçáo.

TITULO VI
DO PODER EXECUTIVO OU DO IMPERADOR

CAPITULO I
DAS ATTRIBUIÇÕES, REGALIAS E JURAMENTO DO IMPERADOR
Art. 138. O poder executivo é delegado ao Imperador.
Art. 139. A pessoa do Imperador é inviolavel e sagrada.
Art. 140. Os seus titulos sáo: Imperador e defensor perpetuo do Brasil.
Art. 141. O Imperador tem o tratamento de — Magestade Imperial.
Art. 142. Sáo attribuições do Imperador:
I. Nomear e demittir livremente os ministros de estado e seus conselheiros privados.
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II. Convocar a nova assembléa geral ordinaria no 1º de Julho do terceiro anno da legislatura existente, e a extraordinaria quando julgar que o bem do Imperio o exige.
III. Prorogar e adiar a assembléa geral.
IV. Promulgar as leis em seu nome.
V. Prover beneficios ecclesiasticos e empregos civis, que náo forem electivos, e bem assim os militares, tudo na conformidade das leis que regularem os ditos provimentos,
podendo suspender e remover os empregados nos casos, e pelo modo, que as mesmas
leis marcarem.
VI. Nomear embaixadores e mais agentes diplomaticos.
VII. Conceder remunerações, honras e distincções em recompensa de serviços, na conformidade porém das leis e precedendo a approvaçáo da assembléa geral, se as remunerações forem pecuniarias.
VIII. Agraciar os condemnados perdoando em todo ou minorando as penas, excepto aos
ministros de estado, a quem poderá sómente perdoar a pena de morte.
IX. Declarar a guerra e fazer a paz, participando á assembléa geral todas as communicações
que julgar compativeis com os interesses e segurança do Estado.
X. Fazer tratados de alliança offensivos ou defensivos, de subsidio e commercio, levando-os porém ao conhecimento da assembléa geral, logo que o interesse e segurança do
Estado o permitirem. Se os tratados concluidos em tempo de paz contiverem cessáo ou
troca de parte do territorio do Imperio ou de possessões a que o Imperio tenha direito, náo
poderáõ ser ratificados sem terem sido approvados pela assembléa geral.
XI. Conceder ou negar o seu beneplacito aos decretos dos concilios, letras pontificias e quaesquer outras constituições ecclesiasticas, que se náo oppuzerem á presente constituiçáo.
XII. Fazer executar as leis, expedir decretos, instrucções e regulamentos adequados a
este fim, e prover a tudo o que fôr concernente á segurança interna e externa na fórma
da constituiçáo.
XIII. Nomear senadores no caso de vacancia na fórma do art. 101.
Art. 143. O Imperador antes de ser acclamado prestará nas máos do presidente do senado,
reunidas as duas salas da assembléa geral, o seguinte juramento — Juro manter a religiáo
catholica apostolica romana, e a integridade e indivisibilidade do Imperio, e observar e fazer
observar a constituiçáo política da naçáo brasileira e as mais leis do Imperio, e prover quanto
em mim couber ao bem geral do Brasil.
Art. 144. O herdeiro presumptivo do Imperio terá o titulo de principe imperial e o primogenito deste o de principe do Gráo-Pará, todos os mais teráo o de — principes. — O tratamento do herdeiro presumptivo será o de alteza imperial e o mesmo será o do principe do
Gráo-Pará, os outros principes teráo o tratamento de alteza.
Art. 145. A assembléa reconhecerá o herdeiro presumptivo da corôa, logo depois do seu
nascimento, e este completando a idade de 18 annos, prestará nas máos do presidente do
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senado, reunidas as duas salas da assembléa geral, o juramento seguinte — Juro manter a
religiáo catholica apostolica romana, e a integridade e indivisibilidade do Imperio, observar
a constituiçáo politica da naçáo brasileira e ser obediente ás leis e ao Imperador.

CAPITULO II
DA FAMILIA IMPERIAL E SUA DOTAÇÁO
Art. 146. A assembléa geral no principio de cada reinado assignará ao Imperador e á sua
augusta esposa, uma dotaçáo annual correspondente ao decoro de sua alta dignidade.
Esta dotaçáo náo poderá alterar-se durante aquelle reinado; nem mesmo o da Imperatriz
no tempo de sua viuvez, existindo no Brasil.
Art. 147. A dotaçáo assignada ao presente Imperador poderá ser alterada, visto que as circumstancias actuaes náo permittem que se fixe desde já uma somma adequada ao decoro
de sua augusta pessoa e dignidade da naçáo.
Art. 148. A assembléa assignará tambem alimentos ao principe imperial e aos demais
principes desde que tiverem sete annos de idade. Estes alimentos cessaráõ sómente quando sahirem para fóra do Imperio.
Art. 149. Quando as princezas houverem de casar, a assembléa lhes assignará o seu dote,
e com a entrega delle cessaráõ os alimentos.
Art. 150. Aos principies, se casarem e forem residir fóra do Imperio, se entregará por uma
vez somente uma quantia determinada pela Assemblea, com o que cessaráõ os alimentos
que percebiáo.
Art. 151. A dotaçáo, alimentos e dotes, de que falláo os cinco artigos antecedentes, seráo pagos pelo thesouro publico, entregues a um mordomo nomeado pelo Imperador,
com quem se poderáõ tratar as acções activas e passivas concernentes aos interesses da
casa imperial.
Art. 152. Os palacios e terrenos nacionaes, possuidos actualmente pelo Sr. D. Pedro, ficaráõ
sempre pertencendo a seus sucessores; e a naçáo cuidará nas acquisições e construcções
que julgar convenientes para decencia e recreio do Imperador e sua familia.

CAPITULO III
DA SUCCESSÁO DO IMPERIO
Art. 153. O Sr. D. Pedro, por unanime acclamaçáo da naçáo, actual Imperador e defensor
perpetuo, reinará para sempre, emquanto estiver no Brasil.
Art. 154. Da mesma maneira succederá no throno a sua descendencia legitima, segundo
a ordem regular da primogenitura e representaçáo, preferindo em todo o tempo a linha
anterior ás posteriores: na mesma linha o gráo mais próximo ao mais remoto: no mesmo
gráo o sexo masculino ao feminino, e no mesmo sexo a pessoa mais velha á mais moça.
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Art. 155. No caso de extincçáo da dynastia do Sr. D. Pedro, ainda em vida do ultimo descendente, e durante o seu reinado, nomeará a assembléa geral por um acto seu nova dynastia; subindo esta ao throno, regular-se-há na fórma do art. 154.
Art. 156. Se a corôa recahir em pessoa do sexo feminino, seu marido náo terá parte no
governo, nem se intitulará Imperador e defensor perpetuo do Brasil.
Art. 157. Se o herdeiro do Imperio succeder em corôa estrangeira, ou herdeiro de corôa estrangeira succeder no Imperio do Brasil, náo poderá accumular ambas as corôas, mas terá
opçáo; e optando a estrangeira se entenderá que renuncia a do Imperio.
Art. 158. O mesmo se entende com o Imperador que succeder em corôa estrangeira.

CAPITULO IV
DA MENORIDADE E IMPEDIMENTO DO IMPERADOR
Art. 159. O Imperador é menor até a idade de 18 annos completos.
Art. 160. Durante a sua menoridade o Imperio será governado por uma regencia.
Art. 161. A regencia pertencerá ao parente mais chegado do Imperador, de um e outro
sexo, segundo a ordem da successáo, que tenha de idade 25 annos e náo seja herdeiro
presumptivo de outra corôa.
Art. 162. Se o Imperador náo tiver parente algum que reuna estas qualidades, será o Imperio governado por uma regencia permanente nomeada pelo senado, sobre lista triplice
da sala dos deputados. Esta regencia será composta de tres membros e o mais velho em
idade será o presidente.
Art. 163. Emquanto se náo eleger esta regencia, será o Imperio governado por uma regencia provisional composta do dous ministros de estado mais antigos e dos dous conselheiros privados tambem mais antigos, presidida pela Imperatriz viuva, e na sua falta pelo mais
antigo ministro de estado.
Art. 164. Esta regencia será obrigada a convocar a assembléa geral, e se o náo fizer, o senado o fará, o qual para este effeito immediatamente se reunirá.
Art. 165. Se o Imperador, por causa phisica ou moral evidentemente reconhecida por dous
terços de cada uma das salas da assembléa, se impossibilitar para governar, em seu lugar
governará como regente o principe imperial, se fôr maior de 18 annos. Todos os actos do
governo seráo emittidos em seu proprio nome.
Art. 166. Se náo tiver a precisa idade o principe imperial, observar-se-háo os arts. 161, 162,
163 e 164.
Art. 167. Tanto o regente como a regencia prestaráõ o juramento exarado no art. 145, accrescentando-lhe a clausula — de entregar o governo logo que o Imperador chegue á maioridade e cesse o seu impedimento.
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Art. 168. Ao juramento da regencia provisional accrescentar-se-há a clausula — de entregar o governo á regencia permanente.
Art. 169. Os actos das regencias e do regente seráo em nome do Imperador.
Art. 170. A assembléa geral dará regimento, como lhe approuver, ao regente e regencias, e
estes se conteráõ nos limites prescriptos no dito regimento.
Art. 171. Nem o regente nem a regencia seráo responsaveis.
Art. 172. Nunca o regente será tutor do Imperador menor, a guarda de cuja pessoa será
confiada ao tutor que seu pai tiver nomeado em testamento, comtanto que seja cidadáo
brasileiro qualificado para senador; na falta deste a Imperatriz mái, emquanto náo tornar
a casar; e faltando esta, a assembléa geral nomeará tutor, que seja cidadáo brasileiro qualificado para senador.

TITULO VII
DO MINISTERIO
Art. 173. Haverá diferentes secretarias de estado; a lei designará os negócios pertencentes
a cada uma e o seu numero; as reunirá ou separará.
Art. 174. Os ministros referendaráõ os actos do poder executivo, sem o que náo sáo aquelles obrigatórios.
Art. 175. Os ministros sáo responsáveis:
I. Por traiçáo.
II. Por concussáo.
III. Por abuso do poder legislativo.
IV. Por exercício ilegal de poder illegitimo.
V. Por falta de execuçáo de leis.
Art. 176. Huma lei particular especificará a natureza destes delictos, e a maneira de proceder contra eles.
Art. 177. Náo salva aos ministros da responsabilidade a ordem do Imperador verbal, ou
por escripto.
Art. 178. A responsabilidade dos ministros náo destróe a de seus agentes; ella deve começar no autor imediato d’aquelle acto que é objeto do procedimento.
Art. 179. Náo podem ser ministros d’estado:
I. Os estrangeiros posto que naturalizados.
II. Os cidadáos brasileiros nascidos em Portugal, que náo tiverem doze annos de domicilio
no Brazil, e náo forem casados com mulher brasileira por nascimento, ou dela viúvos.

Apêndice – Projeto de Constituição do Império do Brasil

247

TITULO VIII
DO CONSELHO PRIVADO
Art. 180. Haverá um conselho privado do imperador composto de conselheiros por elle
nomeados, e despedidos ad nutum.
Art. 181. O imperador náo póde nomear conselheiros senáo aos cidadáos que a constituiçáo náo exclue.
Art. 182. Sáo excluidos:
I. Os que náo têm quarenta annos de idade.
II. Os estrangeiros, posto que naturalisados.
III. Os cidadáos brasileiros nascidos em Portugal, que náo tiverem doze annos de domicilio
no Brazil, e náo forem casados com mulher brasileira por nascimento, ou d’ella viuvos.
Art. 183. Antes de tomarem posse prestaráõ os conselheiros privados nas máos do imperador juramento de manter a religiáo catholica apostolica romana, observar a constituiçáo e
as leis, serem fieis ao imperador, e aconselha-lo segundo as suas consciencias, attendendo
sómente ao bem da naçáo.
Art. 184. Os conselheiros privados seráo ouvidos nos negocios graves, particularmente
sobre a declaraçáo de guerra, ou paz, tratados, e adiamento d’assembléa.
Art. 185. O principe imperial, logo que tiver dezoito annos completos será de facto e de
direito membro do conselho privado: os outros principes da caza imperial podem ser chamados pelo imperador para membros do conselho privado.
Art. 186. Sáo responsaveis os conselheiros privados pelos conselhos que derem, oppostos
ás leis, e manifestamente dolosos.

TITULO IX
DO PODER JUDICIARIO
Art. 187. O poder judiciario compõe-se de juizes, e jurados. Estes por emquanto têm só
lugar em materias crimes na forma do art. 13.
Art. 188. Huma lei regulará a composiçáo do conselho dos jurados, e a forma do seu
procedimento.
Art. 189. Os jurados pronunciáo sobre o facto, e os juizes applicáo a lei.
Art. 190. Huma lei nomeará as differentes especies de juizes de direito, suas gradações,
attribuições, obrigações e competencia.
Art. 191. Os juizes de direito letrados sáo inamoviveis, e náo podem ser privados do sem
cargo, sem sentença proferida em rasáo de delicto, ou aposentaçáo com causa provada, e
conforme a lei.
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Art. 192. A inamovibilidade náo se oppõe á mudança dos juizes letrados de primeira instancia de huns para outros lugares, como e no tempo que a lei determinar.
Art. 193. Todos os juizes de direito e officiaes de justiça sáo responsaveis pelos abusos de
poder. E erros que commetterem no exercicio dos seus empregos.
Art. 194. Por suborno, pleito, e conluio, haverá contra elles acçáo popular.
Art. 195. Por qualquer outra prevaricaçáo punivel pela lei, náo sendo mera infracçáo da
ordem do processo, só pode accusar a parte interessada.
Art. 196. Toda a creaçáo de tribunaes extraordinarios, toda a suspensáo ou abreviaçáo
das formas, á excepçáo do caso mencionado no art. 27, sáo actos inconstitucionaes, e
criminosos.
Art. 197. O concurso dos poderes constitucionaes náo legitima taes actos.
Art. 198. No processo civil a inquiriçáo de testemunhas, e tudo o mais será publico; igualmente no processo crime, porém só depois da pronuncia.
Art. 199. O codigo será uniforme, e o mesmo para todo o Imperio.
Art. 200. As penas náo passaráo da pessoa dos delinquentes, e seráo só as precisas para
estorvar os crimes.
Art. 201. A constituiçáo prohibe a tortura, a marca de ferro quente, o baraço e pregáõ, a
infamia, a confiscaçáo de bens, e emfim todas as penas crueis ou infamantes.
Art. 202. Toda a especie de rigor, além do necessario para a boa ordem e socego das prizões, fica prohibida, e a lei punirá a sua contravençáo.
Art. 203. As casas de prizáo seráo seguras, mas commodas, que náo sirváo de tormento.
Art. 204. Seráo visitadas todos os annos por uma commissáo de trez pessoas, as quaes
inquiriráõ sobre a legalidade ou illegalidade da prizáo, e sobre o rigor superfluo praticado
com os presos.
Art. 205. Para este effeito se nomearáõ em cada comarca seis pessoas de probidade, que
formem alternadamente a commissáo dos visitadores.
Art. 206. Seráo eleitos pelas mesmas pessoas e maneira porque se elegem os deputados;
e duraráõ em actividade o mesmo tempo que as legislaturas.
Art. 207. A commissáo de visita dará conta ás salas da assembléa, em hum relatorio impresso, do resultado das suas visitas periodicas, e solemnes.
Art. 208. A apresentaçáo do prezo nunca será negada aos parentes e amigos, salvo estando incommunicavel por ordem do juiz na forma da lei.

Apêndice – Projeto de Constituição do Império do Brasil

249

TITULO X
DA ADMINISTRAÇÁO
Art. 209. Em cada comarca haverá hum presidente nomeado pelo imperador, e por elle
amovivel ad nutum, e hum conselho presidial electivo, que o auxilie.
Art. 210. Em cada districto haverá hum Sub-presidente, e hum conselho de districto
eletivo.
Art. 211. Em cada termo haverá hum administrador e executor, denominado decuriáo, o
qual será presidente da municipalidade, ou camara do termo, na qual residirá todo o governo economico e municipal.
Art. 212. O decuriáo náo terá parte no poder judiciario, que fica reservado aos juizes electivos do termo.
Art. 213. A lei designará as attribuições, competencia, e gradativa subordinaçáo das autoridades náo electivas, e os tempos da reuniáo, maneira de eleiçáo, gradaçáo, funcções, e
competencia das electivas.
Art. 214. Estas disposições náo excluem a creaçáo de direcções geraes para tratarem de
objectos privativos de administraçáo.

TITULO XI
DA FAZENDA NACIONAL
Art. 215. Todas as contribuições devem ser cada anno estabelecidas, ou confirmadas pelo
poder legislativo, art. 42, e sem este estabelecimento, ou confirmaçáo, cessa a obrigaçáo
de as pagar.
Art. 216. Ninguem é isento de contribuir.
Art. 217. As contribuições seráo proporcionadas ás despezas publicas.
Art. 218. O poder legislativo repartirá a contribuiçáo directa pelas comarcas; o presidente
e conselho presidial pelos districtos; o Sub-presidente e conselho de districtos pelos termos; e o decuriáo e municipalidade pelos individuos, em razáo dos rendimentos que no
termo tiverem; quer residáo n’elle, quer fora.
Art. 219. O ministro da fazenda havendo recebido dos outros ministros os orçamentos
relativos ás despezas das suas repartições apresentará todos os annos, assim que a assembléa estiver reunida, hum orçamento geral de todas as despezas publicas do anno futuro,
outro da importancia das rendas, e a conta da receita e despeza do thesouro publico do
anno antecedente.
Art. 220. As despezas de cada comarca devem ser objecto de hum capitulo separado no
orçamento geral, e determinadas cada anno, proporcionalmente aos rendimentos da
dita comarca.
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Art. 221. Todos os rendimentos nacionaes entraráõ no thesouro publico; excepto os que
por lei, ou autoridade competente, se mandarem pagar em outras thesourarias.
Art. 222. A conta geral da receita e despeza de cada anno depois de approvada, se publicará pela imprensa: o mesmo se fará com as contas dadas pelos ministros de estado das
despezas feitas nas suas repartições.
Art. 223. A fiscalizaçáo e arrecadaçáo de todas as rendas publicas far-se-há por contadores, que abrangeráõ as comarcas que a lei designar, e seráo directamente responsaveis ao
thesouro publico.
Art. 224. Dar-se-há aos contadores regimento proprio.
Art. 225. O juizo e execuçáo em materia de fazenda seguirá a mesma regra que o juizo e
execuçáo dos particulares, sem privilegio de fôro.
Art. 226. A constituiçáo reconhece a divida publica, e designará fundos para seu pagamento.

TITULO XII
DA FORÇA ARMADA
Art. 227. Haverá huma força armada, terrestre, que estará á disposiçáo do poder executivo, o qual porém é obrigado a conformar-se ás regras seguintes.
Art. 228. A força armada terrestre é dividida em tres classes, exercito de linha, milicias, e
guardas policiaes.
Art. 229. O exercito de linha é destinado a manter a segurança externa, e será por isso
estacionado nas fronteiras.
Art. 230. Náo pode ser empregado no interior se náo no caso de revolta declarada.
Art. 231. Neste caso ficáo obrigados o poder executivo e seus agentes a sujeitar a exame da
assembleia todas as circumstancias que motivaráo a sua resoluçáo.
Art. 232. Este exame é de direito, e as duas salas da assembléa, logo que tiverem recebido
noticias d’este acto do poder executivo, reunidas nomearáõ do seu seio, para proceder a
exame, huma commissáo de vinte e hum membros, dos quaes a metade e mais hum será
tirada á sorte.
Art. 233. As milicias sáo destinadas a manter a segurança publica no interior das comarcas.
Art. 234. Elles náo devem ssahir dos limites de suas comarcas, excepto em caso de revolta
ou invasáo.
Art. 235. No emprego extraordinario das milicias ficáo o poder executivo e seus agentes
sujeitos ás mesmas regras, a que sáo sujeitos no emprego do exercito de linha.
Art. 236. As milicias seráo novamente, organisadas por huma lei particular, que regule a
sua formaçáo, e serviço.
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Art. 237. Desde já sáo declarados os seus officiaes electivos, e temporarios, á excepçáo
dos majores e ajudantes, sem prejuizo dos officiaes actuaes, com quem se náo entende a
presente disposiçáo.
Art. 238. Teráo as milicias do Imperio huma só disciplina.
Art. 239. As distincções de postos e a subordinaçáo nas milicias subsistem só relativamente ao serviço, e emquanto elle durar.
Art. 240. As guardas policiaes sáo destinadas a manter a segurança dos particulares; perseguem, e prendem os criminosos.
Art. 241. As guardas policiaes náo devem ser empregadas em mais cousa alguma, salvo os
casos de revolta, ou invasáo.
Art. 242. As regras dadas para o emprego extraordinario do exercito de linha e milicias
aplicáo-se ao emprego extraordinario das guardas policiaes.
Art. 243. Se as salas da assembléa náo estiverem juntas, o Imperador é obrigado a convocal-as para o exame exigido.
Art. 244. Todo o commandante, official ou simples guarda policial, que excitar alguem
para um crime, para depois o denunciar, soffrerá as penas que a lei impõe ao crime que se
provocou.
Art. 245. A lei determinará cada um anno o numero da força armada e o modo do seu
recrutamento.
Art. 246. Haverá igualmente uma força maritima tambem á disposiçáo do poder executivo
e sujeita á ordenanças proprias.
Art. 247. Os officiaes do exercito e armada náo podem ser privados das suas patentes senáo por sentença proferida em juizo competente.
Art. 248. Náo haverá generalissimo em tempo de paz.
Art. 249. A força armada é essencialmente obediente e náo póde ser corpo deliberante.

TITULO XIII
DA INSTRUCÇÁO PUBLICA, ESTABELECIMENTOS DE
CARIDADE, CASAS DE CORREÇÁO E TRABALHO
Art. 250. Haverá no Imperio escolas primarias em cada termo, gymnasios em cada comarca e universidades nos mais apropriados locaes.
Art. 251. Leis regulamentares marcaráõ o numero e constituiçáo desses uteis
estabelecimentos.
Art. 252. E’ livre á cada cidadáo abrir aulas para o ensino publico, comtanto que responda
pelos abusos.
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Art. 253. A assembléa terá particular cuidado em conservar e augmentar as casas de misericordia, hospitaes, rodas de expostos e outros estabelecimentos de caridade já existentes
e em fundar novos.
Art. 254. Terá igualmente cuidado de crear estabelecimentos para a cathechese e civilisaçáo dos indios, emancipaçáo lenta dos negros e sua educaçáo religiosa e industrial.
Art. 255. Erigir-se-háo casas de trabalho para os que náo acháo empregos; e casas de correcçáo e trabalho, penitencia e melhoramento para os vadios e dissolutos de um e outro
sexo e para os criminosos condemnados.

TITULO XIV
DISPOSIÇÕES GERAES
Art. 256. A constituiçáo facilita a todo o estrangeiro o livre accesso ao Imperio; segura-lhe
a hospitalidade, a liberdade civil e a acquisiçáo dos direitos politicos.
Art. 257. As leis do Imperio só vedaráõ os actos que prejudicarem á sociedade, ou immediata ou mediatamente.
Art. 258. O exercicio dos direitos individuaes náo terá outros limites que náo sejáo os necessarios para manter os outros individuos na posse e goso dos mesmos direitos; tudo
porém subordinado ao maior bem da sociedade.
Art. 259. Só á lei compete determinar estes limites; nenhuma autoridade subordinada o
poderá fazer.
Art. 260. A lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue.
Art. 261. Esta igualdade nas leis protectoras será regulada pela mesmedade de utilidade,
de fórma que variando ella, varia proporcionalmente a protecçáo.
Art. 262. Nas penas a igualdade será subordinada á necessidade para conseguimento do fim
desejado, em maneira que onde existir a mesma necessidade dê-se a mesma lei.
Art. 263. A admissáo aos lugares, dignidades e empregos publicos, será igual para todos,
segundo a sua capacidade, talentos e virtudes táo sómente.
Art. 264. A livre admissáo é modificada pelas qualificações exigidas para eleger e ser
eleito.
Art. 265. A constituiçáo reconhece os contractos entre os senhores e os escravos; e o governo vigiará sobre a sua manutençáo.
Art. 266. Todas as leis existentes contrarias á letra e ao espirito da presente constituiçáo,
sáo de nenhum vigor.
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TITULO XV
DO QUE É CONSTITUCIONAL E SUA REVISTA
Art. 267. E’ só constitucional o que diz respeito aos limites e attribuições respectivas dos
poderes politicos e aos direitos politicos e individuaes.
Art. 268. Tudo o que náo é constitucional póde ser alterado pelas legislaturas ordinarias,
concordando dous terços de cada uma das salas.
Art. 269. Todas as vezes que tres legislaturas consecutivas tiverem proferido um voto pelos
dous terços de cada sala para que se altere um artigo constitucional, terá lugar a revista.
Art. 270. Resolvida a revista, expedir-se-ha decreto de convocaçáo da assembléa de revista, o qual o Imperador promulgará.
Art. 271. A assembléa de revista será de uma sala só, igual em numero aos dous terços dos
membros de ambas as salas e eleita como é a sala dos deputados.
Art. 272. Náo se occupará senáo daquillo para que foi convocada e findo o trabalho
dissolver-se-há.
Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 1823 — Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva
— José Bonifacio de Andrada e Silva — Antonio Luiz Pereira da Cunha — Manoel Ferreira da
Camara de Bittencourt e Sá — Pedro de Araujo Lima, com restricções — José Ricardo da Costa
Aguiar de Andrada — Francisco Muniz Tavares.
Acabada a leitura, decidiu-se que se imprimisse o projecto com urgencia; e foi encarregado o Sr.
Ferreira de Araujo de rever a impressáo.
O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia: 1º A eleiçáo da mesa; 2º Os dous pareceres adiados das
commissões de fazenda e legislaçáo; 3º A indicaçáo adiada do Sr. Francisco Carneiro.
Levantou-se a sessáo ás 2 horas e meia da tarde. — Manoel Jozé de Souza França, secretário.
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Carta Régia de 15/6/1609 – Estabelece a alternativa entre os juízos eclesiástico e secular para
evitar dúvidas sobre a prevenção das contas dos testamentos, 23, 280, 285, 28768
Alvará de 3/11/1622 – Confirma a alternativa que fizeram os escrivães dos juízos eclesiástico e secular para evitar dúvidas sobre a prevenção das contas dos testamentos, 23, 280,
285, 287
Carta Régia de 29/10/1700 – Aprova a divisão das vilas que devem ficar sob a jurisdição de
cada um dos ouvidores do Rio de Janeiro e São Paulo, 448
Provisão da Mesa de Consciência e Ordens de 28/12/1754 – Determina que só se paguem
as dívidas contraídas pelos defuntos, por escritura pública, até a quantia de 200$000 e as
que não constem por escritura somente até 100$, exigindo-se audiência dos herdeiros ausentes, em Portugal, para todas as mais, 29
Decreto de 18/3/1801 – Cria na província de Minas Gerais uma junta denominada junta de
administração geral, 27
Provisão da Mesa de Consciência e Ordens de 13/1/1806 – Dispõe que o juízo eclesiástico
tome conta do pio nos meses de sua alternativa e o juízo secular sempre cuide do profano
nas contas dos testamentos, 23, 280, 285, 287
Decreto de 25/2/1807 (Carta-Patente de 19/9/1807) – Eleva o distrito à categoria de capitania geral, com o título de capitania de São Pedro (sessão de 6/9/1823), 18
Decreto de 13/5/1808 – Marca o tempo dos serviços dos voluntários, 341
Decreto de 20/8/1808 – Determina que, nas igrejas das ordens do Brasil que se proverem,
se imponha uma pensão para a fábrica da capela real, 432
Alvará de 5/11/1808 – Dá várias providências sobre os boticários e a respeito de drogas, 26
68

Os números referem-se aos dossiês nos quais a legislação é citada.
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Alvará de 28/4/1809 – Isenta de direitos as matérias-primas do uso das fábricas e concede
outros favores aos fabricantes e à navegação nacional, 202, 204
Alvará de 24/11/1813 – Regula arqueação dos navios empregados na condução dos negros
que dos portos da África se exportam para os do Brasil e determina providências relativas à
saúde e bem-estar destes negros, bem como concede gratificação ao mestre da embarcação e ao cirurgião pelo desvelo com a saúde e a vida dos negros embarcados, 281
Alvará de 30/3/1818 – Proíbe as sociedades secretas debaixo de qualquer denominação
que seja, 15
Decreto de 4/2/1820 – Cria no Exército do Brasil uma classe de segundos-cadetes e outra
de soldados particulares, 342
Provisão do Conselho Superior Militar de 26/10/1820 – Sobre a habilitação dos segundos-cadetes e soldados particulares, suas insígnias e privilégios que ficam gozando, 342
Alvará de 10/4/1821 – Restitui ao Senado da Câmara do Rio de Janeiro o gozo do senhorio
das terras de suas primitivas sesmarias da qual fora desapossado por um acórdão do juízo
dos feitos da Coroa e Fazenda que fica nulo e cassado, 328
Decreto de 16/4/1821 – Determina que os dízimos e miunças sejam cobrados na entrada
das cidades e vilas do Brasil e, os não coletados, na saída para fora do Reino, 175, 176
Decreto de 29/9/1821 – Determina provisoriamente a forma da administração política e
militar das províncias do Brasil, 18
Portaria de 16/11/1821 [Decisão nº 74 – Reino] – Permite a venda pelas ruas desta cidade
de qualquer gênero de calçados, 420
Decreto de 16/2/1822 – Cria o Conselho de Procuradores-Gerais das Províncias do Brasil, 19
Decreto de 3/6/1822 – Manda convocar uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa
composta de deputados das províncias do Brasil os quais serão eleitos pelas instruções
que foram expedidas, 18, 177
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Instruções de 19/6/1822 a que se refere o Real Decreto de 3/6/1822 que manda convocar
uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa para o Reino do Brasil, 18, 177
Decreto de 22/10/1822 – Concede perdão aos presos por causas-crime, exceto aos que o
estiverem pelos delitos que vão especificados, 18
Decreto de 12/11/1822 – Manda cobrar direitos das mercadorias estrangeiras reembarcadas
na Bahia durante a ocupação das tropas portuguesas, e determina que a dívida contraída
pelo Brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo não seja paga pelas rendas da província, 459
Decreto de 29/11/1822 – Manda que, durante a ocupação da Bahia pelas tropas de Portugal, sejam os recursos judiciais interpostos para a casa de suplicação desta Corte, 32
Decreto de 11/12/1822 – Manda sequestrar as mercadorias, prédios e bens pertencentes a
vassalos de Portugal, 85, 309, 314
Alvará de 30/12/1822 – Concede aos súditos do Império e estrangeiros a faculdade de armarem corsários que se empreguem contra as propriedades e pavilhão português, 324
Decreto de 8/1/1823 – Cria um regimento e três batalhões com a denominação de Regimento de Estrangeiros, 41
Proclamação de 8/1/1823 – Convida os brasileiros residentes fora da pátria para voltarem
a ela dentro de seis meses, 209, 212, 213, 425, 429
Lei de 21/3/1823 – Estabelece penalidades para os que se insurgem contra o sistema constitucional e contra a unidade do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, 28
Lei de 20/10/1823 [Decreto da Assembleia de 25/8/1823] – Estabelece provisoriamente a
forma que deve ser observada na promulgação dos decretos da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil, 24
Lei de 20/10/1823 [Decreto da Assembleia de 30/8/1823] – Revoga o Decreto de 16 de fevereiro de 1822 que criou o Conselho de Procuradores de Província, 19
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Lei de 20/10/1823 [Decreto da Assembleia de 1/9/1823] – Proíbe que os deputados à Assembleia Geral Constituinte exerçam qualquer outro emprego durante sua deputação, e
que peçam e aceitem para si ou para outrem qualquer graça ou emprego, 220
Lei de 20/10/1823 [Decreto da Assembleia de 4/9/1823] – Revoga o Alvará de 30 de março
de 1818 sobre Sociedades Secretas, 15
Lei de 20/10/1823 [Decreto da Assembleia de 28/9/1823] – Declara em vigor a legislação
pela qual se regia o Brasil até 25 de abril de 1821 e bem assim as leis promulgadas pelo
Senhor Dom Pedro, como regente e imperador daquela data em diante, e os decretos das
Cortes Portuguesas que são especificados, 13
Lei de 20/10/1823 [Decreto da Assembleia de 14/10/1823] – Dá nova forma aos governos
das províncias, criando para cada uma delas um presidente e conselho, 18
Decreto de 12/11/1823 – Dissolve a Assembleia Geral Legislativa e Constituinte e convoca
outra (sessão de 11/11/1823), 225
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ÍNDICES
índice de assuntos,

geográfico e

onomástico
índice nominal

e remissivo

de deputados

índice de

comissões e mesa
(autoria e assunto)
Índices

Esta seção divide-se em três índices:
1.

assuntos, geográfico e onomástico, composto por entidades e pessoas, exceto deputados;

2.

onomástico de deputados, que remetem à atuação parlamentar e aos assuntos pessoais;

3.

comissões e Mesa, que remetem à autoria e aos assuntos relativos aos órgãos técnicos.

Tal desdobramento visa permitir que a ação dos parlamentares e a dinâmica de trabalho dos órgãos técnicos da Assembleia sejam plenamente visualizadas.
Isso posto, os índices foram elaborados a partir dos termos e conceitos expressos nas
descrições das unidades de arquivo inventariadas (dossiês e séries de registros e documentos gerais), bem como da identificação de peças e documentos anexos, nem sempre
mencionados nas descrições, mas que foram levantados pelos formulários de sinopse de
tramitação (cf. em: <https://arquivohistorico.camara.leg.br>).
As referências, em sua maioria, são feitas ao número dos dossiês a que correspondem;
entretanto há algumas menções à paginação, que estão representadas diretamente por
“p. xx”. Quando se indica entre parênteses a data da sessão da Assembleia em que a matéria indexada foi apresentada ou submetida à deliberação, logo em seguida ao número
do dossiê, isso significa que a matéria foi extraída da sinopse de tramitação, mas não está
explicitada na respectiva descrição.
Em face de seu significado no trabalho da primeira Constituinte do Brasil, destaque
deve ser dado a dois documentos: os projetos do Regimento Interno e da Constituição.
Eles foram indexados à luz dos respectivos textos, artigo por artigo, muito embora não haja
a Assembleia deliberado sobre os mesmos na íntegra. O que pode ser constatado nas descrições e nos formulários de registro das sinopses de tramitação sob os números 10 e 12.
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ÍNDICE DE ASSUNTOS, GEOGRÁFICO
E ONOMÁSTICO (ENTIDADES E
PESSOAS, EXCETO DEPUTADOS)
ABREU, Antônio Paulino Limpo de

»»representante da Câmara da vila
de São João del Rei, MG

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 23/8/1823)

ABREU, Plácido Antônio Pereira de
»»aforamento de próprios nacionais

■■Rio de Janeiro (cidade), 459

Abuso de autoridade ver também Despotismo
»»Câmara da vila e Juiz de Fora

■■Santo Antônio de Sá do termo de
Macacu, RJ, 147, 304, 317

»»brigadeiro José Manuel de Morais

■■comandante do distrito

◆◆ São Salvador dos Campos dos Goitacases, ES, 406

»»diretor dos índios

Academia Nacional e Imperial
dos Guardas-marinhas
»»informações, 38
»»organização do Instituto Brasílico, 49
»»secretário, 482
Academia de Pintura
»»organização do Instituto Brasílico, 49
Academias Médico-Cirúrgicas
»»estatutos e normas para cursos, 39
Ação de despejo
»»deputado Jacinto Furtado de
Mendonça, 208, 211, 421
Ação de liberdade de escravos
»»revista do processo, 286, 289

■■Miguel Rodrigues da Costa

Ação de nulidade
»»venda por terceiros de bens de herança, 350

■■Ceará, Icó e São Vicente das Lavras, 18

Ação de penhora de bens
»»ajuizada por deputado à
Assembleia Constituinte, 91

◆◆ Valença (Sertão), RJ, 196
»»escrivães
»»juiz dos Contrabandos

■■Oeiras, PI, 477

»»junta provisória de governo da província

■■Alagoas, 423
■■Rio Grande do Norte, 479

»»tenente de linha da província do Espírito Santo

■■Manuel Ferreira de Paiva
◆◆ Caravelas, BA, 18

Abuso de liberdade de imprensa
ver Liberdade de imprensa
Abuso de poder ver Abuso de autoridade
Academia Médico-Cirúrgica da
cidade do Rio de Janeiro
»»diplomação de alunos, 34
»»informações, 38
»»organização do Instituto Brasílico, 49
Academia Militar da cidade do Rio de Janeiro
»»informações, 38
»»organização do Instituto Brasílico, 49

Ação privada
»»crime contra a honra de deputado à
Assembleia Constituinte, 171
Acidente sofrido pelo imperador, 81
Aclamação do imperador, 122
»»Bahia; Maranhão e Piauí, 397
Açores (ilha)
»»junta de Justiça, 478
Açúcar
»»comércio e fiscalização, 37
»»isenção de impostos

■■Bahia, 33

Acumulação de funções
»»comandante das Armas e membro da junta
provisória de governo da província da Bahia, 88
»»deputado à Assembleia Constituinte,
30, 101, 205, 206, 220
Administração de espólio
»»prorrogação do prazo legal, 303, 310
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Índices

Administração das províncias
ver governos provinciais
Administração pública, 12 (arts. 81,
209 a 214, sessão de 1/9/1823)
»»Goiás, 18
»»Minas Gerais

Ajudante de milícias e administrador
do passeio público
»»pensão para viúva, 483

»»pedido de informações da Assembleia

Ajudante de porteiro da Assembleia Constituinte
»»cargos, 53, 60
»»gratificação, 189
»»nomeação, 54, 55
»»pedido de emprego, 395

Administrador da Fábrica de
Ferro de São João del Rei
»»isenção de direitos, 40

Alagoas (cidade), AL
»»auxílio para brasileiro estudante de medicina
na Universidade de Coimbra, 457
»»Câmara da cidade

Administrador do passeio público
»»pensão para viúva, 483

»»Senado da Câmara

■■memória de Antônio José da Costa, 292
Constituinte, 92, 97, 144

Administrador do Real Contrato das Passagens
dos Rios Paraíba, Paraibuna e Paraíba Nova
»»reparos de estradas e pontes, 448
(sessão de 11/10/1823)
Administrador de vendas do Diário da Assembleia
»»atribuições e ordenado, 64
Administradores do fabrico da fragata “Niterói”
»»mapas da receita e despesas, 405
Aforamento
»»próprios nacionais, 459
»»terrenos de sesmarias

■■Rio de Janeiro (cidade), 328

Agente diplomático ver Missão diplomática
Agradecimentos da Assembleia Constituinte
»»esquadra brasileira, 112
»»Exército Pacificador da Bahia, 42
»»imperador, 8, 113
»»Lord Cochrane, 170
Agricultura ver também Produtos agrícolas
»»Junta Protetora de Agricultura e
Comércio da Bahia, 155
»»memória sobre agricultura e
derribada de matas, 419
Aguardente
»»confirmação de contrato

■■Atalaia, AL, 252

Ajuda de custo ver Gratificações,
diárias, ajuda de custo, etc.
Ajudante do intendente-geral da Polícia
»»citação de deputados como testemunhas, 396

■■instruções apresentadas pelo dep. Acioli, 431
■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 13/10/1823)

ALAGOAS (província), 12 (art. 2º,
sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
»»abuso de autoridade de membros da junta
provisória de governo da província, 423
»»arrecadação

■■e arrematação de dízimos, 175
■■dos dízimos da exportação de algodão

e da exploração de pau-brasil, 227
»»auxílio para brasileiro estudante de medicina
na Universidade de Coimbra, 457
»»boticários, 272
»»dispensa das funções de membros da junta
provisória de governo da província, 423
»»eleições para a Assembleia Constituinte, 18, 99, 191
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessões de 7/7, 14/10/1823)
»»junta da Fazenda, 227
»»junta provisória de governo da província,
9 (sessão de 7/7/1823), 18, 423
»»mapas estatísticos, 79

■■baterias e fortificações marítimas, 181
■■tabelas de empregos da Alfândega e impostos, 181

»»pedido de demissão de membros da junta
provisória de governo da província, 423

»»permissão para o regresso de ex-

deputados às Cortes de Lisboa, 132
»»petição e representações, 18
»»problemas militares com o general Labatut, 18
»»situação econômica, 227
»»situação político-administrativa, 18
»»suspensão de contratos arrematados, 461
»»tabela de empregos da Alfândega, 181
»»vilas, cidades, etc.

■■Câmara da cidade

Índices
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◆◆ instruções apresentadas pelo dep. Acioli, 431
◆◆ Senado da Câmara da cidade
◆◆ felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 13/10/1823)

■■Atalaia

◆◆ Câmara da vila
-- confirmação do contrato de aguardente, 252
-- extinção da décima dos prédios, 252
-- imposto sobre carne verde e lojas, 252

■■Penedo

◆◆ Câmara da vila
-- extinção de impostos, 183

■■Porto Calvo

◆◆ Junta do Colégio Eleitoral
-- eleições para a Assembleia Constituinte, 191
◆◆ povos da vila
-- ordem pública, 18

■■Porto das Pedras

◆◆ queixas dos povos
-- despotismo e corrupção da junta

provisória de governo da província, 18

■■Poxim

◆◆ Câmara da vila
-- assuntos eclesiásticos, 183

■■São Miguel

◆◆ sequestro de bens de negociantes
portugueses, 323

Alcaide-pequeno da Câmara da
cidade do Rio de Janeiro
»»vencimentos, 257
Alemães no Brasil ver Imigração alemã
Alfândega
»»Alagoas

■■tabela de empregos, 181

»»liberação de fazendas, 455
»»memória sobre reforma das alfândegas
do Império do Brasil, 451

»»Pernambuco

■■algodão, 269, 282
■■vitaliciedade de despachante, 344

»»Rio de Janeiro

■■apreensão de pesos espanhóis, 319
■■guardas dos armazéns e guardas do número
◆◆ vencimentos, 233

Alferes do Batalhão de Granadeiros da Corte
»»certidão de sentença de demissão de serviço, 492
Alferes da 1ª linha nos estados de Goa
»»permanência em Portugal ou colônias, 425
Algodão
»»Alfândega de Pernambuco

■■prisão arbitrária do juiz, 269, 282

»»comércio e fiscalização, 37
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Índices

»»dízimos de exportação

■■Alagoas, 227

»»máquinas para fiar e tecer, 202
Alimentação para o Exército
»»pão de munição, 157
Almas (rio), GO
»»construção de ponte, 76
ALMEIDA, Agostinho José Coelho de
»»outros presos da cadeia da Corte

■■pedido de livramento, 271

ALMEIDA, Antônio de
»»ajudante de porteiro da Assembleia Constituinte

■■gratificação por serviços prestados, 189

ALMEIDA, Antônio Borges de
»»dispensa de lapso de tempo para
confirmação de sesmaria

■■Rio Grande do Sul, 490
ALMEIDA, Antônio José de
»»pedido de emprego, 395
ALMEIDA, Carlos José de
»»procurador de Antônio Soares de Paiva

■■confirmação e posse do contrato dos dízimos

◆◆ Rio Grande do Sul, 265
»»dispensa do exercício do mandato de

deputado à Assembleia Constituinte, 355

ALMEIDA, Clemente Álvares de Oliveira Mendes e
»»prorrogação do prazo de
permanência em Portugal, 212
ALMEIDA, João Caetano de
»»outros taquígrafos da Assembleia Constituinte

■■criação de novo turno de trabalho, 386

ALMEIDA, José Antônio de
»»dispensa das habilitações para
professar na Ordem de Cristo, 308
ALMEIDA, José Inácio de
»»sargento-mor

■■pensão para viúva, 247

ALMEIDA, José Joaquim de
»»coronel

■■eleições para a Assembleia Constituinte
◆◆ Pernambuco, 223

ALMEIDA, Tomás José Tinoco de

»»preso na fortaleza da Ilha das Cobras, RJ

■■carta de defesa, 274

■■sentença absolutória, 283
Alternativa das contas dos testamentos
ver Leis, decretos, etc.
Aluguel
»»isenção de pagamento

■■Bahia (cidade), 475

ALVAIAZERE, Manuel Vieira da Silva, barão de,
»»físico-mor do Império

■■abuso dos boticários, 272

Alvará ver Leis, decretos, etc.
ALVARENGA, José de Araújo da Cunha
»»capitão-mor da vila de Sabará, MG

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 23/8/1823)

ÁLVARES, Joaquim de Oliveira
»»marechal-de-Campo

■■membro da Comissão de Fora de
Marinha e Guerra, 57, 161

ALVES, José Luís
»»negociante da Corte

■■falência, 290, 320

ALVES, Possidônio Antônio
»»e outros taquígrafos da Assembleia Constituinte

■■concurso para taquígrafo, 385
■■vencimentos, 384

ALVES, Tomás da Silva
»»preso na cadeia da Corte

■■pedido de livramento, 271

AMADO, João Eduardo Pereira Colaço
»»tenente-coronel comandante do Corpo
de Artilharia da província de Alagoas

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 14/10/1823)

■■prorrogação do prazo de permanência
em Portugal ou colônias, 425

América espanhola
»»independência

■■resumos de notícias de gazetas estrangeiras, 496

American Beacon (The), Norfolk
»»resumos de notícias, 496
Amigo da Ordem, pseud.
»»carta publicada no Diário do Governo, 188
AMORIM, José Antônio Gonçalves de
»»pedido de emprego, 395
Andaraí (subúrbio), RJ (cidade)
»»fábricas de estamparia e papel, 204
ANDRADE, Joaquim Inácio Lopes de
»»pedido de emprego, 395
ANDRADE, José Pedro Lopes de
»»nomeação para o cargo de escrivão
da décima atrasada, 248
ANDRADE, Vicente Navarro de
»»conselheiro

■■membro da Comissão de Fora
de Saúde Pública, 69

ANDRÉ JÚNIOR, Justino
»»e outros presos da Ilha das Cobras, RJ

■■auxílio para subsistência, 298, 453

ANDRÉA, Francisco José de Sousa Soares de
»»coronel de engenheiros

■■membro da Comissão de Fora de
Marinha e Guerra, 57, 161

Angola
»»deputados às Cortes de Lisboa, 150
»»sequestro dos bens dos habitantes que
aderiram à causa de Portugal, 309, 314

Amanuenses
»»vencimentos, 228

Anistia ver também Indulto e perdão
»»crimes contra a Independência, 51

AMARAL, Antônio José do, padre
»»isenção do pagamento de aluguel

Aniversário
»»aclamação do imperador, 122
»»convocação da Assembleia Constituinte, 8
»»Proclamação da Independência, 113

■■Bahia (cidade), 475

AMARAL, Felipe Antônio do
»»demarcação de sesmaria, 308
AMARAL, José Antônio de Freitas
»»procurador de João Teixeira de
Lira, alferes de 1ª linha

ANJOS, Joaquim José Xavier dos
»»sargento-mor comandante do Batalhão de
Caçadores da 1ª Linha da província de Alagoas

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 7/10/1823)

Índices
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»»responsabilidade de magistrados, 489

ANJOS, Serafim dos

Armada Nacional
»»pensão para o chefe de esquadra, 239

Anulação de nomeações
»»consolidação da Independência

Armada Real
»»missão Luís Paulino, 214

■■Bahia, 31

Anulação de sentença
»»Convento de N. Sa. do Carmo, BA (cidade), 476
Apontamentos sobre civilização dos
índios bravos do Império do Brasil
»»oferecidos pelo dep. Andrada e Silva, 194
Apontamentos para um plano
de colonização no Brasil
»»Hipólito José Pereira da Costa
Furtado de Mendonça, 409
Aposentadoria
»»conselheiro Manuel Moreira de Figueiredo, 241
»»contramestre da Oficina de Serralheiros
do Arsenal do Exército, 264
»»fiel-pagador do Tesouro Público, 238, 243
»»Carlos Augusto Nogueira da Gama

■■escriturário da Junta da Fazenda
do Espírito Santo, 258

Aquirás, CE
»»Câmara da vila

■■memória sobre as necessidades do povo, 302

ARAGÃO, Manuel Alves da Silva
»»filhos e herdeiros

■■anulação de sentenças na ação contra o

Convento de N. Sa. do Carmo, BA (cidade), 476

ARAÚJO, Antônio Alves de
»»morador da vila de Ubatuba, SP

■■posse de terras, 474

ARAÚJO, Domingos Lopes da Silva
»»oficial da Assembleia Constituinte

■■efetivação, 190

ARAÚJO, João Manuel de
»»padre vigário da Freguesia de Santo Antônio
da Itatiaia, bispado de Mariana, MG

■■benefícios a favor da Capela Real
◆◆ revogação de legislação, 432

Arbitrariedades ver Abuso de autoridade
Arcebispado da Bahia

»»constituição eclesiástica, 168
Argos (El), Buenos Aires
»»resumo de notícias, 496
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Índices

Armas e brasões ver Títulos,
armas, condecorações, etc.
Arquivo da Assembleia Constituinte,
10 (art. 152, sessão de 22/8/1823)
»»autógrafos dos decretos da Assembleia, 24
»»localização, 62
Arquivo Militar
»»cessão de mapas do Império à
Comissão de Estatística, 98
Arquivo Público
»»autógrafos dos decretos da Assembleia,
12 (art. 119, sessão de 1/9/1823), 24
Arquivo do Senado, 12 (art. 119,
sessão de 1/9/1823)
Arraial das Flores, GO
»»povos do arraial e distrito

■■problemas locais, 412

Arrecadação
»»bens de defuntos e ausentes ver Direito das
Sucessões; Juízo dos Defuntos e Ausentes
»»dízimos, etc. ver Impostos, taxas, etc.
Arrematação
»»bens recolhidos ao Depósito Público
dos Bens da Corte, 473
»»impostos ver Impostos, taxas, etc.
»»pagamento de diferença

■■São João del Rei, MG, 471
■■pau-brasil, 253

Arrendamento de ofício público
»»Olinda (PE), 279
Arrumador de galerias da Assembleia Constituinte
»»criação de cargo, 60
Arsenal do Exército, 203, 349; ver também
Comissão do Arsenal do Exército
»»aposentadoria do contramestre da
Oficina de Serralheiros, 264
»»vencimentos de inspetor, 152
Arte da palavra
»»Sistema literário, filosófico e analítico sobre
a arte da palavra ou gramática universal

■■Félix Benvenutti, 464

Artigos de exportação e de luxo

»»taxas adicionais, 124

ASSEMBLEIA CONSTITUINTE DE 1823
»»acidente sofrido pelo imperador

■■manifestações de pesar, 81 (sessão de 5/7/1823)
■■regozijo pelo restabelecimento de

SMI, 81 (sessão de 7/8/1823)
»»acontecimentos políticos de 11
de novembro de 1823, 90
»»agradecimentos

■■Exército Pacificador da Bahia, 42
■■imperador, 8, 113
■■Lord Cochrane

◆◆ restauração do Maranhão, 170
»»agradecimentos ao imperador pela convocação da
Assembleia Constituinte, 8 (sessão de 31/5/1823)

»»agressão contra Davi Pamplona Corte Real, 325
»»aniversário

■■aclamação do imperador, 122
(sessão de 8/10/1823)

■■Proclamação da Independência,
113 (sessão de 6/9/1823)

■■voto de graças pela fala do imperador,

78 (sessão de 5/5/1823)
»»aplicação da Lei Marcial Portuguesa ao
Brasil, 28 (sessão de 30/6/1823)
»»apreciação de petições

■■reunião de comissões, 133

»»arquivo, 10 (sessão de 22/8/1823), 24, 62
»»atas, 1, 2, 10, (sessões de 24/5 e

1/9/1823), 95, 121, 131
»»atribuições, 164
»»bando para tornar pública a instalação, 8
»»cerimonial, 10 (sessões de 3, 11 e 12/6/1823)
»»comissão especial secreta, 80
»»comissões, 10 (sessões de 18, 19,
22 e 28/8/1823), 75, 159

■■composição, p. 81

»»concurso público para taquígrafos, 383,385
»»convocação, 8 (sessão de 31/5/1823), 177

■■aniversário, 8
■■ministro da Guerra, 158

»»correspondência recebida ver Livro da Porta
»»debates

■■publicação no Diário da Assembleia, 389

»»decretos de

■■25/8/1823 – promulgação dos
decretos da Assembleia, 24

■■30/8/1823 – Conselho dos ProcuradoresGerais das Províncias, 19

■■1/9/1823 – acumulação de funções
para deputados, 30

■■4/9/1823 – sociedades secretas, 15
■■28/9/1823 – confirmação da legislação, 13
■■14/10/1823 – governos provinciais, 18
■■promulgação e publicação, 24, 407
■■registro e guarda dos autógrafos, 24
■■sanção, 179

»»deputações, 10 (sessões de 11 e 12/6/1823)
»»despesas miúdas e de expediente, 10
(art. 15 sessões de 3 e 11/6/1823)

»»direito de representação, 10
(sessões de 25 e 26/6/1823)

»»discussão de proposições, 10 (sessões
de 1/7, 12/8 e 1/9/1823), 129, 215
»»dissolução

■■ata da Sessão de 11 de novembro de 1823, 1
■■decreto do imperador, 225 (sessão de 11/11/1823)

»»emendas a proposições, 4, 5, 10 (sessões
de 14 e 18/6, 1/9/1823), 94

»»felicitações recebidas, 9

■■Bispo, cabido e clero da diocese de

Mariana, MG, 9 (sessão de 10/7/1823)

■■Câmara da cidade (ou vila)

◆◆ Alagoas, AL, 9 (sessão de 13/10/1823)
◆◆ Barbacena, MG, 9 (sessão de 30/5/1823)
◆◆ Campanha da Princesa, MG, 9
(sessão de 26/8/1823)

◆◆ Fortaleza, CE, 9 (sessão de 29/8/1823)
◆◆ Garanhuns, PE, 9 (sessão de 29/8/1823)
◆◆ Itu, SP, 9 (sessão de 12/7/1823)

■■Capitão-mor da vila de Sabará, MG

◆◆ José de Araújo da Cunha Alvarenga,
9 (sessão de 23/8/1823)

■■Comandante

◆◆ Armas da província das Alagoas
-- Joaquim Mariano de Oliveira Belo,
9 (sessão de 14/10/1823)

◆◆ Batalhão de Caçadores da 1ª Linha
da província das Alagoas

--

sargento-mor Joaquim José Xavier dos
Anjos, 9 (sessão de 7/10/1823)

◆◆ Corpo de Artilharia da província das Alagoas
-- tenente-coronel João Eduardo Pereira
Colaço Amado, 9 (sessão de 14/10/1823)

◆◆ em chefe do Exército Pacificador da Bahia
-- José Joaquim de Lima e Silva, 166
◆◆ 1º Regimento de Cavalaria de Milícias
da Comarca do Rio das Velhas, MG

--

coronel Pedro Gomes Nogueira,
9 (sessão de 10/10/1823)

◆◆ Regimento de Infantaria de Milícias
da Comarca do Sabará, MG

--

José de Sá Bittencourt, 9 (sessão de 20/9/1823)

■■Corregedor da vila de Sabará, MG

◆◆ Antônio de Azevedo e Melo e Carvalho,
9 (sessão de 31/5/1823)

■■Francisco Manuel Martins Ramos,
9 (sessão de 29/8/1823)

■■governador
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◆◆ Armas da província
-- Goiás

·· Raimundo José da Cunha Matos,

--

9 (sessão de 11/8/1823)
São Paulo
·· José Joaquim, 9 (sessão de 31/7/1823)

◆◆ militar das vilas da Ilha Grande e de Parati
-- Manuel Joaquim Pereira da Silva,
9 (sessão de 20/6/1823)

◆◆ província de Minas Gerais
-- Antônio José Dias Coelho, 9 (sessão de 11/7/1823)

■■intendência da Casa de Fundição do Ouro

◆◆ comarca do Sabará, MG, 9 (sessão de 30/10/1823)

■■Joaquim Gonçalves Ledo, 9 (sessão de 31/7/1823)
■■Juiz de Fora da vila de São Salvador
dos Campos dos Goitacases e ouvidor
interino da comarca do Espírito Santo

◆◆ José Libânio de Sousa, 9 (sessão de 10/11/1823)

■■junta administrativa dos Diamantes da comarca
de Serro Frio, MG, 9 (sessão de 6/8/1823)

■■junta da Fazenda Nacional da província do
Rio Grande do Sul, 9 (sessão de 30/9/1823)

■■junta provisória de governo da
cidade/província/vila

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Alagoas, 9 (sessão de 7/7/1823)
Bahia, 166
Lorena, SP, 9 (sessão de 9/7/1823)
Minas Gerais, 9 (sessão de 30/5/1823)
Ouro Preto, MG, 9 (sessão de 10/7/1823)
Paraíba do Norte, 9 (sessão de 9/9/1823)
Pernambuco, 9 (sessões de 14/6 e 7/7/1823)
Pitangui, MG, 9 (sessão de 10/9/1823)
Porto Alegre, RS, 9 (sessão de 24/7/1823)
Recife, PE, 9 (sessão de 7/7/1823)
Rio Grande, RS, 9 (sessão de 25/8/1823)
Rio Grande do Norte, 9 (sessão de 26/8/1823)
Rio Grande do Sul, 9 (sessão de 30/9/1823)
Rio de Janeiro, RJ, 9 (sessão de 5/5/1823)
Rio Pardo, RS, 9 (sessão de 27/8/1823)
Sabará, MG, 9 (sessão de 31/5/1823)
Santa Catarina, 9 (sessão de 9/7/1823)
Santa Maria do Baependi, MG,
9 (sessão de 26/8/1823)
◆◆ São Bento do Tamanduá, Comarca do Rio
das Mortes, MG, 9 (sessão de 11/8/1823)
◆◆ São João del Rei, MG, 9 (sessões de 11 e 23/8/1823)
◆◆ São Paulo, SP, 9 (sessão de
2/7/1823 e de 13/8/1823)

---

leitura, 93
publicação no Diário do Governo, 187

◆◆ São Pedro de Cantagalo, RJ, 9
(sessão de 22/8/1823)

◆◆ São Salvador dos Campos dos Goitacases,
ES, 9 (sessão de 13/10/1823)

◆◆ Sorocaba, SP, 9 (sessão de 22/8/1823)
◆◆ Vila Nova da Rainha do Caeté, MG,
9 (sessão de 21/7/1823)

■■bando para tornar pública a instalação
da Assembleia Constituinte, 8

■■comunicação ao imperador, 8
■■deputados presentes, 191
■■indulto, 14, 278, 230
■■juramento dos deputados, 8 (sessão de 18/4/1823)
■■voto de graças ao imperador, 8

»»instruções das Câmaras para uso dos deputados

■■Paraíba e Pernambuco, 178

»»Livro da Porta, 6
»»livros para consulta

■■biblioteca pública, 52

»»maioria absoluta, 10 (sessões de 12, 14 e 18/8/1823)
»»matérias em atraso

■■discussão, 120

»»Mesas eleitas, 393, p. 62
»»ofícios

■■expedidos, 7
■■recebidos, 6

»»orador, 10 (sessão de 14/6/1823), 72
»»Ordem do dia, 10 (sessão de 23/10/1823)
»»pedidos

■■emprego, 395
■■informações, 123

◆◆ acumulação de funções, 88
◆◆ administração pública, 97, 144
◆◆ admissão no Exército Nacional de
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

bloqueio de Montevidéu, 87

◆◆ funcionários públicos, 92
◆◆ gratificações ao general Pedro Labatut, 153
◆◆ isenção de impostos e criação de
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

»»folha de pagamento dos taquígrafos, 66

◆◆
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prisioneiros de guerra portugueses, 111
balanços da intendência-geral da Polícia, 146
Cisplatina, 74
despesas públicas, 150, 169
Diário do Governo

-- censura prévia, 140
◆◆ fuga da corveta “Liberal” e

◆◆ Vila do Príncipe do Serro Frio, MG,
9 (sessão de 30/10/1823)
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»»horário de trabalho das comissões, 159
»»instalação, 8 (sessões de 30/4 e 2/5/1823)

taxas e adicionais sobre artigos de
luxo e de exportação, 124
lugares insalubres e sujeitos a enfermidades
endêmicas ou epidêmicas, 70
manifesto do governo às nações, 154
missões diplomáticas, 154
movimentação de tropas na Corte, 90
população da freguesia de São
João del Rei, MG, 89
prisão arbitrária dos passageiros
da escuna “Catarina”, 83
secretarias de Estado, 92
segurança do Estado e estabilidade
do Império, 136
subsídios literários, 128

»»petições e representações

oriundas das províncias, 18
»»presidentes, 1, 10 (sessões de 21
a 30/5 e 18/8/1823), 72
»»proclamação aos povos do Brasil, 11
»»projeto de Constituição, 12

■■publicação das discussões, 130
■■entrega ao imperador, 84

»»projetos de lei, 13 a 51, 179
»»promulgação, registro e publicação dos
decretos da Assembleia Constituinte,
24, 407 (sessão de 15/10/1823)
»»propostas, 3 a 5, 10 (sessões de
14, 26, 27 e 28/6, 1/7/1823)
»»quórum, 10 (sessão de 14/6/1823)
»»regimento, 10, 72
»»registros e documentos gerais

■■atas, 1
■■correspondência recebida, 6
■■emendas a proposições, 4 e 5
■■minutas das atas, 2
■■ofícios expedidos, 7
■■propostas, 3 e 4

»»secretarias

■■localização, 62
■■quadro de funcionários, 53

»»secretários, 1, 10 (sessões de
28/5 a 11/6 e 18/8/1823)
»»sessão permanente de 11 de
novembro de 1823, 1, 90
»»sessões, 3 a 5

■■ordinárias, 2, 142

◆◆ assistência pública, 10
◆◆ expediente, 10 (sessão de 12/6/1823)

■■preparatórias, 2
■■secretas, 10 (sessões de 14/6 e 31/10/1823),

12 (art. 47, sessão de 1/9/1823), 24
(sessões de 20 e 21/8/1823), 80, 101
(sessões de 16 e 17/10/1823), 104
»»tesoureiro, 10 (sessão de 3/6/1823)
»»uso da palavra, 10 (sessões de 14/6, 1/7 e 9/9/1823)
»»vencimentos dos deputados, 10
(art. 15, sessões de 3 e 11/6/1823)
»»veto absoluto, 104
»»vice-presidente, 10 (sessão de 28/5/1823)
»»votação, 10 (sessões de 12 a 14 e 19/8, 23/10/1823)
»»voto

Assembleia Geral, 12 (arts. 43 e
109, sessão de 1/9/1823)
Assembleia Geral Constituinte e Legislativa
ver ASSEMBLEIA CONSTITUINTE DE 1823
Associações
»»direito de reunião, 15
Astronomia
»»estudo e ensino

■■Instituto Brasílico, 49

ATAÍDE, Joaquim Gomes de
»»encarregado de limpeza da
Assembleia Constituinte

■■nomeação, 61
Atalaia, AL
»»Câmara da vila

■■confirmação do contrato de aguardente,

◆◆ extinção da décima dos prédios e impostos
sobre carne verde e lojas, 252

Atas de apuração de eleições para a
Assembleia Constituinte ver também
Eleições para a Assembleia Constituinte
»»Alagoas, 191
»»Bahia, 141, 368
»»Ceará, 191, 351, 362, 375
»»Goiás, 366
»»Mato Grosso, 191
»»Minas Gerais, 191, 375
»»Paraíba do Norte, 191
»»Pernambuco, 191, 356, 358, 363
»»Rio Grande do Norte, 380
»»Rio Grande do Sul, 191
»»Rio de Janeiro, 191, 354, 392
»»Santa Catarina, 191
»»São Paulo, 191
»»Sergipe, 494
Atas da Assembleia Constituinte
»»impressão, 95, 121
»»livro de registro, 1
»»minutas, 2
»»publicação, 121
»»Regimento da Assembleia Constituinte, 10
(arts. 158 e 214, sessões de 24/5 e 1/9/1823)

■■felicitações, 93
■■graças, 79
■■louvor à esquadra brasileira, 112
■■pesar, 91
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Atas do Conselho da província
da Paraíba do Norte, 221
Atos da Assembleia Geral Constituinte,
12 (art. 121, sessão de 1/9/1823)
Atos oficiais

»»Diário do Governo, 186
Auto de apuração dos deputados,
191 (sessão de 18/4/1823)
Auto de demarcação de divisas
»»São João do Príncipe, RJ, 448
»»São Miguel das Areias, SP, 448
Auto de ereção da vila
»»Lorena, SP, 448
Auxílio ver Bolsa de estudos; gratificações,
diárias, ajuda de custo, etc.
Aviso
»»chefe de divisão da Armada Real

■■João Félix Pereira de Campos e ao governo
da Bahia, 214 (sessão de 10/9/1823)

Aviso de instrução
»»general Madeira de Melo, 214
AZEVEDO, Luís Manuel Álvares de
»»preso na fortaleza da Ilha das Cobras, RJ

■■carta de defesa, 274
■■sentença absolutória, 283

AZEVEDO, Manuel Pinto de
»»frei capelão e cura

■■queixa contra o diretor dos índios
◆◆ Resende, RJ
-- São Luis Beltrão, 197

Baependi, MG ver Santa Maria de Baependi
Bahia (cidade), BA
»»Câmara da cidade

■■eleições para Assembleia Constituinte, 378
■■restauração da província, 397

»»Convento N. Sa. do Carmo, 476
»»degredados portugueses destinados
à Ásia e África, 313

»»Escola Médico-Cirúrgica, 463
»»indenizações de guerra, 427
»»isenção de pagamento de aluguel

no período da ocupação, 475
»»monumento aos mortos das guerras
da Independência, 42

272

Índices

BAHIA (província), 12 (art. 2º,
sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
»»aclamação do imperador, 397
»»acumulação de funções de membro
da junta provisória de governo com as
de comandante das Armas, 88
»»comandante em chefe do Exército Pacificador

■■felicitações à Assembleia Constituinte, 166

»»consolidação da Independência

■■administração da justiça, 32
■■anulação das nomeações feitas
durante a ocupação, 31

■■aplicação da Lei Marcial Portuguesa, 28
■■concessão de títulos e armas, 42 a 45, 100
■■empregados públicos, 31
■■empréstimos, 237, 459
■■Exército Pacificador, 42, 46, 47, 153, 166, 237, 397
◆◆ agradecimentos e louvores, 42
◆◆ condecoração, 46

■■isenção de impostos, 33
■■ocupação pelas tropas lusitanas,
31 42 a 47, 427, 459

■■penalidades para os adversários
da Independência, 28, 31

■■pensão para as viúvas dos militares
mortos em ação, 47

■■prisioneiros de guerra, 111, 430
■■restauração da província, 42 a 47, 166, 397
■■retorno do Batalhão de Milícias da
Comarca do Rio da Velhas, 127

■■sequestro de bens, 427
■■Tribunal de Relação, 32

»»Constituição Eclesiástica do Arcebispado

■■côngruas, 168
■■conhecenças, 168
■■direitos paroquiais, 168

»»criação de Junta Protetora de

Agricultura e Comércio, 155
»»desmembramento de território para
a criação de nova província, 210
»»destinação dos prisioneiros de
guerra portugueses, 335
»»eleições para Assembleia Constituinte,
141, 191, 368 a 370, 377, 378
»»junta da Fazenda da província, 459
»»junta provisória de governo da província,
88, 111, 166, 214, 237, 424
»»mapas estatísticos, 79
»»missão Luís Paulino, 148, 214
»»perturbação da ordem pública pelo Batalhão
do Imperador e Batalhão nº 1, 424
»»petições e representações, 18
»»prisão de José de Mendonça Davi

■■tenente ajudante de campo do comandante

das Forças de Montevidéu, 430
»»representação da província na
Assembleia Constituinte, 141
»»separação da província de Sergipe, 207
»»vilas, cidades, etc.

■■Bahia

◆◆ Câmara da cidade
◆◆ Convento de N.Sa. do Carmo, 476
◆◆ degredados portugueses destinados
à Ásia e África, 313

--

eleições para a Assembleia Constituinte, 378

◆◆ Escola Médico-Cirúrgica, 463
◆◆ indenizações de guerra, 427
◆◆ isenção de pagamento de aluguel
no período da ocupação, 475

◆◆ monumento aos mortos das guerras
da Independência, 42

--

restauração da província, 397

■■Cachoeira ver N.Sa. do Rosário
do Porto da Cachoeira

■■Caravelas, Câmara da vila

◆◆ arbitrariedades do tenente de linha
da província do Espírito Santo

--

Manuel Ferreira de Paiva, 18

■■Carinhanha (arraial)

◆◆ criação de nova província, 210

■■Itaparica (ilha)

◆◆ elevação à vila, 85

■■Jacobina

◆◆ mapas estatísticos, 79

■■Jaguaribe

◆◆ concessão de título e armas, 45

■■Nazaré (povoação)

◆◆ mapas estatísticos da comarca, 79

■■Valença

◆◆ concessão de título e armas, 180

Balanço do Tesouro Público
»»despesas da Casa Real, 150
»»diferença no exercício de 1822, 238, 243
Balanços da Intendência-Geral da Polícia
»»Pedido de informações, 146
Bananal, SP
»»limites, 448
Banco do Brasil
»»ações, 290
»»troca de notas danificadas, 318
Banco do Império ver Banco do Brasil
Bando
»»instalação da Assembleia Constituinte, 8
Barão de Laguna ver LAGUNA, Carlos
Frederico Lecor, barão de
Barbacena, MG
»»Câmara da vila

■■criação de cargo de Juiz de Fora, 443
■■criação de universidade, 38 (sessão de 20/9/1823)
■■estrada para a Corte, 199
■■fábrica de selins rasos, 201
■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 30/5/1823)

◆◆ concessão de título e armas, 100
◆◆ elevação a vila, 100

BARBOSA, Francisco Vilela
»»nomeação para ministro do Império, 408

◆◆ elevação da aldeia da Missão de Santo

BARBOSA, José Fernandes
»»prorrogação do prazo de permanência
em Portugal, 209, 213

■■N.Sa. de Nazaré do Itapicuru, Câmara da vila
Antônio da Saúde à vila, 444
◆◆ eleições para junta provisória de
governo da província, 218

■■N.Sa. do Rosário do Porto da Cachoeira
◆◆ Câmara da vila
-- eleições para

·· Assembleia Constituinte, 368 a 370
·· junta provisória de governo da província, 218

◆◆ concessão de título e armas, 42
◆◆ felicitações à Assembleia Constituinte, 166

■■Salvador ver Bahia (cidade)
■■Santo Amaro

◆◆ concessão de título e armas, 42

■■Santo Antônio da Saúde, Missão de (aldeia)
◆◆ elevação à vila, 444

■■São Francisco

◆◆ concessão de título e armas, 43

■■São Jorge dos Ilhéus, Câmara da vila
◆◆ colonos alemães, 193

BARBOSA, José de Oliveira
»»nomeação para ministro da Guerra, 408
BARBOSA, José Raimundo dos Passos Porbém
»»presidente da junta provisória de
governo da província do Ceará

■■renúncia, 18
BARBOSA, Manuel Teixeira
»»outros da Câmara da cidade de Natal, RN

■■arbitrariedades da junta provisória
de governo da província, 479

BARBUDA, Francisco Maria Gordilho Veloso de
»»brigadeiro ajudante-general

■■membro da Comissão de Fora de
Marinha e Guerra, 57, 161
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Barra (vila), PE

»»eleições para a Assembleia Constituinte, 223
BARREIRO, Manuel Fernandes
»»taquígrafo da Assembleia Constituinte

■■nomeação, 388

BARRETO, Domingos Alves Branco Muniz
»»brigadeiro

■■preso na fortaleza da Ilha das Cobras, RJ (cidade)
◆◆ carta de defesa, 274
◆◆ manifesto justificativo, 188
◆◆ sentença absolutória, 283

BARRETO, Francisco Xavier Pais de Melo

»»termo da vila de Simbres, da comarca
do Sertão de Pernambuco

■■elevação à vila

◆◆ Brejo da Madre de Deus, PE, 440

BARRETO, Gaspar Francisco Mena ver
MENA BARRETO, Gaspar Francisco
BARRETO, José Leonardo Muniz
»»escrivão da Câmara da Cachoeira, BA

■■eleições para a junta provisória de

governo da província da Bahia, 218

BARRETO, José Luís Mena ver
MENA BARRETO, José Luís
BARRETO, José Simpliciano de Sousa,
»»auxílio para Fábrica de selins rasos

■■Barbacena, MG, 201

BARROS, Domingos Manuel Pereira de
»»outros oficiais portugueses presos
na Ilha da Cobras, RJ (cidade)

■■pedido de livramento, 331
BASTIDE, Henrique Augusto
»»prussiano, piloto-agrimensor da
Câmara de Nova Friburgo, RJ

■■emprego público ou ajuda, 347
BASTOS, Jerônimo Vieira
»»negociante

■■sequestro de bens de portugueses
◆◆ São Miguel, AL, 323

BASTOS, João Antônio de

»»outros presos na cadeia da Corte

■■pedido de livramento, 271

BASTOS, Joaquim Francisco
»»2º oficial da secretaria da Junta da
Fazenda de Pernambuco

■■aumento de vencimento, 458

274

Índices

BASTOS, José Joaquim da Rocha
»»negociante da província das Alagoas

■■suspensão de contratos arrematados, 461

Batalhão da Corte, 2º
»»livramento de soldado da 1ª Companhia, 333
Batalhão de Caçadores da 1ª Linha
da província das Alagoas
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 7/10/1823)
Batalhão de Caçadores, 2º
»»queixa contra o comandante tenentecoronel Francisco de Oliveira Camacho

■■São Francisco do Sul, SC, 118
Batalhão de Caçadores dos Libertos del Rei
»»emprego público para tenente, 349
Batalhão de Caçadores da Serra, 3º
»»reparos na Estrada do Comércio,
448 (sessão de 11/10/1823)
Batalhão de Estrangeiros ver
Regimento de Estrangeiros
Batalhão de Granadeiros da Corte
»»baixa de praça de soldado, 346
»»certidão de sentença de demissão
de serviço de alferes, 492
»»pensão para viúva de tenente, 343
»»reforma de soldado, 491
Batalhão do Imperador
»»admissão de prisioneiros de
guerra portugueses, 111

■■Batalhão nº 1 da província da Bahia, 424
■■perturbação da ordem pública, 424
Batalhão de Linha da província do Ceará
»»extinção, 338
Batalhão de Milícias da Comarca
do Rio das Velhas, MG
»»consolidação da Independência

■■Bahia, 127

Batalhão de Milícias da província
do Rio Grande do Norte
»»criação, 339
Batalhão de Milícias da Vila de
São Francisco do Sul, SC
»»queixas contra o comandante do 2º
Batalhão de Caçadores, 118
Batalhão de São Paulo, 165
»»bloqueio de Montevidéu, 82, 107

»»sediado na Corte

Bergantim “Treze de Maio”
»»missão Luís Paulino, 148, 214

Baterias
»»mapas estatísticos

BIANCARDI, Teodoro José
»»oficial da secretaria da Assembleia Constituinte

■■substituição, 107

■■Alagoas, 181

BAUMANN, João Jácomo de
»»brigadeiro suíço

■■pensão recebida pelo Bolsinho do Rei, 336

Bell’s Weeckly Messenger
»»resumos de notícias, 496
Bell’s Weeckly Register
»»resumo de notícias, 496
BELO, Joaquim Mariano de Oliveira
»»comandante das Armas da província das Alagoas

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 14/10/1823)

Benefícios eclesiásticos
»»aplicação de regulamento

■■Bahia (arcebispado) e Mariana (bispado), MG, 168

»»revogação de legislação

■■Mariana (bispado), MG

◆◆ Santo Antônio da Itatiaia, 432
»»suspensão de provimentos, 162
Benefícios e mercês ver Mercês, graças e benefícios
Bens
»»defuntos e ausentes, 23, 29, 85, 303, 310
»»havidos por testamento, 487
»»de herança

■■ação de nulidade de venda por terceiros, 350

»»penhorados

■■participação na partilha como

pagamento de vencimentos, 320

■■recolhidos ao Depósito Público

dos Bens da Corte, 473
»»sequestrados, 487

■■devolução, 427

◆◆ aos portugueses, 85, 309, 314, 323

BENTHAM, Jeremy
»»Exame crítico dos direitos do
homem e do cidadão, 398
BENVENUTTI, Félix
»»Sistema literário, filosófico e analítico sobre a
arte da palavra ou gramática universal, 464
Bargantim “N. Sa. do Carmo”
»»apreensão de pesos espanhóis, 319

■■indicação para redator interino
do Diário da Assembleia, 63

■■publicação da discussão do projeto
da Constituição, 389

Biblioteca Pública
»»cessão de livros para a Assembleia Constituinte, 52
»»despesas, 150
»»organização do Instituto Brasílico, 49
Bicho da seda
»»criação, 203
Bispado de Mariana ver Mariana (bispado)
Bispo Capelão Mor ver COUTINHO,
Jozé Caetano da Silva
Bispo de Mariana
»»cabido e clero da diocese

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 10/7/1823)

»»pedido de informações sobre a freguesia
de São João del Rei, MG, 89

BITTENCOURT, Antônio de Ávila
»»aprovação dos estatutos de companhia
de exploração de minas de ouro

■■Vila do Príncipe do Serro Frio, MG, 200
BITTENCOURT, José Plácido
»»outros presos da cadeia da Corte

■■pedido de livramento, 271

BITTENCOURT, José de Sá
»»comandante do Regimento de Infantaria
de Milícias da Comarca de Sabará, MG

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 20/9/1823)

BITTENCOURT, Manuel Madruga de
»»furriel da Legião de Voluntários da Guarnição
da província do Rio Grande do Sul

■■baixa de serviço militar, 341
Bloqueio de Montevidéu, 82, 87, 107
BOIRET, Renato Pedro
»»tradutor de Exame crítico dos direitos
do homem e do cidadão

■■Jeremy Bentham, 398
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»»acidente sofrido pelo imperador, 81

Brejo da Madre de Deus, PE
»»elevação a vila, 440, 441

Bolsa de estudos
»»brasileiro estudante de medicina em Coimbra, 457

Brigadeiro ajudante-general
»»membro da Comissão de Fora de
Marinha e Guerra, 57, 161

Boletins médicos

(sessões de 8/4 a 7/8/1823)

Bolsinho do Rei
»»pensão recebida pelo brigadeiro suíço
João Jácomo de Baumann, 336
Bom Jesus (ilha), RJ
»»Hospital dos Lázaros, 276
BONFIM, José Lúcio do, padre
»»eleições para a Assembleia Constituinte

■■Pernambuco, 223

BORGES, José Joaquim, ajudante de
porteiro da Assembleia Constituinte
»»nomeação, 54
Botânica
»»estudo de ensino

■■informações

◆◆ Rio de Janeiro (cidade), 38

■■Instituto Brasílico, 49

BOTELHO, José Constantino Lobo
»»tenente do Batalhão de Granadeiros da Corte

■■pensão para viúva, 343

BOTELHO, Vitorina Rosa
»»viúva do tenente do Batalhão de Granadeiros
da Corte José Constantino Lobo Botelho

■■pensão, 343
Boticários
»»abusos e habilitação, 272
»»venda de drogas e medicamentos, 26
BRAGA, Antônio Fernandes
»»capitão

■■testamento, 345

BRANDÃO, Antônio Inácio
»»testamento, 326
BRANDÃO, Emídio de Sousa Lobo
»»benefícios para fábricas de máquinas de fiar e tecer

■■Pernambuco, 202

Brasileiros ver Cidadania brasileira
Brasões e armas ver Título, armas,
condecorações, etc.
Brejo d’Areia ver Vila Nora Real do Brejo, PB
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Brigadeiro graduado e Brigadeiro
quartel-mestre general
»»membro da Comissão do Arsenal do Exército, 485
»»membro da Comissão de Fora de
Marinha e Guerra, 57, 161
Brigue ver Bergantim
BRITO, Diogo Jorge de
»»capitão de mar e guerra

■■membro da Comissão de Fora de
Marinha e Guerra, 57, 161

Brum, Caetano José Barbosa do Couto
»»pedido de emprego, 395
Buenos Aires, Argentina, 430
»»viagem do bergantim “N.Sa. do Carmo”, 319
Cabido da diocese de Mariana, MG
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 10/7/1823)
Cabinda, África
»»transporte de escravos na sumaca “Elisa”, 281
Cabo Frio, RJ
»»Câmara da cidade

■■memória sobre as necessidades locais, 428

Cabrobó (julgado), PE
»»elevação à vila, 35
Cachoeira, BA ver N.Sa. do Rosário
do Porto da Cachoeira
Cadeia da Corte
»»presos, 271, 275, 277, 327
CAETANA, Águeda
»»liberdade de escravos, 286, 289
Caeté, MG ver Vila Nova da Rainha do Caeté
Café
»»taxas de licença para venda de tabernas

■■Itaguaí (RJ), 261, 301

Calçados
»»comércio ambulante

■■Rio de Janeiro (cidade), 420

CALDEIRA, Felisberto Gomes

»»membro da junta provisória de

■■instruções para uso dos deputados

■■acumulação de funções com as de

»»Iguaraçu, PE

governo da província da Bahia
comandante das Armas, 88

CALVET, João Antônio
»»guarda-livros

■■vencimentos e participação em
penhora de bens, 320

CAMACHO, Francisco de Oliveira
»»tenente-coronel comandante do
2º Batalhão de Caçadores

■■queixas da Câmara, do Batalhão de Milícias e dos
povos da Vila de São Francisco do Sul (SC), 118

CÂMARA DA CIDADE (ou Vila)
»»Alagoas, AL

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 13/10/1823)

■■instruções apresentadas pelo dep. Acioli, 431

»»Aquirás, CE

■■memória sobre as necessidades do povo, 302

»»Atalaia, AL

■■confirmação do contrato de aguardente,

extinção da décima dos prédios e imposto
sobre carne verde e lojas, 252
»»Bahia, BA

■■eleições para a Assembleia Constituinte, 378
■■restauração da província, 397

»»Barbacena, MG

■■criação

◆◆ cargo de Juiz de Fora, 443
◆◆ universidade, 38 (sessão de 20/9/1823)

■■felicitações à Assembleia Constituinte,

à Assembleia Constituinte, 178

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

»»Itu, SP

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 12/7/1823)

»»Lorena, SP

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 9/7/1823)

»»Macaé, RJ

■■memória sobre as necessidades locais, 428

»»Mamanguape, PB

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

»»Natal, RN

■■arbitrariedades da junta provisória
de governo da província, 479

■■eleições para a Assembleia Constituinte, 380

»»N.Sa. de Nazaré do Itapicuru, BA

■■elevação da aldeia da Missão de Santo

Antônio da Saúde a vila, 444
»»N. Sa. do Rosário do Porto da Cachoeira, BA

■■eleições

◆◆ Assembleia Constituinte, 368 a 370
◆◆ junta provisória de governo da província, 218

»»Nova Friburgo, RJ

■■criação de estabelecimentos de

ensino, 38 (sessão de 18/10/1823)

■■piloto-agrimensor, Henrique Bastide, 347

»»Olinda, PE

■■ata de posse da junta provisória
de governo da província, 18

9 (sessão de 26/8/1823)
»»Cabo Frio, RJ

■■eleições para a Assembleia

»»Campanha da Princesa, MG

■■instruções para uso dos deputados

■■memória sobre as necessidades locais, 428
■■criação de

◆◆ comarca, 210
◆◆ universidade, 38 (sessão de 20/10/1823)

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 26/8/1823)

■■mapas geográficos, 210

»»Caravelas, BA

Constituinte, 191, 356, 358, 364

◆◆ ata de apuração, 191, 356, 358

à Assembleia Constituinte, 178
»»Ouro Preto, MG

■■felicitações à Assembleia Constituinte,

9 (sessão de 10/7/1823)
»»Paraíba do Norte, PB

■■eleições para a Assembleia Constituinte
◆◆ atas da apuração final, 191

■■arbitrariedade do tenente de linha da província

■■instruções para uso dos deputados

■■fortaleza de N.Sa. da Assunção, CE
■■felicitações à Assembleia Constituinte,

»»Penedo, AL

do Espírito Santo, Manuel Ferreira de Paiva, 18

à Assembleia Constituinte, 178

■■extinção de impostos, 183

9 (sessão de 29/8/1823)
»»Garanhuns, PE

»»Pilar do Taipu, PB

9 (sessão de 29/8/1823)
»»Goiana, PE

»»Pitangui, MG

■■felicitações à Assembleia Constituinte,

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

■■criação de universidade, 38 (sessão de 10/10/1823)
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■■felicitações à Assembleia Constituinte,

9 (sessão de 10/9/1823)
»»Porto Alegre, RN

■■criação de Batalhão de Milícias, 339
■■despotismo do governo provisório rebelde, 18

»»Porto Alegre, RS

■■assentos que os membros do governo
devem ter na Igreja Matriz, 18

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 24/7/1823)

■■abuso de autoridade, 147, 304, 317

»»São Bento do Tamanduá, MG

■■criação de universidade, 38 (sessão de 30/9/1823)
■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 11/8/1823)

»»São Cristóvão, SE

■■atuação do general Labatut

◆◆ despotismo e corrupção do governador
das Armas, José de Barros Pimentel, 18

■■veto absoluto, 104, 422

■■indicação de nomes para Juiz de Fora, ouvidor

■■assuntos eclesiásticos, 183

■■representação da província na

»»Poxim, AL

»»Queluz, MG

■■criação de universidade, 38 (sessão de 20/9/1823)

»»Recife, PE

■■eleições para a Assembleia Constituinte
◆◆ ata de apuração dos deputados, 356

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 7/7/1823)

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

»»Rio Grande, RS

■■felicitações à Assembleia Constituinte,

9 (sessão de 25/8/1823)
»»Rio de Janeiro, RJ

■■alcaide-pequeno da Câmara da cidade, 257
■■bando para tornar pública a instalação
das Assembleia Constituinte, 8

da comarca e comandante das Armas, 18
Assembleia Constituinte, 207

»»São Francisco do Sul, PE

■■queixa contra comandante do 2º

Batalhão de Caçadores, tenente-coronel
Francisco de Oliveira Camacho, 118
»»São João, PB

■■instruções para uso dos deputados

à Assembleia Constituinte, 178
»»São João das Duas Barras, GO

■■limites com a província do Pará, 18
■■situação política das vilas da comarca, 18

»»São João da Palma, GO

■■civilização dos índios, 414
■■governo provisório rebelde
instalado na província, 18

■■isenção de dízimos e outras providências, 414

■■bens recolhidos ao Depósito Público, 473
■■felicitações à Assembleia Constituinte,

»»São João do Príncipe, RJ

■■memória, sobre as necessidades locais, 428
■■subscrição para facilitar o regresso de

■■memória sobre as necessidades locais, 428
■■pedido de informações sobre as freguesias de

9 (sessão de 5/5/1823)

brasileiros que estão em Portugal, 429
»»Rio Pardo, RS

■■demarcação de limites com as vilas de

Resende e São miguel das Areias, SP, 448

São João Marcos e Sant´Ana do Piraí, 448

»»São João del Rei, MG

■■felicitações à Assembleia Constituinte,

■■contribuições de passagens dos

■■memória, 442

■■criação de universidade, 38 (sessão de 20/9/1823)
■■felicitações à Assembleia Constituinte,

■■criação de universidade, 38 (sessão de 10/10/1823)
■■felicitações à Assembleia Constituinte,

»»São Jorge do Ilhéus, BA

9 (sessão de 27/8/1823)

»»Sabará, MG

9 (sessão de 31/5/1823)
»»Santa Maria de Baependi, MG

■■criação

◆◆ comarca, 210
◆◆ universidade, 38 (sessão de 7/10/1823)

rios das Mortes e Verde, 452

9 (sessões de 11 e 23/8/1823)

■■colonos alemães, 193

»»São José, RN

■■arbitrariedade da junta provisória
de governo da província, 479

»»São José do Rio das Mortes, MG

■■felicitações à Assembleia Constituinte,

■■contribuições de passagens, 448

■■problemas locais, 468

■■criação de universidade, 38 (sessão de 30/9/1823)

9 (sessão de 26/8/1823)

»»Santo Antão, PE

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178
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»»Santo Antônio de Sá do termo de Macacu, RJ

Índices

(sessão de 9/7/1823)

»»São Miguel, PB

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

»»São Paulo, SP

■■drenagem e aterro da Várzea do Carmo, 242
■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 13/8/1823)

»»São Pedro de Cantagalo, RJ

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 22/8/1823)

■■memória sobre as necessidades locais, 428

»»São Salvador dos Campos dos Goitacases, ES

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 13/10/1823)

■■recurso contra decisão de Tribunal de Alçada, 469
CAMPOS, João Félix Pereira de
»»chefe de divisão da Armada Real

■■aviso e Carta Régia do Rei de Portugal, D.
João VI, 214 (sessão de 10/9/1823)

Campos, RJ ver São Salvador dos
Campos dos Goitacases, ES
Canoeiro (gentio), GO
»»extinção, 77

»»Sorocaba, SP

Capela Imperial ver Capela Real

9 (sessão de 22/8/1823)
»»Viçosa Real do Ceará Grande, CE

Capela Real
»»benefícios, 432
»»juramento dos deputados, 8 (sessão de 18/4/1823)

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
■■despotismo e corrupção da junta

provisória de governo da província, 18

»»Vila Nova da Rainha do Caeté, MG

■■criação de universidade, 38 (sessão de 30/9/1823)
■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 21/7/1823)

»»Vila Nova Real do Brejo, PB

■■instruções para uso dos deputados

à Assembleia Constituinte, 178
»»Vila do Príncipe do Serro Frio, MG

■■criação de universidade, 38 (sessão de 30/10/1823)
■■felicitações à Assembleia Constituinte,

9 (sessão de 30/10/1823)
»»Vila Real da Praia Grande, RJ

■■memória sobre as necessidades locais, 428

»»Vila Rica, MG

■■eleições para a Assembleia Constituinte, 367, 370

Câmara dos Deputados, 12 (arts. 78
a 91, sessão de 1/9/1823)
Caminhos ver Estrada
Campanha da Princesa, MG
»»Câmara da vila

■■criação

◆◆ comarca, 210
◆◆ universidade, 38 (sessão de 20/10/1823)

»»desmembramento de freguesia, 322

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 26/8/1823)

■■mapas geográficos, 210
Campanha do Rio da Prata ver
CISPLATINA (província)
CAMPOS, Francisco Xavier Pires
»»morador da cidade de Oeiras, PI

■■extravio de peças de processo, 469
■■queixa contra o Juiz dos Contrabandos, 477

Capital do Brasil
»»interiorização

■■memória sobre uma nova capital, 433

Capital do Império ver Rio de Janeiro, (cidade)
CAPOLLO, Reny Germak
»»chácara em São Cristóvão, RJ (cidade)

■■escritura de venda, 459

Caratins, termo da vila do Marvão
»»localização

■■Ceará, Maranhão, Piauí, 18

Caravelas, BA
»»Câmara da vila

■■arbitrariedade do tenente de linha da província
do Espírito Santo Manuel Ferreira de Paiva, 18

CARDOSO, Francisco de Oliveira
»»militar

■■dívida da Real Fazenda, 460

Carinhanha (arraial), BA
»»criação de nova província, 210
Carne verde
»»imposto, 124

■■Atalaia, AL, 252
■■Rio Grande, RS, 454

CARNEIRO, Baltasar Caetano
»»tesoureiro da Câmara da vila de São
Salvador dos Campos dos Goitacases, ES

■■vencimentos, 262
CARNEIRO, Inácio Pereira Duarte
»»tenente-coronel de linha

■■exploração dos recursos naturais da
província do Espírito Santo, 198
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Carta de naturalização ver Naturalização
Carta Régia

»»brigadeiro Madeira de Melo, 214
»»chefe de divisão da Armada Real, 214
»»governo da Bahia, 214 (sessão de 10/9/1823)
Carta de sesmaria ver Sesmarias
Cartas
»»amigo da ordem, pseud., Diário do Governo, 188
»»dep. Ribeiro de Andrada, Correio
do Rio de Janeiro, 171
»»estudantes brasileiros da universidade de Coimbra

■■criação de universidade no Brasil,
38 (sessão de 14/6/1823)

»»GPT, Diário do Governo, 177
»»Magrisso, pseud.

■■acusação ao redator do Diário do Governo, 401
■■presos na fortaleza da Ilha das Cobras, RJ, 274

»»proclamação do Rei de Portugal D. João VI

■■missão Luís Paulino, 148, 214

»»publicadas no Diário do Governo, 48, 188
»»topográficas e geográficas ver Mapas
topográficos; e Mapas geográficos

CARVALHO, Antônio de Azevedo e Melo e
»»corregedor da Vila do Sabará, MG

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 31/5/1823)

■■isenção de impostos

◆◆ Atalaia, AL, 252
◆◆ Bahia, 33
◆◆ N. Sa. do Pilar, GO, 259, 450

Casas de Correção, 12 (art. 255, sessão de 1/9/1823)
Casas de Misericórdia, 12 (art. 253,
sessão de 1/9/1823)
CASTRO, Inês Clara de

»»petição de Francisco Xavier Pires Campos, 469
CASTRO, Isidoro de Almada e
»»brigadeiro graduado

■■membro da Comissão do Arsenal do Exército, 485

CASTRO, Joaquim José Gomes da Silva e
»»contrato de arrematação das sisas

■■São Salvador dos Campos dos
Goitacases, ES, 235, 236

Catequização dos índios ver Índios,
Catolicismo, 12 (arts. 16 e 24, sessões de
1/9, 20 e 30/10, 05 a 07 e 11/11/1823)

CARVALHO, Antônio Machado de
»»pensão para as filhas, 229, 230

Cavalariças reais
»»despesas, 150

CARVALHO, Guiomar da Silva de
»»viúva do sargento-mor Antônio Cláudio da Silva

Caxias, MA
»»consolidação da Independência, 397

■■pensão, 484

CARVALHO, José Rodrigues de
»»testamento, 280, 285, 287
CARVALHO, Laurentino Antônio Pereira de
»»secretário da junta provisória de
governo da província de Alagoas

■■abuso de autoridade de membros da junta, 423
■■dispensa de funções, 423
CARVALHO, Pedro Afonso de
»»taquígrafo da Assembleia Constituinte

■■concurso para taquígrafos, 385
■■vencimentos, 384

Casa da Fundição do Ouro da
Comarca do Sabará, MG
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 30/10/1823)
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Casa de Suplicação da Corte
»»recursos judiciais da província da Bahia, 32
»»revista de processo de liberdade
de escravos, 286, 289
»»sentença sobre pagamento de dízima, 288
»»casas

Índices

CEARÁ (província), 12 (art. 2º,
sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
»»ajuda de custo para o procuradorgeral da província, 246
»»arrecadação e arrematação dos dízimos, 175
»»boticários, 272
»»eleições para a Assembleia Constituinte,
18, 191, 351, 375, 379
»»estabelecimentos de ensino, 38
»»extinção do batalhão de linha da província, 338
»»junta provisória de governo da província, 18, 38
»»limites com as províncias do Maranhão e Piauí, 18
»»mapas estatísticos, 79
»»nomeação do comandante das
Armas da província, 18
»»petições e representações, 18

■■lavradores e habitantes, 413

»»prisão de Pedro José da Costa Barros

■■eleito deputado à Assembleia

Constituinte, 71, 274, 283
»»representação do procuradorgeral da província, 246
»»restauração da província, 397
»»vilas, cidades, etc.

■■Aquirás, Câmara da vila

◆◆ memória sobre necessidades do povo, 302

■■Crato

◆◆ eleições para a Assembleia Constituinte
e juramento da Constituição, 18
◆◆ fortaleza de N. Sa. da Assunção
◆◆ Câmara da cidade

--

»»Icó

felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 29/8/1823)

■■Colégio eleitoral

◆◆ termo da eleição dos deputados, 191

■■eleições para a Assembleia Constituinte, 18
■■junta provisória de governo da província
◆◆ arbitrariedades dos escrivães, 18

■■situação política, 18

»»Lavras ver São Vicente das Lavras
»»Missão Velha

■■eleições para a Assembleia Constituinte
e juramento da Constituição, 18

»»Santo Antônio do Jardim

■■eleições para a Assembleia Constituinte

◆◆ juramento da Constituição, 18
»»São Vicente das Lavras

■■arbitrariedades dos escrivães, 18

»»Viçosa Real do Ceará Grande, Câmara da vila

■■despotismo e corrupção da junta
provisória de governo, 18

Censura, 12 (arts. 23 e 24, sessões
de 1/9 e 11/11/1823)
Censura prévia
»»Diário do Governo, 140
Cerimonial
»»Regimento da Assembleia Constituinte,
10 (arts. 13 a 15, 19 a 34, sessões de
30/4, 2 a 4/6, 10 a 12/6/1823)
CERQUEIRA, Manuel Joaquim
»»outros habitantes do Termo do
Brejo da Madre de Deus, PE

■■elevação do Termo a vila, 441
Chácara em São Cristóvão, RJ (cidade)
»»escritura de venda, 459
Chamamento a juízo
»»abuso de liberdade de imprensa

CHAVES, Francisco José Gonçalves
»»pedido de emprego, 395
CHAVES, Joaquim José Ferreira, procurador
»»cidadania brasileira, 426
CHAVES, Miguel José Ferreira
»»tenente adido ao Estado-Maior do Exército da Corte

■■cidadania brasileira, 426

Chefe de divisão da Armada Real,
214 (sessão de 10/9/1823)
Chefe de esquadra da Armada Nacional
»»pensão, 239, 244
CHICHORRO, Manuel da Cunha de
Azevedo Coutinho Sousa
»»secretário de governo da província de São Paulo

■■memória sobre os limites da capitania

de São Paulo com suas limítrofes,
principalmente por parte de Minas, 448

Cidadania brasileira, 20, 426
»»prazo de permanência de brasileiros
em Portugal, 209, 212, 213, 425
»»ver também Naturalização
Cirurgião da sumaca Elisa
»»gratificação por zelo com a saúde dos
escravos nos navios negreiros, 281
Cirurgião-ajudante da Tropa de 1ª Linha
da província do Espírito Santo
»»revogação de sentença, 332
Cirurgião-mor do Império
»»atribuições e jurisdição

■■junta de Saúde Pública, 167

CISPLATINA (província), 12 (art. 2º,
sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
»»eleições para a Assembleia Constituinte, 216
»»pacificação, 138
»»pedido de informações da
Assembleia Constituinte, 74
»»resumos de notícias de gazetas estrangeiras, 496
»»vilas, cidades, etc.

■■Montevidéu

◆◆ bloqueio
-- fuga da corveta “Liberal”, 87
-- mapa da força militar, 82
-- relação das praças recolhidas por enfermidade, 82
-- retorno do Batalhão de São Paulo, 82, 107
◆◆ ocupação militar, 216
◆◆ ordenado do presidente da província, 18
◆◆ prisioneiros de guerra, 430
◆◆ recrutamento militar, 165

■■crime de injúria, 171
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Civilização dos índios ver Índios
Clérigos regulares secularizados

»»direitos civis, 312

Clero da diocese de Mariana, MG
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 10/7/1823)
Cobras (ilha), RJ (cidade)
»»presos, 103, 188, 269, 274, 275,
282, 293, 298, 330, 331, 453
Cochonilha
»»criação, 203
COCHRANE, Thomas John, lord e almirante,
conde de Dundonald e marquês do Maranhão
»»membro da Comissão de Fora de
Marinha e Guerra, 57, 161
»»restauração do Maranhão, 170, 397
»»sequestro de embarcações, 324
»»título de nobreza, 156
COELHO, Antônio José Dias
»»governador da província de Minas Gerais

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 11/7/1823)

COELHO, Manuel Machado
»»outros proprietários de fábricas de estamparia
e papel do Andaraí, RJ (cidade)

■■isenção de direitos, 204
Colégio Eleitoral
»»Cuiabá, MT

■■termo de apuração das eleições, 191

»»Icó, CE

■■termo da eleição dos deputados, 191

»»Olinda, PE

■■ata de apuração dos deputados, 356, 358

»»Porto Calvo, AL

■■representação da Junta, 191

»»Recife, PE

■■ata de apuração dos deputados, 356

»»São Cristóvão, SE

■■ata da eleição e apuração final dos deputados, 494

»»ver também Eleições

Colônia do Santíssimo Sacramento
»»oficiais portugueses aprisionados
pelo barão de Laguna, 331
Colonialismo
»»Portugal, 11, 80
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Colonização
»»Apontamentos para um Plano
de Colonização do Brasil

■■Hipólito José Pereira da Costa

Furtado de Mendonça, 409
»»ver também Terras

Colonos alemães
»»São Jorge dos Ilhéus (BA), 193
Comandante das Armas de província, 16, 17, 18
»»Bahia

■■acumulação de funções, 88

»»Ceará

■■criação de Batalhão de Linha da província, 338
■■nomeação, 18

»»Espírito Santo

■■mapas da província, 79

»»Goiás

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 11/8/1823)

■■organização das milícias da província, 481

»»Paraíba do Norte

■■afastamento do cargo, 221
■■insurreição das tropas, 219, 221

»»Pernambuco

■■deposição da junta provisória de
governo da província, 269, 282

◆◆ prisão incomunicável, 294, 299

■■insurreição das tropas, 219, 221

»»Rio de Janeiro

■■Portaria de 11/9/1823, do ministro da Guerra

◆◆ desembarque do marechal Luís Paulino, 148
»»São Paulo

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 31/7/1823)

»»Sergipe

■■indicação de nome, 18

Comandante do Batalhão de Caçadores
da 1ª Linha da província das Alagoas
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 7/10/1823)
Comandante em chefe do Exército
Pacificador da Bahia
»»felicitações à Assembleia Constituinte, 166
»»gratificações, 153
Comandante do Corpo de Artilharia
da província das Alagoas
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 14/10/1823)

Comandante do Corpo de Guaranis da
Guarnição de Porto Alegre, RS
»»veto absoluto, 104
Comandante do distrito de São Salvador
dos Campos dos Goitacases, ES
»»abuso de autoridade, 406
Comandante da Guarnição de Porto Alegre, RS
»»veto absoluto, 104
Comandante Militar
»»criação de cargo

■■Sertão de Pernambuco, PE, 35

»»ver também Comandante das Armas da província
Comandante do 1º Regimento de Cavalaria de
Milícias da Comarca do Rio da Velhas, MG
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 10/10/1823)
Comandante e proprietário da escuna Catarina
»»prisão arbitrária, 296
Comandante do Regimento de Infantaria
de Milícias da Comarca do Sabará, MG
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 20/9/1823)
Comandante do 2º Batalhão de Caçadores
»»queixas da Câmara, do Batalhão de Milícias e dos
povos da Vila de São Francisco do Sul, SC, 118
Comarcas ver Justiça – Circunscrição
Comerciante da cidade de Porto Alegre, RS
»»imposto sobre carne verde, 454
COMÉRCIO
»»açúçar, 37

»»estudo e ensino

■■Rio de Janeiro (cidade), 38

»»farinha de mandioca, 124
»»impostos, 124

■■Minas Gerais, 416
■■Rio Grande do Sul, 416
■■Rio de Janeiro, 416

»»Junta Protetora de Agricultura e
Comércio da Bahia, 155

»»memória sobre comércio com barcos

entre Goiás e províncias vizinhas, 18
»»Mesas de Inspeção de Açúcar, Tabaco e Algodão, 37
»»pau-brasil

■■Alagoas, 227
■■Rio Grande do Norte, 253

»»petição dos comerciantes

■■Rio de Janeiro (cidade), 303, 309, 310, 314

»»produtos

■■agrícolas

◆◆ Bahia, 33

■■fábricas de ferro e outros metais, 40

»»províncias

■■Alagoas e Bahia, 461
■■interior, 448

»»tabaco, 37
»»tecidos importados, 455
»»Tratado de Comércio e Navegação entre o

Reino Unido de Portugal e Algarves e o Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, de 1810

■■reflexões do tradutor, 496
Comissão do Arsenal do Exército ver
também Arsenal do Exército
»»Dispensa de membro, 485

■■Bahia, 33

Comissão especial secreta
»»consolidação da Independência, 80

■■Alagoas, 227

Comissão sobre segurança do Estado
e estabilidade do Império, 136

»»algodão, 37

»»artigos de exportação e de luxo, 124
»»café

■■Itaguaí, RJ, 261, 301

Comissão para tratar da pacificação
da Cisplatina, 138

■■Rio de Janeiro (cidade), 420

Comissão para verificar o estado da Santa
Casa de Misericórdia da Corte, 151

■■Atalaia, AL, 252
■■Rio Grande, RS, 454

Comissariados
»»extinção, 157

»»calçados

»»carnes verdes, 124

»»comida

■■Itaguaí, RJ, 261, 301

»»comunicação com a cidade do Grão-Pará

■■São João da Palma, GO, 414

Comissão-Geral e Juiz delegado
do físico-mor do Império
»»abuso dos boticários, 272

»»drogas e medicamentos, 26, 272
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Comissões da Assembleia Constituinte,
10 (arts. 142, 143, 145, 146 a 156, sessões
de 18, 19, 22 e 28/8/1823), p. 76-89
»»composição, p. 81
»»horário dos trabalhos, 159
»»leitura dos pareceres, 75
»»pareceres

■■prazo para apresentação dos, 172

Companhia de Caçadores Milicianos
»»Vacaria, RS, 59

Conselho da Fazenda
»»consultas, 235

■■aforamento de próprios nacionais da
cidade do Rio de Janeiro, 459

■■arrecadação e arrematação dos
contratos dos dízimos, 175

■■contribuições de passagens, 448
■■dívida contraída pelo general
Madeira de Melo na Bahia, 459

Companhia de Cavalaria Miliciana
»»Comarca do Rio São Francisco, PE, 340

»»estradas, pontes e registros de passagens, 448

Companhia de mineração
»»exploração de ouro

»»provisões de habitação e justificação

■■Vila do Príncipe do Serro Frio, MG, 200

Companhia de sertanejos
»»Vacaria, RS, 480
Comparecimento a juízo
»»deputados à Assembleia Constituinte, 396
Compositores do Diário da Assembleia
»»Aumento do número de colaboradores, 95
CONCEIÇÃO, Manuel Lopes da
»»contramestre da Oficina de Serralheiros
do Arsenal do Exército

■■aposentadoria, 264
Concessão de serviço público ver
Arrendamento de ofícios públicos
Concurso público
»»taquígrafos da Assembleia, 383, 385
Condecorações ver Títulos, armas,
condecorações, etc.
Confirmação
»»legislação portuguesa no Brasil, 13
»»sesmaria, 185, 329,490
Côngruas, conhecenças e direitos paroquiais, 162
»»Bahia (arcebispado) e
»»Mariana (bispado), MG, 168
Conhecenças ver Côngruas,
conhecenças e direitos paroquiais
Conjuração
»»São Paulo (cidade), 311
Conselheiro da Fazenda
»»pedido de licença, 357
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Conselheiros de Estado
»»ministros e secretários de Estado, 19
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■■petições dos negociantes da cidade
do Rio de Janeiro, 309

■■petição de Félix de Abreu e Melo e Sá, 460

Conselho dos governos das províncias, 17, 18
Conselho de Investigação
»»certidão de sentença, 492
Conselho Privado do Imperador, 12
(arts. 180 a 186, sessão de 1/9/1823), 19
Conselho de Procuradores-Gerais das Províncias
»»extinção, 19, 407
Conselho da província da Paraíba do Norte
»»atas e ofícios, 221
Conselho Supremo Militar
»»consultas

■■montepio para viúvas e filhos de militares, 160
■■navios corsários, 324
■■processo de soldado miliciano
José Maria Ribeiro Pais, 334

Consolidação da Independência ver
Independência – consolidação
Constituição (vila), MG ver Santo
Antônio do Curvelo
Constituição Eclesiástica do Arcebispado da Bahia
»»côngruas, conhecenças e direitos paroquiais

■■Mariana (bispado), MG, 168

Constituição Eclesiástica para
Igreja Brasiliense, 162
Constituição do Império
»»poderes políticos, 164
Construção naval
»»fragata “Niterói”, 405

Construção e reparos de estradas ver Estrada
Consultas ver Conselho da Fazenda; Mesa do
Desembargo do Paço; e Tribunal da Junta do
Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação
Contador do Tribunal da Bula da Cruzada
»»acesso ao cargo, 348
Contadores dos Tribunais de Recife, PE
»»vencimentos, 316
Contadoria da Junta da Fazenda de Minas Gerais
»»tabelas de rendimentos

■■contribuições de passagens e
■■direitos de entrada, 448

Contadoria Geral, 1ª
»»requerimento dos tropeiros e viajantes da Corte

■■estradas e pontes dos rios Paraíba, Paraibuna
e Paraíba Nova, 448 (sessão de 11/10/1823)

Contadoria Geral da 3ª Repartição
»»contratos de arrematação

■■Alagoas, 461

Contas
»»Executivo, 12 (art. 91, sessão de 1/9/1823)
»»Tesouro

■■direitos de entrada, impostos aplicados no

caminho da Serra da Estrela, ordens registradas
no Tesouro Público sobre estradas e pontes e
rendimentos das passagens dos rios da província
de Minas Gerais, 448 (sessão de 11/10/1823)
»»testamentos

■■Lei da Alternativa, 23, 280, 285, 287

Contínuos da Assembleia Constituinte
»»criação do cargo, 60
»»nomeação, 61
»»pedido de emprego, 395
Contrabando
»»pau-brasil, 102
»»pesos espanhóis

■■Rio de Janeiro (cidade), 319

Contramestre da Oficina de Serralheiros
do Arsenal do Exército
»»aposentadoria, 264
Contrato
»»de aguardente

■■Atalaia, AL, 252

»»dízimos

■■São Salvador dos Campos dos
Goitacases, ES, 235, 236

»»do Ver

■■Santo Antônio do Sá do Macacu, RJ, 305

Contratos arrematados
»»suspensão

■■Alagoas, 461

Contribuição voluntária
»»Caminho de Santos, SP, 242
»»Palácio N.Sa. da Ajuda, Portugal, 240
Contribuições literárias ver Subsídios literários
Contribuições de passagens
»»Minas Gerais

■■estradas

◆◆ Plano para abolição dos Direitos de

Passagens, 448 (sessão de 11/10/1823)

■■rios da província

◆◆ contas do Tesouro, 448 (sessão de 11/10/1823)

■■São José do Rio das Mortes, 448
(sessão de 9/7/1823)

◆◆ Rio Grande e das Mortes, 448

(sessões de 9/7 e 11/10/1823)

■■São João del Rei

◆◆ Rio das Mortes e Verde, 452
»»Rio de Janeiro

■■Rio Itaguaí e São João, 448 (sessão de 11/10/1823)

Controle de preços ver Preços
Convento de N. Sa. do Carmo, BA (cidade)
»»doação feita por Francisca Ferreira Saraiva, 476
Conventos
»»ingresso de noviços, 21
Convocação
»»Assembleia Constituinte, 8
»»deputado (ou suplente) ver Deputados
à Assembleia Constituinte
»»ministro, 158
CORDEIRO, Felisberto Inácio Januário
»»Memórias políticas e econômicas, 399, 411
Coritiba ver Curitiba
Coroa imperial e cetro, 10 (art. 27,
sessões de 30/4 e 12/6/1823)
Coronel de Engenheiros
»»membros da Comissão de Fora de
Marinha e Guerra, 57, 161

■■Rio Grande do Sul, 265

»»sisas
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Corpo de Artilharia da província de Alagoas

»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 14/10/1823)

Corpo de Guaranis da Guarnição
de Porto Alegre, RS
»»veto absoluto, 104
Corpo de Tropas Estrangeiras ver
Regimento de Estrangeiros
Corporações de ofícios, juízes, escrivães e
mestres, 12 (art. 17, sessões de 1/9 e 7/11/1823)
Corpos de Linha
»»guarnição da Corte, 330
»»província de Pernambuco, 486
Corregedor da vila de Sabará, MG
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
(sessão de 31/5/1823)
CORREIA, Antônio Tavares, e outros
»»dispensa de prazo para demarcação
de sesmaria, 308
CORREIA, Francisco José
»»eleições para a Assembleia Constituinte

■■Porto Calvo, AL, 191

Correio do Rio de Janeiro
»»carta contra o dep. Ribeiro de Andrada, 171
»»prisão do redator, 275
Correios
»»plano para dar nova forma ao correio entre
o Rio de Janeiro e São Paulo, 438
»»sigilo da correspondência, 73
Correios do Tesouro Público
»»vencimentos, 228
Correspondência
»»recebida pela Assembleia Constituinte, 6
»»sigilo, 73
Corrupção
»»denúncia da junta provisória de
governo da província do Ceará e
»»governo da província de Sergipe, 18
Corte do Império ver Rio de Janeiro (cidade)
CORTE REAL, Davi Pamplona
»»agressão, 325
CORTE REAL, João José Martins Pamplona
»»passageiro da escuna Catarina

■■prisão arbitrária, 83, 147
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CORTES, José Gonçalves
»»plano de construção da estrada do Rio
de Janeiro a Barbacena, MG, 199
Cortes de Lisboa
»»deputados representantes de Angola, 150
Corveta “Liberal”
»»bloqueio de Montevidéu, 87
Corveta Voadora
»»missão Conde do Rio Maior, 404
COSTA, Antônio José da
»»memória sobre melhoramentos na
província de Minas Gerais, 292
COSTA, Antônio Martins da
»»tenente-coronel

■■memorial de defesa, 403

COSTA, Hipólito José Pereira da ver FURTADO
DE MENDONÇA, Hipólito José Pereira da Costa
COSTA, Lourenço Gonçalves da
»»procurador dos povos do julgado de
Papagaio, comarca de Sabará, MG

■■elevação do julgado de Santo

Antônio do Curvelo a vila, 445

COSTA, Manuel de Jesus, militar
»»dívida da Real Fazenda, 460
COSTA, Miguel Rodrigues da
»»diretor dos índios

■■doação de terras dos índios
◆◆ Valença (sertão), RJ, 196

COSTA, Rufino José Felizardo e

»»administrador da Fábrica de Ferro
de São João de Ipanema

■■isenção de direitos
◆◆ Sorocaba, SP, 40

COSTA, Vicente Justiniano da

»»impressor do Diário da Assembleia e
papéis da Assembleia Constituinte

■■pedido de promoção, 382
Costas ver Litoral
Courier (The)
»»resumos de notícias, 496
COUTINHO, Jozé Caetano da Silva
»»bispo capelão mor do Rio de Janeiro

■■informações sobre o Seminário de São
José, 38 (sessão de 14/8/1823)

COUTO, Custódio, procurador de
Antônio Borges de Almeida
»»confirmação de sesmaria

■■Rio Grande do Sul, 490

Crato, CE
»»eleições para Assembleia Constituinte
e Juramento da Constituição, 18

DAMASCENO, Francisco José
»»servente do Diário da Assembleia

■■nomeação, 67

DAVI, José de Mendonça
»»tenente ajudante de campo do comandante
das Forças de Montevidéu

■■permissão para deixar o país, 430

Credos ver Religião

Décimas ver Impostos, taxas, etc.

Criados da Casa Real
»»despesa, 150

Declarações de voto, 10 (art. 138,
sessão de 18/8/1823)

Crimes
»»contra a honra, 171, 222
»»políticos, 294, 298, 300

Decretos ver Leis, decretos, etc.

»»de responsabilidade

Defuntos e Ausentes
»»juízo ver Juízo dos defuntos e ausentes

■■anistia, 51

■■prisão arbitrária de João José Martins
Pamplona Corte Real, 83, 147

Criminosos (presos, afiançados e seguros)
»»indulto, 14
CRUZ, João Estêvão da
»»outros taquígrafos da Assembleia Constituinte

■■vencimentos, 384

CRUZ, João Ricardo da
»»preso na fortaleza de Villegaignon, RJ

■■direito de defesa e incomunicabilidade, 300

Cubatão da Serra, SP
»»estradas para

■■Paranaguá, 448 (sessão de 11/10/1823)
■■Santos, 418

»»registro de passagens, 448 (sessão de 11/10/1823)
Cuiabá, MT
»»confirmação de nomeação do procuradorgeral e representante da província, 18
»»Junta do Colégio Eleitoral

■■termo para apuração dos

deputados da província, 191

CUNHA, João Inácio da
»»desembargador

■■devolução das Memórias políticas e econômicas
de Felisberto Inácio Januário Cordeiro, 399

Curitiba, SP
»»estrada para Paranaguá, 448
(sessão de 11/10/1823)
»»mapas estatísticos, 79
Curso Jurídico ver Direito – estudo
e ensino; Educação e ensino

Decretos da Assembleia Constituinte ver
Assembleia Constituinte de 1823

Degredados portugueses
»»Bahia, 313
Degredo perpétuo
»»pena para desertores, 106
Delegação de poderes, 12 (art. 40,
sessão de 1/9/1823)
DELGADO, Floriano Vieira da Costa
»»eleições para Assembleia Constituinte

■■Porto Calvo, AL, 191

Delito de opinião
»»ex-deputados às Cortes de Lisboa, 132
Depositário Público dos Bens da Corte
»»comissões, 473
»»sequestro de bens havidos por herança, 487
Depósito Público dos Bens da Corte
»»comissão e venda de bens recolhidos, 473
Deputações, 10 (arts. 24 a 26, 28 e
30, sessões de 11 e 12/6/1823)
DEPUTAÇÕES NOMEADAS
»»1ª e 2ª

■■instalação da Assembleia Constituinte,
8 (sessões de 30/4 e 2/5/1823)

»»3ª

■■voto de graças pela fala do imperador

◆◆ instalação da Assembleia Constituinte,

»»4ª

78 (sessão de 6/5/1823)

■■agradecimentos ao imperador pela convocação da
Assembleia Constituinte, 8 (sessão de 31/5/1823)
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»»5ª

■■receber o ministro da Guerra na
Assembleia Constituinte

◆◆ aplicação da Lei Marcial Portuguesa ao

»»6ª

Brasil, 28 (sessão de 30/6/1823)

■■voto de pesar da Assembleia Constituinte
◆◆ acidente sofrido pelo imperador,

»»7ª

81 (sessão de 5/7/1823)

■■regozijo pelo restabelecimento de SMI
◆◆ acidente sofrido pelo imperador,

»»8ª

81 (sessão de 11/8/1823)

■■agradecimentos ao imperador pela declaração
da Independência, 113 (sessão de 6/9/1823)

»»9ª

■■felicitação pelo aniversário e aclamação

do imperador e pela elevação do Brasil a
Império, 122 (sessão de 8/10/1823)
»»10ª

■■promulgação dos decretos da Assembleia

pelo imperador, 407 (sessão de 15/10/1823)

Deputações propostas
»»acontecimentos políticos de 11
de novembro de 1823, 90
»»entrega do projeto de Constituição
ao imperador, 84
»»restauração do Maranhão, 173
Deputado-escrivão da junta da Fazenda
da província do Espírito Santo
»»redução dos vencimentos, 234
Deputado-secretário da junta provisória
de governo da província de Goiás
»»memória sobre comércio com barcos
entre as províncias vizinhas, 18
Deputados, 12 (art. 43, 61, 66, 67, 71 a 90, 102 a
104, 122, 129 a 132 e 136, sessão de 1/9/1823)
Deputados à Assembleia Constituinte, 72, p. 68-75
»»acumulação de funções, 101, 220, 407

■■intendente-geral da Polícia, 30, 206
■■ministro de Estado, 30, 205
■■missão diplomática, 101, 220

»»comissões

■■composição, p. 81-89

»»diploma, 191, 192, 351, 356, 358 a 364,

366 a 370, 372, 375, 377 a 380, 392
»»dispensa do exercício do mandato,
222, 352, 353, 355, 357, 371, 373
»»faltas, 394
»»imunidades parlamentares, 208, 211, 421
»»instruções oriundas das províncias
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■■Paraíba e Pernambuco, 178

»»juramento, 8 (sessão de 18/4/1823)
»»licenças

■■motivos de saúde, 374, 376, 394
■■ser parte em processo judicial,

91, 171, 208, 396, 421
»»nomeação para missão diplomática, 101, 220
»»posse

■■convocação, 99, 141, 351, 352, 354 a 356, 359 a 361,
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»»cavalariças reais, 150
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■■prisão arbitrária, 71, 83, 147, 269, 274,
282, 283, 293, 295 a 298, 300, 331

■■proibição de

◆◆ ingressar nos conventos, 21
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■■máquinas de fiar e tecer, 202

»»produtos de ferro e outros metais, 40
Direitos de passagens ver
Contribuições de passagens
Direitos humanos, 12 (arts. 7º e 28,
sessões de 1/9 e 7/10 a 11/11/1823)
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■■extinção, 41

Estrela (serra), RJ
»»impostos aplicados na construção de
estrada, 448 (sessão de 11/10/1823)
Estudantes brasileiros em Coimbra
»»auxílio para subsistência, 457
»»carta ao dep. Fernandes Pinheiro

■■criação de universidade, 38 (sessão de 14/6/1823)

Estudos sobre impostos e aumento
de rendas na Fazenda Pública
»»José Caetano Gomes, tesoureiro-mor
do Tesouro Público, 449
Estudos menores
»»memória sobre reforma na
província de São Paulo, 266
Exame crítico dos direitos do homem e do cidadão
»»Jeremy Bentham, 398
Exército, 12 (arts. 227 a 249, sessão de 1/9/1823)
»»Academia Militar da Cidade do
Rio de Janeiro, 38, 49
»»admissão de oficiais lusitanos desertores, 149
»»arquivo militar, 98

»»arsenal do Exército, 152,203, 349
»»Batalhão de Caçadores dos Libertos del Rei, 349
»»Batalhão de Caçadores de 1ª Linha da província
das Alagoas, 9 (sessão de 7/10/1823)

»»Batalhão de Caçadores, 2º, de São

Francisco do Sul, SC, 118
»»Batalhão de Caçadores da Serra, 3º,
448 (sessão de 11/10/1823)
»»Batalhão de Linha da província do Ceará, 338
»»Batalhão dos Granadeiros da Corte, 343, 346, 492
»»6ª Companhia, 491
»»Batalhão do Imperador, 111, 424
»»Batalhão de Milícias da Comarca
do Rio das Velhas, MG, 127
»»Batalhão de Milícias da província
do Rio Grande do Norte, 339
»»Batalhão de Milícias da Vila de São
Francisco do Sul, SC, 118
»»Batalhão nº 1º da Bahia, 424
»»Batalhão nº 2º de Caçadores da Corte, 333
»»Batalhão de São Paulo

■■Cisplatina, 82, 107
■■Rio de Janeiro, 107

»»prisioneiros de guerra portugueses, 111, 149, 430
»»rebelião de Pernambuco, 83, 147,

269, 282, 294 a 300, 453
»»recrutamento militar, 12 (art. 80, sessão
de 1/9/1823), 18, 82, 137, 165, 204
»»Regimento de Cavalaria de Milícias, 1º, da comarca
do Rio das Velhas, MG, (sessão de 10/10/1823)
»»Regimento da Cidade de Santa Catarina, 484
»»Regimento dos Estrangeiros, 41
»»Regimento de Infantaria de Milícias da Comarca
de Sabará, MG, 9 (sessão de 20/9/1823)
»»Regimento de Infantaria de
Milícias, 1º, da Corte, 334
»»representação dos oficiais da Guarnição
da Corte, 90, 158, 224, 225
»»Terço de Ordenanças de Porto Alegre, RS, 342
»»tropas de 1ª Linha, 109

■■Espírito Santo, 332

»»uniforme dos oficiais, 337
Exército lusitano
»»dívida na Bahia, 459

»»Conselho Supremo Militar, 334
»»Corpo de Artilharia da província das

Exército Pacificador da Bahia
»»agradecimentos e louvores da
Assembleia Constituinte, 42
»»condecoração, 46
»»empréstimo para vestuário e soldo das tropas, 237
»»felicitações à Assembleia Constituinte, 166
»»gratificações ao general Labatut, 153
»»pensões para viúvas dos militares
mortos em ação, 47
»»restauração da província, 166, 397

»»Corpo de Guaranis da Guarnição Militar

Expediente da Mesa e comissões, 393 a 497

»»Bloqueio de Montevidéu, 82, 87, 107
»»Comissão do Arsenal do Exército, 485
»»Comissariados, 157
»»Companhia de Caçadores Milicianos
do Rio Grande do Sul, 59, 480

»»Companhia de Cavalaria Miliciana da

Comarca do Rio São Francisco, PE, 340

Alagoas, 9 (sessão de 14/10/1823)

de Porto Alegre, RS, 104, 422
»»Corpos de Linha da província de Pernambuco, 486
»»Corpos de Milícias de Goiás, 481
»»Esquadrão de Dragões da Cidade
de Porto Alegre, RS, 104,422
»»Estado-Maior, 203
»»Exército Pacificador da Bahia, 42,
46, 47, 153, 166, 237, 397
»»Forças de Montevidéu, 430
»»Guarnição Militar da Corte, 90, 158, 224, 225, 330
»»Guarnição Militar de Porto Alegre,
RS, 104, 143, 174, 182, 422
»»hospital militar, 497
»»Instituto Brasílico, 49
»»insurreição das tropas

■■Paraíba e Pernambuco, 219, 221

»»Legião de Voluntários da Guarnição Militar
da província do Rio Grande do Sul, 341
»»mapas estatísticos, 109, 181
»»pão de munição, 157

Exposição sobre o estado da Fazenda Pública, 126
Exposição dos males que preocupam os
habitantes do termo de Minas Novas, MG
»»memória, 466
Extrait d´une lettre..., 496
Extratos de gazetas estrangeiras, 496
Exu (arraial), PE
»»criação de julgado, 35
Fábrica da Capela Real
»»pensão, 432
Fábrica de Ferro de São João de Ipanema
»»memória sobre isenção de impostos

■■Sorocaba, SP, 40

Fábricas
»»estamparia e papel do Andaraí
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■■isenção de direitos e recrutamento
militar para os empregados

◆◆ Rio de Janeiro, (cidade), 204

■■ferro e outros metais ou minerais

◆◆ isenção de direitos, 40
»»máquinas de fiar e tecer

■■benefícios do Alvará de 28/4/1809
◆◆ Pernambuco, 202

»»selins rasos

■■ajuda de custo

◆◆ Barbacena, MG, 201

Fala de deputações, 8 (sessões de 20/5 e 9/6/1823),
78 (sessão de 9/5/1823), 81 (sessões de 8/7 e
11/8/1823), 113 (sessão de 9/9/1823), 122 (sessão
de 13/10/1823), 407 (sessão de 20/10/1823)
Fala do imperador, 8 (sessão de 9/6/1823), 78
(sessões de 3 e 9/5/1823), 81 (sessões de 8/7 e
11/8/1823), 113 (sessão de 9/9/1823), 122 (sessão
de 13/10/1823), 407 (sessão de 20/10/1823)
Fala do Trono ver Fala do imperador
Falência
»»incorporação de dividendos à
massa da administração, 290
»»penhora de bens, 320
Família imperial
»»senatoria para os príncipes, 12
(art. 105, sessão de 1/9/1823)
Farinha de mandioca
»»extinção de impostos, 124
Fazenda de defuntos e ausentes ver
Bens de defuntos e ausentes
Fazenda Pública, 12 (arts. 215 a
226, sessão de 1/9/1823)
»»administração e arrecadação nas províncias, 18
»»comércio e impostos

■■Minas Gerais, Rio Grande do Sul
e Rio de Janeiro, 416

»»criação de taxas adicionais

■■gêneros de exportação e de luxo, 124

»»diferença no balanço do Tesouro, 238
»»dívida para com militares, 460
»»estudos sobre impostos e aumento de

rendas na Fazenda Pública, 449
»»exposição sobre o estado da Fazenda Pública, 126
»»Provimentos dos benefícios eclesiásticos, 162
Fazenda da Serrinha, RN
»»despotismo do governo provisório rebelde, 18
Federação, 12 (art. 2º, sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
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Federação do Estado Cisplatino
ver Cisplatina (província)
FEIJÓ, João da Silva
»»tenente-coronel, naturalista

■■memória, 415

Felicitações
»»à Assembleia Constituinte ver
Assembleia Constituinte de 1823
»»ao Imperador

■■junta provisória de governo da

província de Santa Catarina, 18

FÉLIX, José
»»procurador de Antônio Joaquim dos Reis Portugal,
chefe de esquadra da Armada Nacional

■■pensão, 239
Feriados nacionais
»»12 de outubro – aclamação do imperador, 122
»»7 de setembro – aniversário da Independência, 113
FERNANDES, Luís, e
»»FERNANDES, Manuel José, e outros

■■testamento do capitão Antônio
Fernandes Braga, 345

Fernando Noronha (arquipélago), 12
(art. 2º, sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
»»degredo perpétuo, 106
FERRÃO, João Carlos Xavier da Silva
»»marechal

■■herdeira
--

posse de terras

·· Tanque (distrito), MG, 307

FERREIRA, José Antônio
»»FERREIRA, José Manuel

■■pedido de emprego, 395

FERREIRA, Tomás da Costa Alcami
»»procurador dos povos do Sertão das
Gerais e Rio São Francisco

■■criação de nova província, 210

»»elevação à vila

■■Formigas do Rio Verde, MG, 467

Ferro e outros metais ou minerais
»»isenção de direito para as fábricas, 40
Festa nacional ver Feriados nacionais
Fiança criminal, 12 (art. 10, sessões
de 1/9, 14 e 15/10/1823)

Fiel-de-balança do Arsenal do
Exército (ou da Marinha)
»»nomeação, 349

FONSECA, Manuel Felipe da
»»provimento de agravo da relação
de Pernambuco, 472

Fiel-pagador do Tesouro Público
»»aposentadoria e auxílio para cobrir
diferença de balanço, 238, 243

FONTOURA, José Carneiro da, militar
»»dívida da Real Fazenda, 460

FIGUEIREDO, Henriqueta Emília Moreira de
»»pensão, 241, 255
FIGUEIREDO, Manuel Moreira de
»»conselheiro

■■pensão para filhas, 241, 255
■■plano para abolição dos direitos de passagens

nas estradas de Minas e nas demais existentes
no país, com projeto de reforma de arrecadação
dos Direitos Reais, no comércio da província do
interior do Reino, 448 (sessão de 11/10/1823)

Filhos de militares
»»admissão à praça de 2º cadete, 342
»»pensão, 160, 232, 239, 244

Forças armadas, 12 (arts. 227 a
249, sessão de 1/9/1823)
Formigas do Rio Verde (arraial), MG
»»povos do Sertão das Gerais e Rio São Francisco

■■elevação a vila, 467

Fórmula de juramento dos deputados
»»compromisso na Capela Imperial,
8 (sessão de 18/4/1823)
Foro Judicial
»»memória, 478

Fiscalização financeira
»»despesas da Casa Real, 150

Fortaleza
»»Barra, SP, 83
»»Ilha das Cobras, RJ (cidade), 103, 188, 269,
274, 275, 282, 283, 293, 298, 330, 331, 453
»»Lage, RJ (cidade), 294, 299
»»Santa Cruz, RJ (cidade), 333, 334
»»Santos, SP, 295, 296
»»Villegaignon, RJ (cidade), 300, 430

Fiscalização das profissões, 12
(arts. 18, sessão de 7/11/1823)

Fortaleza de N. Sa. da Assunção, CE
»»Câmara da cidade

Finanças públicas, 12 (arts. 215 a
226, sessão de 1/9/1823), 449
»»relatório do ministro da Fazenda, 126

Fisicatura-mor do Império
»»representações feitas ao governo, 470
Físico-mor do Império
»»abuso dos boticários

■■Alagoas, Ceará, Pernambuco e
Rio Grande do Norte, 272

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 29/8/1823)

Fortificações
»»mapas estatísticos

■■Alagoas, 181
■■Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina, 109

»»atribuições e jurisdição, 167
»»regulamento da Inspetoria-Geral

Fragata “Niterói”
»»mapa de receita e despesas da construção, 405

Flores (arraial), GO ver Arraial das Flores

FRANÇA, Antônio Ferreira, Dr.
»»membro da Comissão de Fora de Saúde Pública, 69

do Hospital Militar, 497

Florestas
»»Espírito Santo, 198
»»memória sobre agricultura e
derribada de matas, 419
Folhas de pagamento
»»taquígrafos da Assembleia Constituinte, 66
FONSECA, Antônio José da
»»outros presos dos Corpos de
Linha Guarnição da Corte

FRANÇA, Aquilino Álvares Delgado e
»»pedido de emprego, 395
FRANÇA, Clemente Ferreira
»»nomeação para ministro da Justiça, 408
FRANÇA, Luís Paulino de Oliveira Pinto da
»»marechal de campo

■■cartas e proclamação do Rei de
Portugal D. João VI, 148, 214

■■pedido de libertação, 330
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Frankfurt, Alemanha

»»nomeações, 52, 54, 55, 61, 63,

FRANCISCO, Antônio
»»soldado da 1ª companhia do 2º Batalhão da Corte

»»pedidos de emprego, 395
»»turnos de trabalho, 286 a 288
»»vencimentos, 64, 66, 231, 234, 384

FRANCISCO, Jacinto José
»»outros presos na cadeia da Corte

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
»»aposentadoria, 238, 243, 258, 264
»»atribuições, encargos e jurisdição, 167
»»cargos e funções

»»colonos para o Brasil, 193

■■livramento, 333

■■pedido de livramento, 271

FREIRE, Zeferino Pimentel Moreira
»»capitão

■■agressão a Davi Pamplona Corte Real, 325

Fronteiras do Império
»»vigilância, 119
Frutos
»»isenção dos dízimos

■■N. Sa. do Pilar, GO, 259, 450

Funcionalismo ver Funcionários do Diário e da
secretaria da Assembleia; Funcionários públicos
Funcionários do Diário e da
secretaria da Assembleia
»»atribuições, 64
»»aulas de taquigrafia, 249, 391
»»cargos e funções, 53

■■administrador de vendas do Diário, 64
■■arrumador de galerias, 60
■■compositores do Diário, 95
■■contínuos, 60, 61, 395
■■diretor da secretaria, 1
■■encarregados de limpeza, 60, 61
■■escriturários, 64, 65, 395
■■guarda-livros, 53, 395
■■impressor do Diário, 382
■■oficiais, 53, 63, 190, 231, 395
■■ordenanças de cavalaria, 52
■■porteiros e ajudantes de porteiro,
53 a 55, 60, 61, 189, 391, 395

■■redator do diário, 63, 64, 68, 130, 389
■■serventes, 60, 61, 64, 67
■■taquígrafos, 10 (art. 35, sessão de

12/6/1823), 64, 66, 383 a 388, 390
»»concurso público, 383, 385
»»criação de cargos, 60
»»efetivação de interinos, 190
»»folha de pagamento, 66
»»gratificações, diárias e ajuda de custo, etc., 189
»»multa por faltas não justificadas, 390

65, 67, 68, 382, 385, 388

■■alcaide-pequeno da Câmara da
cidade do Rio de Janeiro, 257

■■amanuenses do Tesouro Público, 228
■■cirurgião de navio negreiro, 281
■■cirurgião-mor do Império, 167
■■contramestre da Oficina de Serralheiros
do Arsenal do Exército, 264

■■Correios do Tesouro Público, 228
■■deputado-escrivão da Junta da
Fazenda do Espírito Santo, 234

■■despachante da Alfândega de Pernambuco, 344
■■diretor dos índios, 196, 197
■■escriturário da Junta da Fazenda
do Espírito Santo, 258

■■fiel-de-balança do Arsenal do Exército, 349
■■fiel-pagador do Tesouro Público, 238, 243
■■físico-mor do Império, 167, 272, 497
■■guardas dos armazéns da Alfândega
do Rio de Janeiro, 233

■■guardas do Número da Alfândega
do Rio de Janeiro, 233

■■juiz da Alfândega de Algodão de
Pernambuco, 269, 282

■■oficiais da

◆◆ Secretaria de Estado dos Negócios
Estrangeiros, 140, 249

◆◆ Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, 245
◆◆ Secretaria de Estado dos Negócios
do Império e da Justiça, 245

◆◆ Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, 245
◆◆ Secretaria da Junta da Fazenda
de Pernambuco, 458

◆◆ Secretaria da junta provisória
de governo da província

---

Pernambuco, 251
São Paulo, 256

■■piloto-agrimensor da Câmara da
vila de Nova Friburgo, RJ, 347

■■porteiro e guarda-livros do Museu da Corte, 263
■■porteiro do Tesouro Público, 263
■■praticantes do Tesouro Público, 228
■■professor de gramática latina, 260, 465
■■provedor-mor da Saúde, 167
■■tesoureiro da Câmara da vila de São Salvador
dos Campos dos Goitacases, ES, 262
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■■tesoureiro-mor do Tesouro Público, 449

»»emolumentos, 245
»»gratificações, diárias, ajuda de custo,
etc., 92, 238, 245, 258, 281
»»nomeação

■■anulação, 31
■■pedidos de, 347, 349, 395
■■preferência para veteranos da

guerra da Independência, 105
»»pedido de informações, 92
»»penalidades para os que se opuserem
à independência, 31
»»prisão arbitrária, 269, 282
»»vencimentos, 92, 152, 226, 233, 234, 251,
256, 257, 260, 262, 263, 316, 458, 465
»»vitaliciedade, 344
Furriel da Legião de Voluntários da Guarnição
da província do Rio Grande do Sul
»»baixa de serviço militar, 341
FURTADO DE MENDONÇA, Hipólito
José Pereira da Costa
»»apontamentos para um plano de
colonização no Brasil, 409
Gabinete de história natural
»»organização do Instituto Brasílico, 49
GALVÃO, Manuel Raimundo
»»comerciante da cidade de Porto Alegre, RS

■■prazo para pagamento de imposto
sobre carne verde, 454

GAMA, Antônio Joaquim Nogueira da
»»deputado-escrivão da junta da Fazenda
da província do Espírito Santo

■■redução dos vencimentos, 234
GAMA, Carlos Augusto Nogueira da
»»2º escriturário da junta da Fazenda
da província do Espírito Santo

■■aposentadoria sem vencimentos, 258
GAMA, José Fernandes
»»juiz da Alfândega de Algodão de Pernambuco

■■prisão arbitrária, 269, 282

Garanhuns, PE
»»Câmara da vila

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 29/8/1823)

■■apreensão de pesos espanhóis
◆◆ Rio de Janeiro, 319

Gazetas estrangeiras
»»resumos de notícias, 496
General Evening Post
»»resumos de notícias, 496
Gêneros de exportação e de luxo
»»Minas Gerais, 175
»»taxas adicionais, 124
Gentios ver Índios
Gibraltar
»»viagem do bergatim “N. Sa. do Carmo”, 319
Gibraltar Chronicle
»»resumos de notícias, 496
GILFILLAN, Alexandre, & Cia.
»»negociantes ingleses

■■liberação de fazendas pela Alfândega, 455

Goa ver Estados de Goa
Goiana, PE
»»Câmara da vila

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

GOIÁS (província), 12 (art. 2º,
sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
»»administração, 18
»»arrecadação de dízimos, 175
»»eleições para a Assembleia
Constituinte, 352, 366, 373
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 11/8/1823)
»»índios canoeiros

■■extinção, 77

»»junta provisória de governo da
província, 18, 259, 450

»»limites com a província do Pará, 18
»»mapas estatísticos, 79
»»memória sobre comércio com barcos entre

as províncias vizinhas, como medida de
desenvolvimento econômico para a região, 18
»»milícias da província, 481
»»ocupação militar da província

■■general Manuel Inácio de Sampaio, 18

Garantias constitucionais, 12 (arts. 7º
e 27, sessões de 1/9 e 7/10/1823)

»»ordenado do presidente da província, 18
»»petições e representações, 18
»»tropas de linha

GARRIDO, Santiago
»»passageiro do bergantim “N. Sa. do Carmo”

»»vilas, cidades, etc.

■■soldo, 481
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■■Arraial das Flores

◆◆ povos do arraial e distrito
-- problemas locais, 412

■■Jaraguá e Meia ponte

◆◆ construção de pontes Rio das
Almas e Rio Urubu, 76

■■N. Sa. do Pilar

◆◆ habitantes do arraial e julgado
-- catequização dos índios, décima das casas,
dízimos dos frutos e impostos das lojas
·· isenção, 259, 450

■■São João das Duas Barras

◆◆ Câmara da vila
-- limites com a província do Pará e situação
política das vilas da comarca, 18

◆◆ elevação da comarca à categoria de província, 436
◆◆ mapas estatísticos, 79

■■São João da Palma

◆◆ Câmara da vila
-- civilização dos índios, 414
-- governo provisório rebelde
--

instalado na província, 18
isenção de dízimos e outras providências, 414

GOMES, Antônio de Araújo

»»taquígrafo da Assembleia Constituinte

■■nomeação, 388

GOMES, José
»»soldado do Batalhão de Granadeiros da Corte

■■baixa da praça de soldado e transferência
para o Regimento de Milícias, 346

GOMES, José Caetano
»»tesoureiro-mor do Tesouro Público

■■estudos sobre imposto e aumento de
rendas na Fazenda Pública, 449

GOMES, Luciano José
»»alcaide-pequeno da Câmara da
cidade do Rio de Janeiro

■■vencimentos, 257
GOMES, Luís
»»preso na cadeia da Corte

■■conclusão do processo, 277

GOMES, Miguel Pires Correia
»»outros funcionários dos Tribunais de Recife, PE

■■vencimentos, 316

GONÇALVES, João
»»outros marinheiros da escuna Catarina

■■prisão arbitrária, 297

GOULARTE, João
»»mapas da receita e despesa

■■fragata “Niterói”, 405
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GOUVEIA, José Joaquim de
»»preso na fortaleza da Ilha das Cobras, RJ

■■carta de defesa, 274
■■sentença absolutória, 283

Governador das Armas ver Comandante
das Armas de província
Governador militar da Ilha Grande e Parati, RJ
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 20/6/1823)
Governador de províncias, 16
Governo provisório ver Junta provisória
de governo da província
Governos provinciais
»»administração, 18, 79
»»composição, 16, 18
»»conselheiros, 18
»»criação, 18
»»forma provisória, 407
»»regulamento, 17, 18
GPT, pseud.
»»carta contra o Decreto de 3/6/1822, 177
Grã-Bretanha ver Inglaterra
Graça ver Anistia, indulto e perdão
Graças e benefícios ver Mercês, graças e benefícios
Gramática latina
»»vencimentos de professor

■■Rio de Janeiro

◆◆ Ilha Grande e Rio de Janeiro (cidade), 260

■■São Paulo

◆◆ São Paulo (cidade) e Taubaté, 465

Gramática universal

»»Sistema literário, filosófico e analítico sobre a
arte da palavra ou gramática universal, 464

Grande (rio), MG
»»contribuições de passagens, 448
GRANJEIRO, Manuel Marques
»»ex-deputado às Cortes de Lisboa

■■regresso à província de Alagoas, 132

Gratificações, diárias, ajuda de custo, etc.
»»ajudante de porteiro da Assembleia
Constituinte, 189
»»aulas de taquigrafia a funcionários da
Assembleia Constituinte, 249
»»auxílio para diferença de balanço
de Tesouro, 238, 243

»»auxílio para piloto-agrimensor da Câmara

da vila de Nova Friburgo, RJ, 347
»»deputados representantes de Angola
às Cortes de Lisboa, 150
»»despesas com a Restauração do Pará, 254
»»escriturários da Junta da Fazenda
do Espírito Santo, 258
»»funcionários das secretarias de Estado, 92
»»general Pedro Labatut, 153
»»oficiais das secretarias de Estado, 245
»»pedidos de informações, 92, 169, 245
»»presos políticos da Ilha das Cobras, 298, 453
»»procurador-geral da província

■■Ceará, 246
■■Espírito Santo, 226, 273

»»zelo com a saúde dos escravos
nos navios negreiros, 281

GRIMALDI, Pedro Ursini
»»porteiro-mor da Assembleia Constituinte

■■nomeação, 61

Grito da Independência ver
Proclamação da Independência
Guarapari, ES
»»mapas estatísticos

■■população, 79

Guaratinguetá, SP
»»limites, 448
Guarda-livros
»»Assembleia Constituinte, 53, 395
»»museu da Corte, 263
»»participação em penhora de bens, 320
Guardas dos Armazéns e Guardas do
Número da Alfândega do Rio de Janeiro
»»vencimentos, 233
Guarnição da Corte
»»movimentação de tropas, 90, 158
»»presos na Ilha das Cobras, RJ, 330
»»representação de oficiais, 224, 225

■■venda de calçados nas ruas da
cidade do Rio de Janeiro, 420

Guerras da Independência ver Independência
GUIMARÃES, Antônio José de Carvalho
»»memória remetida pela Câmara da
vila do Rio Pardo, RS, 442
GUIMARÃES, João Cruz da Silva
»»representante da Câmara da vila de
Santa Maria de Baependi, MG

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 26/8/1823)

GUIMARÃES, José Antônio Ferreira
»»escriturário da Assembleia Constituinte

■■nomeação, 65

GUIMARÃES, José Antônio de Oliveira
»»porteiro da Assembleia Constituinte

■■nomeação, 54

GUIMARÃES, Manuel José Rodrigues
»»preso na cadeia da Corte

■■pedido de livramento, 271

GUSMÃO, João Carlos da Cunha de
»»desembargador do Paço

■■serventia vitalícia do ofício de
escrivão da Correição

◆◆ Olinda, PE, 279

Habitantes

»»Angola

■■sequestro de bens, 309, 314

»»arraial e distrito das Flores, comarca
de São João das Duas Barras, GO

■■problemas locais, 412

»»arraial e freguesia de Pouso Alegre, MG

■■elevação à vila, 322

»»arraial e julgado de N.Sa. do Pilar, GO

■■isenção de impostos e catequização
dos índios, 259, 450

»»arraial de Santa Luzia (província)

■■elevação à vila com o nome de Vila
Nova da Imperatriz, 217

Guarnição Militar de Porto Alegre, RS
»»veto absoluto, 104, 143, 174, 182, 422

»»cidade da Bahia

GUEDES, Rodrigo Pinto
»»almirante

»»cidade do Rio de Janeiro

■■membro da Comissão de Fora de
Marinha e Guerra, 57, 161

GUERRA, João Vicente da
»»juiz do ofício de sapateiro

■■indenizações por perda de bens
durante a Ocupação, 427

■■aforamentos de terrenos, 328

»»cidade de São Paulo

■■drenagem e aterro da Várzea do Carmo, 242

»»distrito do Tanque, comarca do Sabará, MG

■■uso e posse de terra, 307
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»»distrito e vila de São Francisco do Sul, SC

■■queixa contra o comandante do 2º

Batalhão de Caçadores, tenente-coronel
Francisco de Oliveira Camacho, 118
»»freguesia de São Manuel da Pomba, MG

■■elevação a vila, 435

»»julgado e grande freguesia de Santo Antônio
do Curvelo, comarca do Sabará, MG

■■ensino de primeiras letras, 462

Hospitais, 12 (art. 253, sessão de 1/9/1823)
Hospitais dos Lázaros
»»Ilha do Bom Jesus, RJ, 276

»»julgado de Papagaio, comarca do Sabará, MG

Hospital militar
»»regulamento da Inspetoria-Geral, 497

Antônio do Curvelo a vila, 445
»»Ribeira de Caratins

Hospital da vila de Vitória
»»taxas de manutenção

■■elevação do julgado de Santo

■■localização de Caratins, termo

da vila do Marvão, PI, 18
»»Sertão das Gerais e Rio São Francisco

■■elevação do arraial de Formigas

do Rio Verde a vila, 467
»»termo da vila de Santo Antônio
de Sá do Macacu, RJ

■■extinção do Contrato do Ver, 305

■■São Salvador dos Campos dos Goitacases, ES, 270

Icó, ES
»»colégio eleitoral

■■termo de eleição dos deputados, 191

»»eleições para a Assembleia Constituinte, 18
»»junta provisória de governo da província

■■arbitrariedades dos escrivães, 18

»»vila de Porto Calvo, AL

»»situação política, 18

»»vila de Porto das Pedras, AL

Igreja brasiliense
»»constituição eclesiástica, 162

■■ordem pública, 18

■■despotismo da junta provisória de
governo da província, 18

»»vila Real da Praia Grande, RJ

■■representação, 417

»»vila de São Salvador dos Campos
dos Goitacases, ES

Igreja e Estado, 12 (arts. 14 a 16 e 24, sessões
de 1/9, 29 e 30/10, 5 a 7 e 11/11/1823 e 184)
»»assentos que os membros do governo
devem ter na igreja matriz

■■Porto Alegre, RS, 18

■■arbitrariedades do comandante do Distrito, 406
■■isenção dos impostos destinados à manutenção

»»assuntos eclesiásticos

■■posse de terras e culturas, 474

»»bispo, cabido e clero da diocese de Mariana, MG

do hospital da vila de Vitória, ES, 270
»»vila de Ubatuba

Habitantes e juízes ordinários do julgado
de Papagaio, comarca do Sabará, MG
»»elevação do arraial de Santo Antônio
do Curvelo a vila, 445
Habitantes e lavradores do Ceará
»»petições, 413
Hanseníase ver Morfeia
Hasta pública
»»bens recolhidos ao Depósito Público, 473
História natural
»»estudo e ensino

■■gabinete de história natural, 49

HOBES, Lucas José
»»eleições para a Assembleia Constituinte, 216
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Horto Botânico
»»informações sobre aulas de botânica, 38
»»organização do Instituto Brasílico, 49

Índices

■■Poxim, AL, 183

»»benefícios eclesiásticos, 162

■■Mariana (bispado), MG, 432

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 10/7/1823)

»»bispo capelão mor ver COUTINHO, Jozé Caetano
da Silva, bispo capelão mor do Rio de Janeiro

»»clérigos regulares secularizados

■■direitos civis, 312

»»constituição eclesiástica do arcebispado da Bahia

■■aplicação

◆◆ Mariana (bispado), MG, 168
»»freguesias

■■São João del Rei, MG, 89

»»Lei da Alternativa nas Contas dos
Testamentos, 23, 280, 285, 287

»»memória sobre melhoramentos em matérias
religiosas, eclesiásticas, civis e canônicas

■■Minas Gerais, 292

»»missionários

■■catequização dos índios

◆◆ N. Sa. do Pilar, GO, 259
»»proibição de ingresso de noviços nos conventos

◆◆ estrada do Rio Preto, 448 (sessão de 11/10/1823)
◆◆ Rio Grande e Rio das Mortes, 448

»»seminário de Itu, SP, 267
»»seminário de São Joaquim e seminário de São José

◆◆ São João del Rei
-- rios das Mortes e Verde, 452
◆◆ São José do Rio das Mortes, 448

e medidas de proteção aos egressos, 21

■■Rio de Janeiro (cidade), 38

»»Tribunal da Bula da Cruzada

■■acesso ao cargo de contador ou provedor, 348

Iguaraçu, PE
»»Câmara da vila

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

Ilha Grande, RJ
»»governador militar

■■felicitações à Assembleia Constituinte,

9 (sessão de 20/6/1823)
»»professor de gramática latina, 260
Ilhas ver pelos respectivos nomes
Imigração alemã, 347
»»São Jorge dos Ilhéus, BA, 193

Imperador, 12 (arts. 37, 38, 41, 44, 55, 58, 59,
62, 64, 65, 91, 106, 107, 110 a 121, 138 a 172,
177, 180, 181, 183 a 185, sessão de 1/9/1823)
»»representação dos oficiais da Guarnição
da Corte, 90, 158, 224, 225
»»veto absoluto, 104, 143, 174, 182, 422
Império do Brasil
»»estabilidade e segurança, 136
»»projeto de Constituição, 12 (sessão de 1/9/1823)
Importação
»»selins rasos, 201
»»tecidos, 455
Impostos, taxas, etc., 12 (art. 42,
sessão de 1/9/1823)
»»contrato de aguardente

■■confirmação

◆◆ Atalaia, AL, 252

»»Contrato do Ver

■■extinção

◆◆ Santo Antônio do Sá do Macacau, RJ, 305

»»contribuição voluntária

■■do Caminho de Santos

◆◆ drenagem e aterro da Várzea do Carmo
-- São Paulo (cidade), 242

■■para o Palácio de N. Sa. da Ajuda, Portugal
◆◆ extinção
-- Itabira, MG, 240

»»contribuições de passagens

■■Minas Gerais

(sessão de 11/10/1823)

(sessão de 9/7/1823)

■■plano para abolição dos Direitos de Passagens
nas estradas de Minas e nas demais existentes
no país, 448 (sessão de 11/10/1823)

■■Rio de Janeiro e São Paulo, 448

»»das casas

■■extinção

◆◆ Atalaia, AL, 252

■■isenção

◆◆ Bahia, 33
◆◆ N. Sa. do Pilar, GO, 259, 450

»»décima

■■atrasada

◆◆ nomeação de escrivão, 248
»»direitos

■■de entrada e saída dos produtos de ferro e
outros metais fabricados no Brasil, 40

■■pagos pelas fábricas de estamparia
e papel do Andaraí

◆◆ Rio de Janeiro (cidade), 204

■■pagos pelas fábricas de máquinas de fiar e tecer
◆◆ Pernambuco, 202

■■relativos ao ofício de meirinho do

Desembargo do Paço, 315
»»dízima

■■pagamento por sentença da

Casa de Suplicação, 288
»»dízimos

■■arrecadação e arrematação dos contratos

◆◆ Alagoas, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Paraíba do
Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 175

■■confirmação e posse do Contrato
◆◆ Rio Grande do Sul, 265

■■estudos sobre impostos e aumento de
renda na Fazenda Pública, 449

»»exploração do pau-brasil e de
exportação de algodão

■■Alagoas, 227

»»frutos

■■N. Sa. do Pilar, GO, 259, 450

»»gêneros exportados

■■Minas Gerais, 175

»»isenção

■■São João da Palma, GO, 414

»»produtos agrícolas

■■Bahia, 33

»»vencidos

■■Minas Gerais, 176

Índices

303

Impostos diversos

»»aplicação no Caminho da Serra da

Estrela, 448 (sessão de 11/10/1823)
»»arrecadação

■■estudos, 449
■■Minas Gerais, 27
■■projeto de reforma no comércio das províncias

do interior do Reino, 448 (sessão de 11/10/1823)
»»carne verde e lojas, 124

■■Atalaia, AL, 252
■■Porto Alegre, RS, 454

»»consequências para o comércio das províncias

■■Minas Gerais, Rio Grande do Sul

e Rio de Janeiro, 416
»»extinção

ex-deputados às Cortes de Lisboa, 132

Incentivos e subvenções à indústria e ao comércio
»»fábrica de ferro de São João de Ipanema

■■Sorocaba, SP, 40

»»fábrica de selins rasos

■■Barbacena, MG, 201

»»fábricas

■■estamparia e papel

◆◆ Rio de Janeiro (cidade), 204

■■ferro e outros metais, 40
■■máquinas de fiar e tecer
◆◆ Pernambuco, 202

■■Penedo, AL, 183

Incomunicabilidade
»»presos políticos, 294, 299, 300

■■manutenção do hospital da vila de Vitória

Incursões de espanhóis
»»vigilância nas fronteiras, 119

»»farinha de mandioca, 124

◆◆ São Salvador dos Campos dos Goitacases, ES, 270
»»selo

■■pagamento pelas fábricas de

estamparia e papel do Andaraí

◆◆ Rio de Janeiro (cidade), 204
»»Sisas

■■confirmação do contrato de arrematação
◆◆ São Salvador dos Campos dos
Goitacases, ES, 235, 236

»»subsídios literários

■■informações, 128

»»taxas

■■adicionais para os gêneros de

exportação e artigos de luxo, 124

■■licença de venda de café e comida em tabernas
◆◆ Itaguaí, RJ, 261, 301

Imprensa

»»estrangeira

■■resumo de notícias, 496

»»oficial

■■Diário do Governo, 186
◆◆ censura prévia, 140

Imprensa Nacional
»»impressão do Diário da Assembleia, 95
Impressor do Diário da Assembleia
»»pedido de promoção, 382
Imunidades parlamentares, 12 (arts. 72
a 76 e 104, sessão de 1/9/1823)
»»ação de despejo contra o deputado Jacinto
Furtado de Mendonça, 208, 211, 421
»»licença para inquirir deputados à
Assembleia Constituinte, 396
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»»livre ingresso na província de Alagoas de

Índices

Indenizações
»»desapropriações por interesse público, 12
(art. 21, sessões de 1/9 e 7/11/1823)
»»de guerra

■■Bahia (cidade), 427

Independência
»»aniversário da proclamação, 113
»»consolidação

■■abolição do tráfico de escravos, 101
■■agradecimentos da Assembleia

Constituinte, 113, 170
»»criação da comissão especial secreta para
indicar meios de combate às tentativas
de recolonização portuguesa, 80
»»Diário do Governo

■■“notícias nacionais”, 108

»»eleições para a Assembleia Constituinte
na província Cisplatina, 216

»»execução da Lei Marcial Portuguesa, 28
»»guerras

■■anistia para os que se opuseram
à Independência, 51

■■indulto para presos civis e militares, 278
■■julgamento de embarcações apreendidas
pela Esquadra Nacional, 324

◆◆ perdão imperial para os desertores, 106
◆◆ preferência nos empregos para os veteranos
das Campanhas do Sul e do Norte, 105

»»manifesto do governo às nações, 154, 163
»»missão conde do Rio Maior, 404
»»missão diplomática

■■reconhecimento da Independência
pelas nações, 101, 154, 220

»»missão Luís Paulino, 148, 214
»»naturalização de portugueses e

demais estrangeiros, 20
»»penalidades para os adversários, 20, 28, 31, 271

■■perda da cidadania e sequestro de bens, 209, 212

»»política portuguesa de recolonização, 11, 80
»»prazo para permanência de brasileiro
em Portugal, 209, 212, 213, 425, 429

■■subscrição da Câmara da cidade

do Rio de Janeiro, 429
»»proclamação da Assembleia Constituinte
aos povos do Brasil, 11
»»províncias

■■Bahia

◆◆ administração da justiça, 32
◆◆ admissão de prisioneiros de guerra e desertores
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

portugueses no Exército Nacional, 111, 149
anulação de nomeações feitas durante
a Ocupação da província, 31
aplicação da Lei Marcial Portuguesa, 28
condecoração de militares do
Exército Pacificador, 46
criação de Junta Protetora da
Agricultura e Comércio, 155
destinação de prisioneiros de
guerra portugueses, 335
dívida contraída pelo general Madeira de Melo, 459
elevação a vila

---

Itaparica (ilha), 86
Nazaré, 100

◆◆ empréstimo para o Exército Pacificador, 237
◆◆ felicitações da Assembleia Constituinte
-- Exército Pacificador e governo da província, 166
◆◆ indenizações, 427
◆◆ isenção de impostos sobre produtos
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

agrícolas e casas, 33
pagamento de aluguel durante a
Ocupação da província, 475
penalidades para os adversários
da Independência, 28, 31
pensões para viúvas de militares
do Exército Pacificador, 47
restauração da província, 86, 100, 166

-- aclamação do imperador, 397
◆◆ retorno do Batalhão de Milícias da
Comarca do Rio das Velhas, 127

◆◆ títulos e armas para vilas e

povoações, 42 a 45, 100, 180

■■Cisplatina
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

bloqueio de Montevidéu, 82, 87, 107, 216
fuga da corveta “Liberal”, 87
permissão para oficial português deixar o país, 430
prisão de oficiais portugueses na
Colônia de Sacramento, 331
◆◆ retorno do Batalhão de São
Paulo sediado na Corte e
◆◆ substituição das tropas paulistas, 82, 107

■■Maranhão

◆◆ restauração da província
◆◆ aclamação do imperador, 397

--

agradecimentos da Assembleia
Constituinte a lorde Cochrane, 170
·· Manifestação da Assembleia
Constituinte a SMI, 173

■■Pará

◆◆ restauração da província
-- aclamação do imperador, 397
-- auxílio para despesa, 254

■■Pernambuco

◆◆ destinação de prisioneiros de guerra, 235

■■Piauí

◆◆ restauração da província
-- aclamação do imperador, 397
◆◆ reforma para veteranos das Campanhas
do Sul e do Norte, 105

◆◆ título nobiliárquico para lorde Cochrane, 156
◆◆ voto de louvor à Esquadra Brasileira, 112

»»represálias contra Portugal e Angola

■■navios corsários, 324
■■sequestro de bens, 85, 309, 314, 323

»»restauração das províncias e aclamação do

imperador ver Guerras nas respectivas províncias

Indicações e requerimentos, 52 a 188
Índios
»»apontamentos sobre civilização dos índios
Bravos do Império do Brasil, 194
»»catequização, 12 (art. 254, sessão de 1/9/1823)

■■N. Sa. do Pilar, GO, 259, 450
■■São João da Palma, GO, 144
■■Minas Gerais, 195

»»estado de abandono

■■Resende, RJ
■■São Luís Beltrão (aldeia), 197

»»extinção

■■Goiás, 77

»»Repressão

■■Vacaria, RS, 59, 480

»»terras

■■Valença (sertão) RJ, 196

Indulto
»»instalação da Assembleia Constituinte

■■presos afiançados ou seguros, 14

◆◆ civis e militares da província de São Paulo, 278
◆◆ da Ilha das Cobras, RJ, 330

Indústrias

»»calçados

■■Rio de Janeiro (cidade), 420

»»estamparia

■■Rio de Janeiro (cidade), 204

»»Ferro e outros metais, 40
»»Máquinas de fiar e tecer
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■■Pernambuco, 202

»»Papel

■■Rio de Janeiro (cidade), 204

»»Proteção e liberdade, 12 (art. 7º,
sessões de 1/9 e 10/10/1823)

»»Seda, 203
»»Selins rasos

■■Barbacena, MG, 201

Inelegibilidade
»»eleições para Assembleia Constituinte

■■padre Venâncio Henriques de Resende
◆◆ Pernambuco, 356

Informações à Assembleia ver
Assembleia Constituinte de 1823
Inglaterra

»»política externa

■■reconhecimento da Independência, 101, 220

◆◆ resumos de notícias de gazetas estrangeiras, 496

■■Tratados de Comércio e Navegação com Portugal
◆◆ reflexões do tradutor, 496

Inhomirim (porto), RJ

»»reparos nas estradas, 448 (sessão de 11/10/1823)
Inquiridores dos Tribunais de Recife, PE
»»vencimentos, 316
Inspetor do Arsenal do Exército
»»vencimentos, 152
Inspetoria-Geral dos estabelecimentos literários
»»informações, 38
Inspetoria-Geral do Hospital Militar
»»regulamento, 497
Instalação da Assembleia Constituinte
ver Assembleia Constituinte de 1823
Instituto Brasílico
»»criação, 49
Instrução pública ver Educação e ensino
Instruções das Câmara das províncias aos
deputados à Assembleia Constituinte
»»Alagoas

■■Alagoas (cidade), 431

»»Paraíba do Norte

■■Mamanguape, Pilar do Taipu, São João, São

Miguel e Vila Nova Real do Brejo, 178
»»Pernambuco

■■Goiana, Iguaraçu, Olinda, Recife
e Santo Antão, 178
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Índices

Insurreição das tropas ver Rebelião das tropas
Intelligencer S. Petersburg
Commercial Advertiser (The)
»»resumos de notícias, 496
Intendência da Casa da Fundição do
Ouro da Comarca do Sabará, MG
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 30/10/1823)
Intendência-Geral da Polícia
»»balanços, 146
»»licença para venda de café e comida em taberna

■■Itaguaí, RJ, 261, 301

Intendente-geral da Polícia
»»acumulação de funções

■■deputado à Assembleia Constituinte, 30

»»citação de deputados como testemunhas, 396
»»informações sobre José Fernandes Barbosa, 213
»»nomeação, 206
Interiorização da Capital ver Capital do Brasil
Inviolabilidade
»»opinião, 132
»»propriedade, 12 (arts. 7º e 20, sessões
de 1/9, 10/10 e 7/11/1823)
Irajá (freguesia), RJ (cidade)
»»Ação de despejo contra o dep. Jacinto
Furtado de Mendonça, 208, 211, 421
Itabira (arraial), MG
»»contribuição voluntária para reedificação do
Palácio de N. Sa. da Ajuda, Portugal, 240
Itaguaí (rio)
»»registro de passagens, 448 (sessão de 11/10/1823)
Itaguaí, RJ
»»queixas contra IntendênciaGeral da Polícia, 261, 301
ITANHAÉM, Manuel Inácio de Andrada
Souto Maior, barão de
»»restauração da Bahia

■■prisão do general Madeira de Melo, 397

Itaparica (ilha), BA
»»elevação à vila, 86
Itapemirim, ES
»»mapas estatísticos

■■população, 79

Itapicuru, BA ver N. Sa. de Nazaré do Itapicuru, BA

ITAPICURU, João Dantas dos Imperiais

»»eleições para junta provisória de
governo da província da bahia

■■Câmara da Cachoeira, 218
Itu, SP
»»Câmara da vila

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 12/7/1823)

■■seminário

◆◆ pedido de auxílio, 267

Jacobina, BA
»»mapas estatísticos, 79
Jaguaribe, BA
»»concessão de título e armas, 45
Jaraguá, GO
»»construção de pontes

■■rio das Almas e rio Urubu, 76

JARDIM, José Rodrigues
»»deputado-secretário da junta provisória
de governo da província de Goiás

■■memória sobre comércio com barcos entre

as províncias vizinhas como medida de
desenvolvimento econômico para a região, 18

Jardim Botânico ver Horto Botânico
JOÃO VI, Rei de Portugal
»»cartas e proclamação, 28
»»criados

■■despesas da Casa Real, 150

»»missão do conde do Rio Maior, 404
»»missão Luís Paulino, 148, 214
JOAQUIM, José
»»governador interino das Armas
da província de São Paulo

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 31/7/1823)

JOAQUINA, Luisa
»»anulação da venda de bens
havidos por herança, 350
JOAQUINA, Maria, escrava
»»ação de liberdade, 488
Jornais estrangeiros
»»resumos de notícias, 496
Jornalista
»»prisão especial, 275
JOSÉ, Lino
»»outros marinheiros da escuna Catarina

■■prisão arbitrária, 297
JOSÉ, Mariano
»»encarregado dos presos da cadeia da Corte

■■atraso no livramento, 327

Juiz da Alfândega de Algodão
»»Pernambuco, 269, 282
Juiz dos Contrabandos
»»abuso de autoridade, 477
Juiz delegado do físico-mor do Império
»»abuso dos boticários, 272
Juiz de Fora
»»abuso de autoridade

■■Santo Antônio de Sá do Macacu, RJ, 147, 304, 317

»»criação de cargo

■■Barbacena, MG, 443
■■Comarca do Sertão, PE, 35

»»indicação de nome

■■Sergipe, 18

»»ouvidor interino da comarca do Espírito Santo

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 10/11/1823)

Juiz do ofício de sapateiro
»»venda de calçados nas ruas da
cidade do Rio de Janeiro, 420
Juiz do povo
»»governo das províncias, 16
Juiz e oficiais da Câmara da vila de
São José do Rio das Mortes, MG
»»contribuições de passagens, 448
(sessão de 9/7/1823)
Juízes, 12 (arts. 187, 190 a 197, sessão de 1/9/1823)
»»corporações ver Corporações de
ofícios, juízes, escrivães e mestres
Juízes ordinários do Julgado do
Papagaio, comarca do Sabará, MG
»»elevação do arraial de Santo Antônio
do Curvelo à vila, 445
Juízo da Coroa
»»avaliação de bens sequestrados aos
moradores da cidade da Bahia, 427
Juízo de Defuntos e Ausentes
»»extinção, 85
»»regulamentação da arrecadação de bens, 29
Juízo da Fisicatura-Mor do Império, 167, 272, 470
Juízo por jurados ver Júri
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Julgamento

»»José Maria Ribeiro Pais

■■soldado miliciano

◆◆ preso na fortaleza de Santa Cruz, RJ, 334

Junta de administração geral da
província de Minas Gerais
»»extinção, 27
Junta Administrativa dos Diamantes
da Comarca de Serro Frio, MG
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 6/8/1823)
Junta do Colégio Eleitoral de Cuiabá, MT
»»termo de apuração de eleições, 191
Junta do Colégio Eleitoral da vila de Porto Calvo, AL
»»representação, 191
Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas
e Navegação do Império do Brasil
»»consultas

■■estrada, pontes, registros e

contribuições de passagens, 448

»»informações sobre ensino comercial

■■Rio de Janeiro, (cidade), 38

Junta da Fazenda da província, 16
»»Alagoas

■■arrematação dos dízimos

Junta de Justiça da Ilha dos Açores, 478
Junta da Justiça da província de São Paulo
»»atribuições, 478
Junta Protetora de Agricultura e Comércio da Bahia
»»criação, 155
Junta provisória de governo da província, 18, 124
»»Alagoas, 9 (sessão de 7/7/1823), 18, 423
»»Bahia, 88, 111, 166, 214, 218, 237, 424
»»Ceará, 18, 38, 397
»»Espírito Santo, 38
»»Goiás, 18, 259, 450
»»Mato Grosso, 18
»»Minas Gerais, 9 (sessão de 30/5/1823)
»»Paraíba do Norte, 9 (sessão de
9/9/1823), 115, 219, 221
»»Pernambuco, 9 (sessões de 14/6 e
7/7/1823), 11, 18, 38, 219, 221, 251, 486
»»Rio Grande do Norte, 9 (sessão
de 26/8/1823), 18, 38, 479
»»Rio Grande do Sul, 9 (sessão de
30/9/1823), 18, 38, 59, 104, 480
»»Santa Catarina, 9 (sessão de 9/7/1823), 18, 38, 434
»»São Paulo, 9 (sessão de 2/7/1823), 38,
448 (sessão de 11/10/1823), 478

◆◆ algodão e pau-brasil, 227

Junta de Saúde Pública
»»criação, 167

◆◆ empréstimo contraído pelo brigadeiro

Juramento da Constituição
»»Ceará

■■Bahia

Madeira de Melo, 459

»»Ceará

■■ajuda de custos para o procurador-

geral da província, 246
»»Espírito Santo

■■deputado-escrivão

◆◆ redução de vencimentos, 234

■■escriturário aposentado sem vencimentos, 258

»»Minas Gerais

■■arrematação de dízimos vencidos, 176
■■atribuições, 27
■■rendimentos das passagens dos

rios da província, 448
»»Pernambuco

■■vencimentos dos funcionários, 458

»»Rio Grande do Norte

■■arrematação de pau-brasil, 253

»»Rio Grande do Sul

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 30/9/1823)

»»São Paulo
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■■auxílio para o Seminário de Itu, 267

Índices

■■Crato, Missão Velha e Santo Antônio do Jardim, 18

Juramento dos deputados ver Capela Imperial
Júri, 12 (arts. 7º, 187 a 189, sessões
de 1/9 e 7/10/1823)
Justiça
»»ação de despejo contra deputado à
Assembleia Constituinte, 208, 211, 421
»»ação de liberdade de escravos, 286, 289, 326, 488
»»ação de nulidade

■■testamento, 321, 326
■■venda, por terceiros, de bens de herança, 350

»»administração nas províncias, 18
»»anistia, 51
»»circunscrição

■■comarcas

◆◆ Alagoas, 79, 457
◆◆ Bahia, 79
-- Jacobina e São Jorge dos Ilhéus, 79
◆◆ Ceará, 79

-- Crato, 18
◆◆ Espírito Santo, 9 (sessão de 10/11/1823), 79
-- Itapemirim, 79
◆◆ Goiás
-- São João das Duas Barras, 18, 79, 412, 414, 436
◆◆ Minas Gerais
-- Campanha da Princesa, 210
-- Ouro Preto, 79, 435
-- Rio das Mortes, 9 (sessão de 11/8/1823), 89, 471
-- Rio das Velhas ver Sabará
-- Sabará, 9 (sessões de 20/9, 10 e
----

30/10/1823), 79, 127, 307, 445, 462
Santa Maria do Baependi, 210
São João del Rei ver Rio das Mortes
Serro Frio, 9 (sessão de 6/8/1823), 38
(sessão de 30/10/1823), 467

◆◆ Paraíba, 79
◆◆ Pernambuco
-- Rio São Francisco, 223, 340
-- do Sertão, 9 (sessão de 29/8/1823),
35, 79, 363, 440, 441

◆◆ Rio Grande do Sul, 79
◆◆ Rio Negro, 79
◆◆ São Paulo, 79
-- Curitiba e Paranaguá, 79
◆◆ Sergipe, 79

»»fiança criminal, 12 (art. 10, sessões
de 1/9, 14 e 15/10/1823)

»»foro judicial

■■memória, 478

»»incomunicabilidade, 294, 299, 300
»»indulto, 14, 278
»»juízo

■■chamamento, 171

»»julgamento, 71, 103, 274, 277
»»júri, 12 (arts. 7º, 187 a 189, sessões
de 1/9 e 7/10/1823)

»»livramento de presos, 174, 271, 277, 330
»»órgãos da Justiça

■■Casa de Suplicação da Corte, 32, 286, 289
■■Juízo dos Defuntos e Ausentes, 23, 29, 85
■■Mesa da Consciência e Ordens, 29
■■Mesa do Desembargado do
Paço, 242, 315, 467, 473

■■Ouvidoria da vila de São João del Rei, MG, 471
■■Provedoria dos Ausentes da
comarca de Alagoas, 457

■■Tribunal de Alçada, 469
■■Tribunal de Bula da Cruzada, 348
■■Tribunal de Relação da província
◆◆ Bahia, 32
◆◆ Pernambuco, 372, 472

»»pessoal judiciário

■■funcionários

◆◆ contadores dos Tribunais de Recife, PE, 316
◆◆ Depositário-Geral dos Bens da Corte, 473, 487
◆◆ distribuidores dos Tribunais de Recife, PE, 316

■■escrivães da província
◆◆ Minas Gerais, 291
◆◆ Pernambuco, 316

■■escrivão da Contadoria do Tribunal
da Bula da Cruzada, 348

■■escrivão da Correição de Olinda, PE, 279
■■escrivão da Décima Atrasada, 248
■■escrivão da Ouvidoria da vila de
São João del Rei, MG, 471

■■escrivão-serventuário da Provedoria dos
Ausentes da comarca de Alagoas, 457

■■inquiridores dos Tribunais de Recife, PE, 316
■■meirinho do Tribunal do Desembargo do Paço, 315
■■oficiais de Justiça da província
◆◆ Minas Gerais, 291
◆◆ Pernambuco, 316

■■tabeliões dos Tribunais de Recife, PE, 316
■■magistrados
◆◆ corregedor da vila de Sabará, 9
(sessão de 31/5/1823)

■■juiz de Fora
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Barbacena, MG, 443
Comarca do Sertão, PE, 35
Espírito Santo, 9 (sessão de 10/11/1823)
Sergipe, 18

■■juízes, 12 (arts. 187, 190 a 195, sessão de 1/9/1823)
■■ouvidor da Comarca
◆◆ Crato, CE, 18
◆◆ Espírito Santo, 9 (sessão de 10/11/1823)
◆◆ São João del Rei, MG, 89

■■ouvidor do Crime da Relação de Pernambuco, 472

»»presos políticos, 51, 71, 83, 103, 147, 174,

188, 269, 271, 274, 278, 282, 283, 294 a 298

»»prisão, 12 (arts. 202 a 208, sessão de 1/9/1823)

■■arbitrária, 12 (arts. 9, 71, 83, 147, 269, 274, 282,
283, 293, 295 a 297, sessões de 1 e 4/9/1823)

■■especial, 275

»»processos

■■andamento de autos de testamento, 345
◆◆ conclusão, 71, 274
◆◆ custas, 291
◆◆ revisão, 306

■■recursos, 32, 469, 489
■■sentença, 283, 332, 476
LABATUT, Pedro
»»general

■■gratificações, 153
■■memorial de defesa, do tenente-coronel
Antônio Martins da Costa, 403

■■pacificação da província
◆◆ Sergipe, 18

■■problemas militares
◆◆ Alagoas, 18
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LACERDA, Ana Josefa de Nazaré

»»viúva do sargento-mor José Inácio de Almeida

■■pensão, 247

LACERDA, Feliciano Joaquim de
»»escrivão da Contadoria do
Tribunal da Bula Cruzada

■■promoção aos cargos de contador
ou provedor, 348

LACERDA, Francisco Correia de
»»elevação a vila

■■São José do Carinhanha, PE, 439

LACERDA, João Pinto de
»»escrivão do crime do bairro de São José

■■queixa de Serafim dos Anjos, 489

LAGUNA, Carlos Frederico Lecor, barão de
»»presidente da província Cisplatina

■■eleições para a Assembleia Constituinte, 216

»»prisioneiros de guerra portugueses

■■Colônia do SS. Sacramento, 331

LAPA, José Joaquim Januário, sargento-mor

■■agressão a Davi Pamplona Corte Real, 325
Largo da Ajuda, RJ (cidade)
»»aforamento de prédios nacionais, 459
Lavras (vila) ver São Vicente das Lavras, CE
Lázaros, Hospital dos ver Hospital dos Lázaros
LEAL, Manuel Gomes
»»terras dos índios

■■Valença (sertão), RJ, 196

LECOR, Carlos Frederico ver LAGUNA,
Carlos Frederico Lecor, barão de
Legião de Voluntários da Guarnição da
província de São Pedro do Rio Grande do Sul
»»baixa de furriel, 341
Legislação portuguesa
»»confirmação, 13, 407
Lei injusta, 12 (arts. 34 e 35, sessão de 1/9/1823)
Lei Marcial Portuguesa
»»penalidades para os que se insurgirem
contra a Independência, 28
Leis, decretos, etc.
»»alvará

■■30/11/1622 – alternativa nas contas
dos testamentos, 23, 280, 285, 287

■■5/11/1808 – boticários e drogas, 26
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■■28/4/1809 – fábricas nacionais, 202, 204
■■24/11/1823 – navios negreiros, 281
■■30/3/1818 – sociedades secretas, 15
■■10/4/1821 – terras de sesmarias da
cidade do Rio de Janeiro, 328

■■30/12/1822 – navios corsários, 324

»»Carta Régia

■■15/6/1609 – alternativa nas contas dos
testamentos, 23, 280, 285, 287

■■29/10/1700 – jurisdição dos ouvidores
do Rio de Janeiro e São Paulo, 448

»»Decisão nº 74 de [Reino] – 16/11/1821
– venda de calçados nas ruas, 420
»»Decreto

■■18/3/1801 – junta de administração geral
da província de Minas Gerais, 27

■■25/2/1807 – denominação da província
de São Pedro, 18 (sessão de 6/9/1823)

■■13/5/1808 – tempo de serviço dos voluntários, 341
■■20/8/1808 – pensão para a Fábrica
da Capela Real, 432

■■4/2/1820 – Exército do Brasil, 342
■■16/4/1821 – dízimos e miunças, 175, 176
■■29/9/1821 – juntas provisórias de
governo das províncias, 18

■■16/2/1822 – Conselho de ProcuradoresGerais das Províncias, 19

■■3/6/1822 – convocação da Assembleia
Constituinte, 8, 177

■■22/10/1822 – perdão aos presos
por causas-crimes, 18

■■12/11/1822 – cobrança de direitos sobre

mercadorias estrangeiras e dívida contraída
pelo general Madeira de Melo, 459

■■29/11/1822 – recursos judiciais da Bahia, 32
■■11/12/1822 – sequestro de bens de
vassalos de Portugal, 85, 309, 314

■■8/1/1823 – regimento de estrangeiros, 41
■■12/11/1823 – dissolução da Assembleia
Constituinte, 225 (sessão de 11/11/1823)

■■Instruções de 19/6/1822 – convocação
da Assembleia Constituinte, 8

»»ementário da legislação citada, p. 256-260
»»lei

■■21/3/1823 – Lei Marcial Portuguesa, 28
■■20/10/1823 – acumulação de empregos para os
deputados à Assembleia Constituinte, 220, 407

■■20/10/1823 – confirmação da

legislação portuguesa, 13, 407

■■20/10/1823 – Conselho dos ProcuradoresGerais das Províncias, 19, 407

■■20/10/1823 – governos provinciais, 18, 407
■■20/10/1823 – promulgação dos decretos
da Assembleia Constituinte, 24, 407

■■20/10/1823 – sociedades secretas, 15, 407

»»proclamação de 8/1/1823 – prazo de permanência
de brasileiro em Portugal, 209, 212, 213, 425, 429
»»provisão

■■do Conselho Superior Militar

◆◆ 26/10/1820 – habitação dos
segundos-cadetes, 342

■■da Mesa de Consciência e Ordens

◆◆ 28/12/1754 – dívidas dos defuntos, 29
◆◆ 13/1/1806 – alternativa nas Contas dos
Testamentos, 23, 280, 285, 287

LEITÃO, Sebastião Teixeira
»»e outros negociantes de molhados

■■contribuição voluntária

◆◆ reedificação do Palácio de N.Sa.
da Ajuda, Portugal

--

Itabira, MG, 240

LEMOS, José de Vasconcelos Bandeira de
»»capitão

■■outros oficiais portugueses presos
na Ilha das Cobras, RJ

◆◆ pedido de livramento, 331

Lepra ver Morfeia
Liberdade

»»ensino, 12 (art. 252, sessão de 1/9/1823)
»»entrar ou sair do território nacional, 12
(art. 12, sessões de 1/9 e 20/10/1823)

»»imprensa, 12 (art. 7º, sessões de
1/9 e 10/10/1823), 22, 48

■■Carta publicada no Correio do Rio de Janeiro, 171
■■Censura prévia
◆◆ Diário do Governo, 140

■■insurreição das tropas

◆◆ Paraíba e Pernambuco, 219, 221

■■prisão de João Soares Lisboa

◆◆ redator do Correio do Rio de Janeiro, 275

■■representação dos oficiais da Guarnição
da Corte, 90, 158, 224, 225

■■Sentinela da Liberdade na Guarita
de Pernambuco, 222

»»indústria, 12 (art. 7º, sessões de 1/9 e 10/10/1823)

■■opinião, 132
■■pessoal, 12 (art. 7º, sessões de 1/9 e 7/10/1823)
■■presos, 147, 174
■■religião, 12 (arts. 7º, 14 e 15, sessões de
1/9, 7 a 10, 29 e 30/10 e 5/11/1823), 21

Licenças a deputados à Assembleia Constituinte
ver Deputados à Assembleia Constituinte
LIMA, Ana Marques, Joana Marques
e Joaquina Marques de
»»confirmação de sesmaria, 308

Limites
»»Brasil, 12 (art. 1º, sessões de 1 e 15/9/1823)

■■províncias

◆◆ Ceará, Maranhão e Piauí
-- Caratins, termo da vila do Marvão, 18
◆◆ Goiás
-- Pará, 18
◆◆ São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 448

■■vilas

◆◆ Rio de Janeiro
-- Resende e São João do Príncipe, 448
◆◆ São Paulo
-- Bananal, Guaratinguetá, Lorena e
São Miguel das Areias, 448

LIRA, João Teixeira de

»»alferes da 1ª linha nos estados de Goa

■■permanência em Portugal ou colônias, 425

LISBOA, João Soares
»»redator do Correio do Rio de Janeiro

■■remoção para a prisão da Ilha das Cobras, RJ, 275

Lisboa, Portugal
»»deputados às Cortes representantes de Angola, 150
»»Palácio de N. Sa. da Ajuda, 240
Litoral
»»defesa, 165
»»mapa

■■Espírito Santo, 79

Livramento
»»desertor, 106, 333
»»presos

■■cadeia da Corte, 327
■■Corpos de Linha da Guarnição da Corte, 330
■■de guerra
◆◆ Colônia do Sacramento, 331

■■políticos, 174, 271

LIVRAMENTO, Joaquim Francisco do
»»irmão

■■auxílio para seminário
◆◆ Itu, SP, 267

Livraria Pública ver Biblioteca Pública
Livro da Porta, 6
Livros para uso da Assembleia Constituinte
»»biblioteca pública, 52
Lojas e tabernas
»»impostos

■■Atalaia, Al, 252
■■N. Sa. do Pilar, GO, 259, 450
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»»taxa de licença para venda de café e comida

■■Itaguaí, RJ, 261, 301

◆◆ Itu, SP, 329

LOPES, João Fernandes
»»preso na fortaleza da Ilha das Cobras, RJ

MACIEL, Salvador José
»»inspetor do Arsenal do Exército

Lord Cochrane ver COCHRANE, Thomas John

MADEIRA DE MELO, Inácio Luís
»»general e brigadeiro

■■sentença absolutória, 283

LORENA, Maria Inácia de
»»filha do conde de Sarzedas

■■pedido de tença, 284

Lorena, SP
»»auto de ereção a vila, 448
»»Câmara da vila

■■felicitações à Assembleia Constituinte,

9 (sessão de 9/7/1823)
»»limites, 448

LOUREIRO, Antônio José da Silva
»»confirmação e posse dos contratos
de arrecadação de dízimos

■■Rio Grande do Sul, 265
LOUREIRO, Domingos Alves
»»ação de liberdade de escravos, 488
LOUREIRO, José da Silva
»»desembargador

■■queixa contra o diretor dos índios
◆◆ Valença (sertão), RJ, 196

Luís Paulino ver FRANÇA, Luís
Paulino de Oliveira Pinto da
Lutas de Independência ver Independência
Macacu ver Santo Antônio de Sá
do termo de Macacu, RJ
Macaé, RJ

»»Câmara da vila

■■memória sobre as necessidades locais, 428

MACEDO, Joaquim Antônio de
»»capitão

■■restauração do Pará, 254

MACHADO, João Lopes Cardoso
»»comissário-geral e juiz delegado
do físico-mor do Império

■■abuso dos boticários

◆◆ Alagoas, Ceará, Pernambuco e
Rio Grande do Norte, 272

MACIEL, Alexandre de Góis

»»outros da freguesia de Piracicaba
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■■confirmação de sesmaria

Índices

■■vencimentos, 152

■■carta e instruções do Rei de Portugal, 214
■■dívida, 459
■■ocupação da Bahia, 397, 427

Madeiras
»»Espírito Santo, 198
MAGALHÃES, Joaquim Antônio de
»»criação de Companhia de Cavalaria Miliciana
na Comarca do Rio São Francisco, 340
»»São José do Carinhanha, PE

■■elevação à vila, 439

Magrisso, pseud.
»»Acusação contra o redator do
Diário do Governo, 401
Maioria absoluta, 10 (arts. 122, 133 e
139, sessões de 12, 14 e 18/8/1823)
Major graduado das Brigadas de Artilharia a cavalo
»»membro da Comissão do Arsenal do Exército, 485
Mamanguape, PB
»»Câmara da vila

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

Manifesto do governo às nações, 154,163
Manifesto justificativo, do brigadeiro
Domingos Alves Branco Muniz Barreto, 188
Mantiqueira (serra)
»»estrada da vila de Tabuaté para Minas
Gerais, 448 (sessão de 11/10/1823)
Manufaturas ver Indústrias
Mapas estatísticos das províncias, 79
»»Alagoas, 79

■■baterias e fortificações marítimas, 181
■■tabelas de empregos na Alfândega e impostos, 181

»»Bahia

■■Jacobina (comarca) e São Jorge
dos Ilhéus (comarca), 79

»»Ceará, 79
»»Cisplatina

■■mapa da força e praças recolhidos

por enfermidades, 82
»»Espírito Santo

■■despesas militares, fortificações e
munições e mapas da força, 109

»»vilas, cidades, etc.

■■Caxias e São Luís

◆◆ consolidação da Independência, 397

Marechal de campo

■■população

»»membro da Comissão de Fora de

■■produtos principais e tipos de solo, 79

MARIA, Isabel
»»anulação da venda de bens
havidos por herança, 350

◆◆ Guarapari, Itapemirim e Vitória, 79

»»Goiás, 109

■■São João das Duas Barras, 79

»»Minas Gerais, 437

■■despesas militares, fortificações e
munições e mapas da força, 109

■■Ouro Preto, Rio das Mortes (comarca) e Sabará, 79

»»Paraíba do Norte, 79
»»Pernambuco

■■Comarca do Sertão, 79

»»Rio Grande do Sul, 79
»»Santa Catarina

■■despesas militares, fortificações e
munições e mapas da força, 109

■■população, 434

»»São José do Rio Negro, 79
»»São Paulo, Curitiba e Paranaguá, 79
»»Sergipe, 79
Mapas geográficos
»»Espírito Santo

■■litoral, 79

»»Minas Gerais

■■Campanha da Princesa e termos anexos, 210
■■uso da Comissão de Estatística, 98

»»Rio Grande do Sul, 446

Mapas da receita e despesa
»»Fragata “Niterói”, 405
Mapas topográficos
»»Alagoas, 181

■■uso da Comissão de Estatística, 90

»»Minas Gerais, 447

Máquinas de fiar e tecer
»»fábricas

■■Pernambuco, 202

MARANHÃO, Marquês do ver
COCHRANE, Thomas John
Maranhão (província), 12 (art. 2º,
sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
»»aclamação do imperador, 397
»»limites com as províncias do Ceará e Piauí, 18
»»restauração, 170, 173, 397

Marinha e Guerra, 57, 161

MARIA 1ª, Rainha de Portugal
»»criados

■■despesas da Casa Real, 150

Mariana (cidade e bispado), MG, 432
»»bispo, cabido e clero

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
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»»pagamento de dívida de espólio, 303, 310
Memória
»»agricultura e derribada de matas, 419
»»Câmara da vila

■■Rio Pardo, RS
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»»isenção de impostos, 40
Pedro I, imperador do Brasil
»»acidente

■■boletins médicos, 81 (sessões de 8/7 a 7/8/1823)
■■deputações da Assembleia Constituinte, 81
■■votos de pesar da Assembleia Constituinte, 81

»»aclamação

■■comemorações, 122

»»decretos da Assembleia Constituinte, 24, 407
»»fala a deputações, 8, 78 (sessão de

230, 239, 241, 244, 255, 284

»»viúvas e filhos de militares, 47, 232,
239, 244, 247, 343, 483, 484

Perdão
»»desertores, 106
»»presos da Ilha das Cobras, RJ, 330
PEREIRA, João Gonçalves Duarte, e outros
»»dívidas de espólio, 303, 310
PEREIRA, José Bernardino Batista
»»memórias, 402
PEREIRA, José da Fonseca
»»pagamento de dízima, 288

9/5/1823), 81 (sessões de 8/7 e 11/8/1823),
113, 122, 407 (sessão de 20/10/1823)
»»fala do Trono

PEREIRA, José da Silva
»»comandante e proprietário da escuna Catarina

78 (sessão de 3/5/1823)
»»mensagens à Assembleia

PEREIRA, Manuel José
»»meirinho do Tribunal do Desembargo do Paço

»»projeto de Constituição

PEREIRA, Manuel dos Santos
»»outros contratadores das sisas

■■instalação da Assembleia Constituinte,
■■Lei Marcial Portuguesa, 28

■■entrega de exemplar por meio de deputação, 84

»»veto absoluto, 104, 174, 422

■■proclamação sobre o procedimento
da tropa, 143, 182

PEDROSO, Pedro da Silva
»»ex-comandante das Armas da
província de Pernambuco

■■deposição da junta provisória de

governo da província, 269, 282
»»prisão incomunicável, 294, 299

Pena
»»degredo perpétuo, 106
»»imposta às sociedades secretas, 15
»»de morte, 28, 110
Penedo, AL
»»Câmara da vila

■■extinção de impostos, 183

Penhora de bens
»»ação ajuizada por deputado à
Assembleia Constituinte, 91
»»pagamento de dívidas, 290, 320
Pensões
»»bolsinho do Rei, 336
»»fábrica da Capela Real, 432
»»pedido de informações ao Tesouro Público, 169
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»»serviços prestados ao Estado, 229,

Índices

■■prisão arbitrária e sequestro de bens, 296

■■pagamento de direitos do ofício, 315

■■confirmação de arrendamento e

reintegração de posse do contrato

◆◆ São Salvador dos Campos dos
Goitacases, ES, 235, 236

PEREIRA DA COSTA, Hipólito ver FURTADO DE
MENDONÇA, Hipólito José Pereira da Costa
PERNAMBUCO (província), 12 (art. 2º,
sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
»»alfândega do algodão, 269, 282
»»boticários, 272
»»corpos de linha da província, 486
»»desmembramento de território

■■criação de nova província, 210

»»despachante de Alfândega, 344
»»eleições para a Assembleia Constituinte,
191, 223, 356, 358, 363, 364

»»estabelecimento de ensino, 38
»»fábricas de máquinas de fiar e tecer, 202
»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessões de 14/6 e 7/7/1823)

»»insurreição das tropas, 219, 221
»»julgados e vilas

■■criação de, 35

»»junta provisória de governo da província,
9 (sessões de 14/6 e 7/7/1823), 11, 18,
38, 219, 221, 251, 294, 299, 486
»»mapas estatísticos, 79

»»ministros de Estado de Portugal

■■correspondência, 11

»»oficiais

■■secretaria do governo, 251
■■secretaria da junta da Fazenda, 458

»»petições e representações, 18
»»prisioneiros de guerra portugueses, 335
»»rebelião, 83, 147, 221, 295 a 298

■■comandante das Armas, Pedro da Silva

Pedroso, 219, 269, 282, 294, 299, 300, 453

»»Tribunal de Relação

■■ministros eleitos deputados à
Assembleia Constituinte, 372

■■provimento de agravo, 472

»»vilas, cidades, etc.

■■Barra

◆◆ eleições para a Assembleia Constituinte, 223

■■Brejo da Madre de Deus

◆◆ elevação à vila, 440, 441

■■Cabrobó (julgado)

◆◆ elevação à vila, 35

■■Comarca do Sertão

◆◆ criação dos cargos de comandante
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

militar e juiz de fora, 35
eleições para a Assembleia Constituinte, 363
elevação de cidades a vilas, 440, 441
felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 29/8/1823)
mapas estatísticos, 79

■■Exu (arraial)

◆◆ criação de julgado, 35

■■Garanhuns

◆◆ Câmara da vila
-- felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 29/8/1823)

■■Goiana

◆◆ Câmara da vila
-- instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

■■Iguaraçu

◆◆ Câmara da vila
-- instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

■■Olinda

◆◆ Câmara da cidade
-- ata da posse da junta provisória
---

de governo da província, 18
eleições para a Assembleia Constituinte, 364
·· ata de apuração, 191, 356, 358
instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

◆◆ criação de curso jurídico, 38
◆◆ propriedade do ofício de escrivão
da Correição, 279

■■Pajaú das Flores

◆◆ criação dos cargos de comandante
militar e Juiz de Fora, 35

■■Recife

◆◆ Câmara da cidade
-- eleições para a Assembleia Constituinte
----

·· ata de apuração dos deputados, 356

felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 7/7/1823)
instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178
serventuários dos tribunais da cidade, 316

■■Rio São Francisco, 223, 340
■■Santo Antão

◆◆ Câmara da vila
-- instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

■■São José de Carinhanha

◆◆ eleições para a Assembleia Constituinte, 223
◆◆ elevação à vila, 439
◆◆ representação de Tomás Antônio
da Costa Alcami Ferreira, 210

■■Tacaratu

◆◆ elevação à vila, 35

Pesos espanhóis

»»apreensão pela Alfândega

■■Rio de Janeiro (cidade), 319

Petições e representações
»»abuso de autoridade

■■comandante do distrito, brigadeiro
José Manuel de Morais

◆◆ São Salvador dos Campos dos Goitacases, ES, 406

■■juiz de Fora e da Câmara da vila

◆◆ Santo Antônio de Sá do termo de
Macacu, RJ, 147, 304, 317

■■junta provisória de governo da província
◆◆ Alagoas, 423
◆◆ Rio Grande do Norte, 479

■■tenente de linha da província do Espírito
Santo, Manuel Ferreira de Paiva

◆◆ Câmara da vila
-- Caravelas, BA, 18

»»abuso dos boticários

■■Alagoas, Ceará, Pernambuco e
Rio Grande do Norte, 272

»»abusos da imprensa

■■oficiais da Guarnição da Corte, 224

»»ação de despejo

■■dep. Jacinto Furtado de Mendonça, 208, 211, 421

»»acesso aos cargos de contador ou provedor
do Tribunal da Bula da Cruzada

■■escrivão da Contadoria do Tribunal, 348

»»admissão a praça de 2º cadete

■■filhos dos oficiais do Terço de Ordenanças

◆◆ Porto Alegre, RS, 342
»»aforamento
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■■próprios nacionais

◆◆ Rio de Janeiro (cidade), 459

■■terrenos de sesmaria

◆◆ Rio de Janeiro, (cidade), 328

»»ajuda de custo

■■procurador-geral da província do Ceará, 246

»»andamento de autos de testamento

■■capitão Antônio Fernandes Braga, 345

»»anulação

■■sentença, 476
■■venda de bens e herança, 350

»»aposentadoria

■■contramestre da Oficina de Serralheiros
do Arsenal do Exército, 264

■■fiel-pagador do Tesouro Público, 238, 243

»»aprovação dos estatutos

■■companhia de exploração de ouro

◆◆ Vila do Príncipe do Serro Frio, MG, 200

»»arrecadação

■■dízimos e direitos sobre gêneros de produção

◆◆ Alagoas, 227
»»arrematação de cobrança dos dízimos, 175
»»assentos que os membros do governo
devem ter na Igreja Matriz

■■Porto Alegre, RS, 18

»»assuntos eclesiásticos

■■Poxim, AL, 183

»»atribuições

Público dos bens da Corte

■■cobrança de comissão, 473

»»catequização dos índios da província de Goiás

■■N. Sa. do Pilar, 259, 450
■■São João da Palma, 414

»»certidão de sentença do Conselho de Investigações

■■demissão do serviço, 492

»»cidadania brasileira

■■Miguel José Ferreira Chaves, 426

»»comunicação e comércio com
a cidade do Grão-Pará

■■São João da Palma, GO, 414

»»conclusão de processo de presos

■■cadeia da Corte, 277
■■fortaleza da Ilha das Cobras, RJ, 274

»»confirmação

■■contrato de aguardente
◆◆ Atalaia, AL, 252

■■nomeação do procurador-geral e

representante da província de Mato Grosso

◆◆ Cuiabá, 18

■■posse

◆◆ Ilha do Bom Jesus, RJ, (cidade), 276
◆◆ contrato dos dízimos
-- Rio Grande do Sul, 265
◆◆ reintegração do contrato de arrematação das sisas
-- São Salvador dos Campos dos
Goitacases, ES, 235, 236

■■governo e problemas da província

»»conserto das estradas e pontes dos rios

■■Junta da Justiça da província de São Paulo, 478

■■tropeiros e viandantes da Corte,

de Santa Catarina

»»auxílio

■■brasileiro estudante de medicina em Coimbra, 457
■■despesas com a restauração do Pará, 254
■■diferença do balanço do Tesouro Público, 238, 243
■■escriturário da junta da Fazenda da
província do Espírito Santo, 258

■■fábrica de selins rasos
◆◆ Barbacena, MG, 201

■■Seminário de Itu, SP, 267
■■subsistência

◆◆ presos da Ilha das Cobras, RJ, 298, 453
◆◆ procurador-geral da província do
Espírito Santo, 226, 273

Paraíba, Paraibuna e Paraíba Nova
448 (sessão de 11/10/1823)

»»construção de estradas

■■Cubatão da Serra a Santos, SP, 418
■■Vila de Taubaté, SP, a Minas Gerais,
448 (sessão de 11/10/1823)

»»criação

■■Batalhão de Milícias

◆◆ Porto Alegre, RN, 339

■■cargo de juiz de fora

◆◆ Barbacena, MG, 443

■■comarcas

◆◆ Minas Gerais
-- Campanha da Princesa e Santa
Maria do Baependi, 210

»»avaliação

■■Companhia de Caçadores Milicianos

sobre a arte da palavra ou gramática
universal de Félix Benvenutti, 464
»»baixa

■■Companhia de Cavalaria Miliciana

■■Sistema literário, filosófico e analítico

■■furriel da Legião de Voluntários da Guarnição
da província do Rio Grande do Sul, 341

■■praça de soldado do Batalhão de
Granadeiros da Corte, 346
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»»bens recolhidos ao Depósito
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◆◆ Vacaria, RS, 59, 480

◆◆ Rio São Francisco (comarca), PE, 340

■■estabelecimentos de ensino

◆◆ Nova Friburgo, RJ, 38 (sessão de 18/10/1823)

■■novas províncias, desmembradas de
◆◆ Goiás, 436

◆◆ Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 210

■■novo turno de trabalho para regularizar a
publicação do Diário da Assembleia, 386

■■provimento de cadeira de primeiras letras
◆◆ Santo Antônio do Curvelo, MG, 462

■■universidade

◆◆ Minas Gerais
-- Barbacena, 38 (sessão de 20/9/1823)
-- Campanha da Princesa, 38 (sessão de 20/10/1823)
-- Pitangui, 38 (sessão de 10/10/1823)
-- Queluz, 38 (sessão de 20/9/1823)
-- Sabará, 38 (sessão de 10/10/1823)
-- Santa Maria de Baependi, 38 (sessão de 7/10/1823)
-- São Bento do Tamanduá, 38 (sessão de 30/9/1823)
-- São João Del Rei, 38 (sessão de 20/9/1823)
-- São José do Rio das Mortes, 38
---

(sessão de 30/9/1823)
Vila Nova da Rainha do Caeté,
38 (sessão de 30/9/1823)
Vila do Príncipe do Serro Frio, 38
(sessão de 30/10/1823)

»»defesa de preso político

■■fortaleza de Villegaignon, RJ, 300

»»desistência do cargo

■■presidente e membros da junta

provisória de governo da província

◆◆ Alagoas, 423
◆◆ Ceará, 18

»»despotismo e corrupção

■■governador das Armas

◆◆ São Cristóvão, SE, 18

■■governo provisório rebelde

◆◆ Rio Grande do Norte
-- Fazenda da Serrinha e Portalegre, 18

■■junta provisória de governo da província
◆◆ Alagoas
-- Porto das Pedras, 18
◆◆ Ceará
-- Viçosa Real do Ceará Grande, 18

»»devolução

■■bens sequestrados durante a ocupação
da cidade da Bahia, 427

■■Memórias Políticas e Econômicas de Felisberto
Inácio Januário Cordeiro, 399, 411

■■pesos espanhóis apreendidos pela Alfândega
da cidade do Rio de Janeiro, 319

»»diminuição e perda de emolumentos

■■oficiais das Secretarias de Estado dos

Negócios do Império e da Justiça, 245
»»dispensa

■■habilitação para professor na Ordem de Cristo e
■■lapso de tempo para confirmação de sesmaria, 308
◆◆ Piracicaba, SP, 329
◆◆ Rio Grande do Sul, 490

■■lei para gozo dos benefícios do testamento, 312

»»distribuição de terras a colonos alemães

■■São Jorge dos Ilhéus, BA, 193

»»documentos

■■comissões reunidas da Assembleia
Constituinte, 133

■■pareceres das comissões, 172
■■Regimento da Assembleia Constituinte,
10 (sessões de 25 e 26/6/1823)

»»drenagem da Várzea do Carmo, SP (cidade), 242
»»efetivação de oficiais interinos da
Assembleia Constituinte, 190

»»eleições para a Assembleia Constituinte

■■Alagoas, 18, 191
■■Bahia, 218, 368, 369, 370, 378
■■Ceará, 18
■■Cisplatina, 216
■■Minas Gerais, 191, 367, 370
■■Paraíba do Norte, 191
■■Pernambuco, 191, 223, 356, 358, 364
■■Rio Grande do Norte, 380
■■Rio Grande do Sul, 360
■■Santa Catarina, 191
■■Sergipe, 207, 494

»»elevação

■■província

◆◆ São João das Duas Barras (comarca), GO, 436

■■vila

◆◆ Bahia
-- Santo Antônio da Saúde, 444
◆◆ Maranhão
-- Santa Luzia (arraial), 217
◆◆ Minas Gerais
-- Formigas do Rio Verde, 467
-- Pouso Alegre, 322
-- Santo Antônio do Curvelo, 445
-- São Miguel da Pomba, 435
◆◆ Pernambuco
-- Brejo da Madre de Deus, 440, 441
-- São Miguel do Carinhanha, 439

»»emprego

■■ajuda para plantação e engenho, 347
■■Assembleia Constituinte, 395
■■compensação por serviços prestados ao país, 349

»»equiparação de vencimentos

■■guardas dos Armazéns e guardas do número
da Alfândega do Rio de Janeiro, 233

■■porteiro e guarda-livros do Museu da Corte, 263
■■professor de gramática latina
◆◆ Ilha Grande, RJ, 260
◆◆ Taubaté, SP, 465

»»estradas, pontes e registros de passagens
◆◆ Minas Gerais,
◆◆ Rio de Janeiro e
◆◆ São Paulo, 448
»»exploração

■■pau-brasil
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◆◆ Alagoas, 227
◆◆ Rio Grande do Norte, 253

■■recursos naturais

◆◆ Espírito Santo, 198
»»extinção

■■Batalhão de Linha

metais da Fábrica de Ferro São João de Ipanema

--

Sorocaba, SP, 40

◆◆ fábricas de estamparia e papel do Andaraí
-- Rio de Janeiro (cidade), 204
◆◆ fábricas de máquinas de fiar e tecer
-- Pernambuco, 202

◆◆ Ceará, 338
»»Contrato do Ver

■■dízimos

»»contribuição voluntária para reedificação

»»impostos
◆◆ aplicados no Hospital da Vila de Vitória
-- São Salvador dos Campos dos Goitacases, ES, 270
◆◆ lojas
-- N. Sa. do Pilar, GO, 259,450
◆◆ pagamento de aluguel durante a

■■Santo Antônio de Sá do Termo de Macacu, RJ, 305
do Palácio de N. Sa. da Ajuda, Portugal

■■Itabira, MG, 240

»»contribuição de passagens

■■São José do Rio das Mortes, MG,

448 (sessão de 11/10/1823)
»»décima das casas dos impostos sobre a carne verde

■■Atalaia, AL, 252

»»impostos

■■Penedo, AL, 183

»»governo provisório rebelde

■■Goiás

◆◆ São João da Palma, 18

■■Rio Grande do Norte

◆◆ Fazenda da Serrinha e Porto Alegre, 18

◆◆ N. Sa. do Pilar, GO, 259,450
◆◆ São João da Palma, GO, 414

Ocupação da Bahia (cidade), 475

◆◆ recrutamento militar
-- empregados das fábricas de
--

estamparia e papel do Andaraí
Rio de Janeiro (cidade), 204

»»João José Pereira Sarmento, 493
»»juramento da Constituição

■■Ceará

◆◆ Crato, Missão Velha e Santo Antônio do Jardim, 18
»»liberação de tecidos da Alfândega

■■negociantes ingleses, 455

◆◆ aulas de taquigrafia para funcionários

»»liberdade de escravos, 286, 289, 326, 488
»»limites com a província do Pará

◆◆ serviços prestados interinamente à

»»liquidação de dívida da Real Fazenda

■■gratificação

da Assembleia Constituinte, 249
Assembleia Constuinte, 189

◆◆ zelo com a saúde dos escravos
nos navios negreiros, 281

■■São João das Duas Barras, GO, 18

para com militares, 460
»»livramento de

»»habitantes e lavradores do Ceará, 413
»»impostos e suas consequências para o comércio

■■desertor, 333
■■oficiais portugueses aprisionados na

e Rio de Janeiro, 416
»»incomunicabilidade

■■presos da cadeia da Corte, 271, 327
■■presos da Ilha das Cobras, 269, 282, 330

■■Minas Gerais, Rio Grande do Sul

Colônia de Sacramento, 331

■■presos políticos, 294, 299, 300

»»localização de Caratins, termo da Vila do Marvão

■■danos decorrentes de abuso de

»»manifesto de defesa dos presos políticos, 188
»»memória da Câmara da vila de Aquirás, CE, 302
»»nomeação

»»indenizações

autoridade de Juiz dos Contrabandos

◆◆ Oeiras, PI, 477
»»indicação de nomes

■■Comandante das Armas, Juiz de Fora e ouvidor

◆◆ São Cristovão, SE, 18
»»indulto

■■presos civis militares
◆◆ São Paulo, 278

■■informações

◆◆ Sant’Ana do Piraí, RJ e São João Marcos, RJ, 448
»»isenção

■■décima das casas

◆◆ N. Sa. do Pilar, GO, 259, 450

■■direitos

330

◆◆ entrada e saída dos produtos de ferro e outros

Índices

■■Piauí, Maranhão e Ceará, 18

■■Comandante das Armas da província do Ceará, 18
■■escrivão da Décima Atrasada, 248
■■impressor do Diário da Assembleia e papéis
da Assembleia Constituinte, 382

»»nulidade de testamento, 321, 326
»»ocupação militar da província de Goiás, 18
»»ordem pública

■■Bahia, 424
■■Porto Calvo, AL, 18

»»pagamento

■■dízima, 288

■■vencimentos

◆◆ porteiro da aula de taquigrafia, 391

»»participação em penhora de bens, 320
»»pensões

■■bolsinho do Rei, 336
■■serviços prestados ao Estado, 229,
230, 239, 241, 244, 255, 284

■■viúvas e filhos de militares, 232,

239, 244, 247, 343, 483, 484
»»perdão

■■presos dos Corpos de Guarnição da Corte, 330

»»permissão para sair do país

■■oficiais portugueses, 430

»»plano

■■construção de estrada do Rio de
Janeiro a Barbacena, MG, 199

■■exploração de diamantes, 250
■■nova forma ao correio estabelecido entre
o Rio de Janeiro e São Paulo, 438

■■posse e uso da terra

◆◆ Tanque (distrito), MG, 307
◆◆ Ubatuba, SP, 474

»»prazo

■■pagamento de imposto sobre carne verde
◆◆ Porto Alegre, RS, 454

»»prisão

■■arbitrária

◆◆ comandante, marinheiros e passageiros

da escuna Catarina, 83, 147, 295 a 297
◆◆ dep. Pedro José da Costa Barros, 71, 274, 283
◆◆ juiz da Alfândega de Algodão de
Pernambuco, 269, 282

■■especial

◆◆ redator do Correio do Rio de Janeiro, 275

■■presos

◆◆ fortaleza
-- Ilha das Cobras, RJ, 274, 293, 298, 331
-- Ilha de Villegaignon, RJ, 300

»»problemas

■■administrativos e militares
◆◆ Alagoas, 18

■■locais

◆◆ Arraial das Flores, GO, 412
◆◆ Santa Maria do Baependi, MG, 468
◆◆ São João da Palma, GO, 414

»»processo pendente, no Conselho Supremo Militar

■■preso na fortaleza de Santa Cruz, RJ, 334

»»propriedade do ofício de escrivão da Correição

■■Olinda, PE, 279

»»prorrogação de prazo

■■administração de bens de defuntos
◆◆ Rio de Janeiro (cidade), 303

■■pagamento de diferenças de arrematações
◆◆ São João del Rei, MG, 471

■■permanência em Portugal, 209, 212, 213, 425, 429

»»publicação no Diário da Assembleia
◆◆ discussão do projeto de Constituição, 389
»»queixa contra

■■cobrança de direitos relativos ao
ofício de meirinho, 315

■■comandante do 2º Batalhão de Caçadores
◆◆ São Francisco do Sul, SC, 118

■■Comissão Geral do Tribunal da
Bula da Cruzada, 348

■■decisão judicial, 288, 469, 472
■■diretor dos índios
◆◆ São Luís Beltrão, RJ, 197
◆◆ Valença, sertão de, RJ, 196

■■juiz dos Contrabandos, 477
■■magistrados, 489
■■provimento do cargo de taquigrafo
da Assembleia Constituinte, 385

■■taxas de licença

◆◆ venda de café e comida
-- Itaguaí, RJ, 261, 301

»»rebeldia do ex-governador general
Manuel Inácio de Sampaio

■■Goiás, 18

»»reclamação contra o Banco do Brasil

■■substituição de notas danificadas, 318

»»redução

■■contribuições de passagens do
rios Verde e das Mortes

◆◆ São João del Rei, MG, 452

■■vencimentos

◆◆ deputado-escrivão da Junta da
Fazenda do Espírito Santo, 234

»»reforma de militar, 491
»»registro de passagens

■■Caminho de Taubaté

◆◆ São Paulo a Minas Gerais, 448
(sessão de 11/10/1823)

»»regulamento da inspetoria-geral
do Hospital Militar, 497

»»reivindicações

■■junta provisória de governo da

província da Paraíba do Norte, 115

»»representação

■■Moradores da Vila Real da Praia Grande, RJ, 417
■■oficiais da Guarnição da Corte, 90, 158, 224, 225
■■promotor da Fisicatura-Mor do Império, 470
■■província do Ceará, 413

»»Repressão

■■índios

◆◆ Goiás, 77
◆◆ Vacaria, RS, 59, 480

■■venda de calçados nas ruas
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◆◆ Rio de Janeiro (cidade), 420
»»rescisão do contrato de arrematação das sisas

■■São Salvador dos Campos dos

Goitacases, ES, 235, 236
»»revisão

■■processo, 306
■■soldo

◆◆ pedido de pensão e reforma, 456
◆◆ reforma, 203

»»revista de graça especialíssima

■■processo de nulidade de testamento, 321

»»revogação

■■legislação

◆◆ benefícios eclesiásticos
-- Santo Antônio da Itatiaia (freguesia), MG, 432

■■sentença, 332

»»sequestro de bens

■■Depositário Público dos Bens da Corte, 487
■■habitantes de Angola, 309, 314
■■negociantes portugueses

◆◆ São Miguel, AL, 323
»»situação política

■■Alagoas e Ceará, 18
■■Goiás

◆◆ Vilas da Comarca do Norte, 18

■■Rio Grande do Norte, 18

»»subsídios

■■procurador-geral de província do
Espírito Santo, 226, 273

■■suspensão de contratos de arrematação
◆◆ Alagoas, 461

»»transferência

■■julgado

◆◆ N. Sa. de Nazaré do Itapicuru, BA, 444

■■militar, 346
■■prisão

◆◆ preso político, 294, 299

»»vencimentos

■■primeiro-tenente graduado e secretário
da Academia Nacional e Imperial
dos Guardas-Marinhas, 482

■■serventuários dos tribunais de Recife, PE, 316
■■tesoureiro da Câmara da vila de São Salvador
dos Campos dos Goitacases, ES, 262

»»veto absoluto

■■Porto Alegre, RS, 422

»»vitaliciedade

■■despachante da Alfândega de Pernambuco, 344

PIAUÍ (província), 12 (art. 2º,
sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
»»aclamação do imperador e
restauração da província, 397
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»»vilas, cidades, etc.

■■Caratins

◆◆ localização
-- Ceará e Maranhão, 18

■■Oeiras

◆◆ petições de Francisco Xavier
Pires Campos, 469, 477

PIÇARRO, Joaquim de Sousa Quevedo

»»licença para litigar com o dep. Jacinto
Furtado de Mendonça, 211

Pilar do Taipu, PB
»»Câmara da vila

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

Piloto da escuna “Catarina”
»»prisão arbitrária, 295
PIMENTEL, José de Barros
»»brigadeiro, governador das Armas
da província de Sergipe

■■despotismo e corrupção, 18
PINHEIRO, Constantino Dias
»»outros proprietários de fábricas de estamparia
e papel do Andaraí, RJ (cidade)

■■isenção de direitos e outros favores, 204
PINHEIRO, Francisco M.
»»procurador do padre Antônio José Pinto,
vigário da freguesia de Santana

■■plano para dar nova forma ao correio
entre o Rio de Janeiro e São Paulo

◆◆ São Miguel das Areias, SP, 483

PINHEIRO, Manuel José
»»ajudante de milícias e administrador
do Passeio Público

■■pensão para viúva, Joana Maria de Sá, 483
PINHEIRO, Manuel Ribeiro
»»guarda-mor

■■abertura do caminho de Taubaté, SP, a

Minas Gerais, 448 (sessão de 11/10/1823)

PINHO, Manuel Monteiro de
»»capitão

■■plano de exploração de diamantes, 250

PINTO, Antônio José
»»padre vigário da freguesia de Santana

■■plano para dar nova forma ao correio
entre Rio de Janeiro e São Paulo

■■São Miguel das Areias, SP, 438
PINTO, Antônio Pereira

»»diretor da secretaria da Assembleia Constituinte

»»relativos à arrecadação e

PINTO, João Bonifácio Duarte
»»e outros moradores

Poder
»»Executivo, 12 (arts. 39, 138 a
172, sessão de 1/9/1823)
»»Judiciário, 12 (arts. 39, 187 a
208, sessão de 1/9/1823)
»»Legislativo, 12 (arts. 39, 41 a
121, sessão de 1/9/1823)

■■ata da Sessão de 11 de novembro de 1823, 1

■■elevação à vila

◆◆ São Manuel da Pomba, MG, 435

PINTO, João da Rocha
»»preso na fortaleza da Ilha das Cobras, RJ

■■carta de defesa, 274
■■sentença absolutória, 283

PINTO, Manuel da Costa
»»brigadeiro quartel-mestre general

■■Comissão do Arsenal do Exército, 485
■■Comissão de Fora de Marinha e Guerra, 57, 161

PINTO, Torquato José
»»ajudante de porteiro da Assembleia Constituinte

■■gratificação por serviços prestados, 189

Pintura
»»estudo e ensino

■■Instituto Brasílico, 49

Piracicaba, SP
»»confirmação de sesmaria, 329
Piraí (rio)
»»limites entre Rio de Janeiro e São Paulo, 448
Pitangui, MG
»»Câmara da vila

■■criação de universidade, 38 (sessão de 10/10/1823)
■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 10/9/1823)
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»»intendente-geral, 213, 396
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da Costa Furtado de Mendonça, 409
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Janeiro e São Paulo do padre Antônio José
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■■Vila de São Miguel das Areias, SP, 438
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a extração de diamantes do capitão
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◆◆ convocação do ministro da Guerra, 158
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■■Quilombo Guandu, RJ (cidade), 114
■■rebelião de Pernambuco, 83, 147,
269, 282, 294 a 300, 453

■■representação dos oficiais da Guarnição da Corte
contra abusos da imprensa, 90, 158, 224, 225

■■segurança do Estado e estabilidade
do Império, 80, 111, 136

■■veto absoluto, 104, 143, 174, 182, 422

»»imposto sobre carne verde, 454
»»terço de Ordenanças da cidade

■■filhos dos oficiais, 342

■■separação de poderes e atribuições

Porto Calvo, AL
»»Junta do Colégio Eleitoral

■■sessão permanente da Assembleia Constituinte, 90
■■veto absoluto, 104, 143, 174, 182, 422

»»povos da Vila

da Assembleia Constituinte, 164

»»internacional

■■resumos de notícias de gazetas estrangeiras, 496

Pontes
»»construção e reparos

■■Goiás

■■eleições para a Assembleia Constituinte, 191
■■ordem pública, 18

Porto das Pedras, AL
»»queixas dos povos

■■despotismo e corrupção da junta

provisória de governo da província, 18

◆◆ Rio das Almas e Rio Urubu, 76

Porto Seguro
»»mapa da costa até o rio Murubeca, ES, 79

◆◆ rio Paraíba, rio Paraíba Nova, rio Paraibuna

Portugal
»»colonialismo, 11, 80
»»despesas da Casa Real, 150
»»leis, decretos, etc.
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»»contribuições de passagens

■■Minas Gerais-Rio de Janeiro
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Itaguaí, 448 (sessão de 11/10/1823)
Rio Grande, 448 (sessões de 9/7 e 11/10/1823)
rio das mortes, 448 (sessões de 9/7 e 11/10/1823)
São João, 448 (sessão de 11/10/1823)

População ver Estatística
Portalegre, RN
»»Câmara da vila

■■criação de Batalhão de Milícias, 339
■■despotismo do governo provisório rebelde, 18

Portarias de ministro ver Ministro
Porteiros
»»Assembleia Constituinte, 53, 54, 60, 61, 391, 395
»»Museu da Corte e Tesouro Público, 263
PORTELA, Tomás de Vilanova
»»professor de gramática latina

■■vencimentos

◆◆ Ilha Grande, RJ, 260

Porto, Portugal

»»proclamação do presidente da
Câmara aos brasileiros, 11

Porto Alegre, RS
»»Câmara da cidade

■■assentos que os membros do governo
devem ter na igreja matriz, 18

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 24/7/1823)

■■veto absoluto, 104, 422

334

»»Guarnição Militar
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■■aplicação da Lei Marcial ao Brasil, 28
■■confirmação da legislação portuguesa no Brasil, 13

»»Palácio de N. Sa. da Ajuda

■■contribuição voluntária para reconstrução

◆◆ Itabira, MG, 240
»»política externa

■■missão Conde do Rio Maior, 404
■■missão Luís Paulino, 148, 214
■■ofício do ministro de Estado aos

membros da junta provisória de governo
da província de Pernambuco, 11

■■proclamação do Presidente da Câmara do Porto

◆◆ independência do Brasil, 11
»»prisioneiros de guerra, 111
»»prorrogação do prazo de
permanência de brasileiros

■■proclamação de 8 de janeiro de
1823, 209, 212, 213, 425, 429

»»represálias do Brasil, 85, 323, 324
»»tratado de Comércio e Navegação, 496
PORTUGAL, Antônio Joaquim dos Reis
»»chefe de Esquadra da Armada Nacional

■■pensão para esposa e filhos, 239, 244

PORTUGAL, José Alves da Costa Bastos
»»falência, 320
Portugueses, 12 (art. 5º, sessões
de 1, 24/9 a 2/10/1823)
»»naturalização, 20, 36

»»oficiais desertores, 149
»»prisioneiros de guerra, 111, 331, 335, 430
»»sequestro de bens, 85

■■Alagoas, 323

Posse
»»deputado ver Deputado à Assembleia Constituinte
»»e uso da terra ver Terras
Posseiros
»»distrito do Tanque, MG, 307
Possessões do Brasil, 12 (art. 3º,
sessões de 1 e 20/9/1823)
Pouso Alegre, MG
»»habitantes do arraial

■■elevação a vila e incorporação ao termo
da vila da Campanha da Princesa, 322

Povos ver Habitantes
Poxim, AL
»»Câmara da vila

■■assuntos eclesiásticos, 183

Praia Grande, RJ ver Vila Real da Praia Grande
Prata
»»isenção de impostos para os produtos, 40
Praticantes do Tesouro Público
»»vencimentos, 228

»»Colônia de Sacramento

■■entregues ao Barão da Laguna, 331

»»corpos de linha da Guarnição da Corte, 330
»»fortaleza

■■Santa Cruz, RJ, 333, 334
■■Santos, SP, 295, 296
■■Villegaignon, RJ (cidade), 300, 430

»»Ilha das Cobras, RJ, 103, 188, 269, 274,
275, 282, 283, 293, 298, 330, 331, 453

»»políticos, 71, 274, 283, 293, 453

■■anistia, 51, 278
■■auxílio para subsistência, 298, 453
■■conclusão de processo, 274
■■direito de defesa, 188, 295, 296, 300
■■incomunicabilidade, 294, 299, 300
■■julgamento, 103
■■livramento, 174, 271, 331
■■permissão para deixar o país, 430
■■rebelião de Pernambuco, 83, 147,
269, 282, 294 a 300, 453

»»Rio Grande do Sul, 174
Presos vindos de Portugal ver Degredados
Prestação de contas
»»construção da fragata Niterói, 405
Primeiras letras
»»criação e provimento de cadeia

■■Santo Antônio do Curvelo, MG, 462

Prazo de permanência em Portugal
»»prorrogação, 209, 212, 213, 425, 429

1º Almirante, Lord Cochrane ver COCHRANE

Preços
»»controle

1º Regimento de Cavalaria de Milícias
da Comarca do Rio das Velhas
»»comandante

■■drogas e medicamentos, 26

Presidente
»»Assembleia Constituinte, 1, 10 (arts. 1º a 6º e
139, sessões de 21, 28 e 30/5 e 18/8/1823)

■■chamada à ordem, 72
■■dispensa de deputado, 134
■■uso da palavra, 135

»»província ver governos provinciais
Presídio do Rio Preto ver Rio Preto, MG

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 10/10/1823)

1º Regimento de Infantaria de Milícias da Corte
»»soldado miliciano

■■processo no Conselho Supremo Militar, 334

Primeiro-tenente graduado
»»secretário da Academia Nacional e
Imperial dos Guardas-Marinhas

■■aumento de salário, 482

Presos
»»afiançados ou seguros

Príncipes da Casa Imperial do Brasil
»»senatoria, 12 (art. 105, sessão de 1/9/1823)

»»Cadeia da Corte, 271, 275, 277, 327
»»civis e militares, da província de São Paulo

Prisão, 12 (art. 11, sessões de 1/9 e 15/10/1823)
»»arbitrária, 12 (art. 9º, sessões de 1/9 e 14/10/1823),
71, 83, 147, 269, 274, 282, 283, 293, 295, 296, 297
»»especial

■■indulto, 14

■■indulto, 278
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■■redator do Correio do Rio de Janeiro, 275

»»sem culpa formada ver Prisão arbitrária

Prisioneiros de guerra portugueses
»»admissão no Batalhão do Imperador, 111
»»autorização para deixar o país, 430
»»pedido de livramento, 331
»»oriundos das províncias

■■Ilha Grande, RJ, 260
■■Taubaté, SP, 465

Profissões
»»fiscalização, 12 (art. 18, sessões de 1/9 e 7/11/1823)

»»da Independência

Projeto de Constituição para o Império
do Brasil de 30/8/182369, 12
»»administração pública, 12 (arts. 81,
209 a 214, sessão de 1/9/1823)
»»arquivo Público, 12 (art. 119, sessão de 1/9/1823)
»»arquivo do Senado, 12 (art. 119,
sessão de 1/9/1823)
»»Assembleia Geral, 12 (arts. 43 a
109, sessão de 1/9/1823)
»»atos da Assembleia Geral, 12
(art. 121, sessão de 1/9/1823)
»»Câmara dos Deputados, 12 (arts.
78 a 91, sessão de 1/9/1823)
»»casas de correção, 12 (art. 255, sessão de 1/9/1823)
»»Casas de Misericórdia, 12 (art. 253,
sessão de 1/9/1823)
»»catolicismo, 12 (arts. 16 e 24, sessões de
1/9, 29 e 30/10, 5 a 7 e 11/11/1823)
»»censura, 12 (arts. 23 e 24, sessões
de 1/9 e 11/11/1823)
»»Conselho Privado do Imperador, 12
(arts. 180 a 186, sessão de 1/9/1823)
»»Contas do Executivo

»»presidente da Câmara do Porto aos portugueses, 11

»»corporações de ofícios, juízes, escrivães e

Procurador-geral de província, 19, 407
»»Ceará

»»delegações de poderes, 12 (art. 40,

■■Bahia, 111, 335
■■Pernambuco, 335

Prisões, 12 (arts. 202 a 208, sessão de 1/9/1823)
Problemas
»»militares

■■Alagoas, 18

Processo judicial
»»conclusão

■■dep. Pedro José da Costa Barros, 71

Processo legislativo ver Regimento
da Assembleia Constituinte
Proclamação
»»Assembleia Constituinte aos povos do Brasil, 11
»»D. João VI, Rei de Portugal

■■missão Luís Paulino, 148, 214

»»imperador sobre o procedimento da
tropa de Porto Alegre, 143, 182

■■aniversário, 113

■■ajuda de custo, 246

»»Cisplatina

■■informações, 138

»»Espírito Santo

■■subsídios, 226, 273

»»Goiás

■■petição dos povos do arraial de N.Sa. do Pilar, 450

»»Mato Grosso

■■confirmação de nomeação, 18

Procurador dos povos ver Habitantes

■■fiscalização, 12 (art. 91, sessão de 1/9/1823)

mestres, 12 (art. 17, sessões de 1/9 e 7/11/1823)

sessão de 1/9/1823)
»»deputados, 12 (arts. 43, 61, 66, 67, 71 a 90, 102
a 104, 122 a 132, 136, sessão de 1/9/1823)
»»desapropriação por interesse público, 12
(art. 20, sessões de 1/9 e 7/11/1823)
»»despesas públicas, 12 (arts. 33 e
42, sessão de 1/9/1823)
»»deveres dos brasileiros, 12 (arts. 33
a 35, sessão de 1/9/1823)
»»direitos

■■individuais, 12 (arts. 7 a 24, sessões de 1/9, 7/10
a 7/11/1823; arts. 25 a 28, sessão de 1/9/1823)

■■políticos, 12 (art. 15, sessão 1/9, 29 e 30/10, 5 a
7/11/1823; arts. 29 a 32, sessão de 1/9/1823)

Produtos agrícolas
»»comércio e fiscalização, 37
»»dízimos de exportação

»»discussão do projeto, 215

»»isenção de impostos

69

■■Alagoas, 227
■■Bahia, 33
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Professor de gramática latina
»»vencimentos
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■■publicação dos debates, 121, 130, 389
Indexado à vista do texto do projeto transcrito
nos Anais da Assembleia Constituinte de 1823, v. 5,
p. 6-16. Somente os artigos de nº 1 a 24 foram apreciados pela Assembleia.

»»dívida pública, 12 (arts. 42 e 226,
sessão de 1/9/1823)
»»divisão

■■poderes, 12 (arts. 36 a 40, sessão de 1/9/1823)
■■territorial, 12 (arts. 2º e 4º, sessões
1, 17, 18 e 20/9/1823)

»»educação e ensino, 12 (arts. 250

a 252, sessão de 1/9/1823)
»»elaboração do projeto, 184
»»eleições, 12 (arts. 122 a 137, sessão de 1/9/1823)
»»eleitores, 12 (arts. 122 a 129, sessão de 1/9/1823)
»»Emendas, 12 (arts. 80, 88 a 90, sessão de 1/9/1823)
»»empregos públicos, 12 (art. 42, sessão de 1/9/1823)
»»estado de sítio, 12 (art. 27, sessão de 1/9/1823)
»»estrangeiros, 12 (arts. 5º e 6º, sessões
de 1, 26 e 27/9; 1 a 3/10/1823)
»»família imperial

■■senatoria para os príncipes, 12

(art. 105, sessão de 1/9/1823)
»»Fazenda Pública, 12 (arts. 215 a
226, sessão de 1/9/1823)
»»federação

■■Estado Cisplatino, 12 (art. 2º, sessões

de 1, 17 e 18/9/1823), 74
»»fiança criminal, 12 (art. 10, sessões
de 1/9, 14 e 15/10/1823)
»»fiscalização das profissões, 12 (art. 18,
sessões de 1/9 e 7/11/1823)
»»forças armadas, 12 (arts. 227 a
249, sessão de 1/9/1823)
»»hospitais, 12 (art. 253, sessão de 1/9/1823)
»»imperador, 12 (arts. 37, 38, 41, 44, 55, 58, 59,
62, 64, 65, 91, 106, 107, 110 a 121, 138 a 172,
177, 180, 181, 183 a 185, sessão de 1/9/1823)
»»impostos, taxas, etc. 12 (art. 42, sessão de 1/9/1823)
»»imunidades parlamentares, 12 (arts. 72
a 76, 104, sessão de 1/9/1823)
»»indenizações

■■desapropriação por interesse público, 12

(art. 21, sessões de 1/9 e 7/11/1823)
»»índios

■■catequização, 12 (art. 254, sessão de 1/9/1823)

»»ineficácia da lei, 12 (art. 34, sessão de 1/9/1823)
»»isonomia, 12 (arts. 260 a 264, sessão de 1/9/1823)
»»juízes, 12 (arts. 187, 190 a 197, sessão de 1/9/1823)
»»júri, 12 (art. 7º, sessões de 1/9 e 7/10/1823;
arts. 187 a 189, sessão de 1/9/1823)

»»lei injusta, 12 (art. 35, sessão de 1/9/1823)
»»liberdade

■■ensino, 12 (art. 252, sessão de 1/9/1823)
■■entrar ou sair do território nacional, 12
(art. 12, sessões de 1/9 e 20/10/1823)

■■imprensa, 12 (art. 7º, sessões de 1/9 e 10/10/1823)
■■indústria, 12 (art. 7º, sessões de 1/9 e 10/10/1823)

◆◆ pessoal, 12 (art. 7º, sessões de 1/9 e 7/10/1823)

■■religiosa, 12 (arts. 7º e 14, sessões de 1/9;
7 a 10, 29 e 30/10; 5 e 6/11/1823)

»»limites do Brasil, 12 (art. 1º,
sessões de 1 e 15/9/1823)

»»ministros de Estado, 12 (arts. 91, 173
a 179, sessão de 1/9/1823)

»»monarquia, 12 (arts. 36 e 37, sessão de 1/9/1823)
»»monopólios, 12 (art. 19, sessões de 1/9 e 7/11/1823)
»»nacionalidade, 12 (art. 5º, sessões de
1, 24 a 27/9; 3, 4 e 7/10/1823)

»»naturalização, 12 (art. 6º, sessões
de 1/9; 3, 4 e 10/10/1823)
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■■emancipação, 12 (art. 254, sessão de 1/9/1823)
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sessões de 1/9 e 11/11/1823)
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208, sessão de 1/9/1823)

■■Legislativo, 12 (arts. 39, 41 a
121, sessão de 1/9/1823)

»»poderes políticos, 12 (art. 39, sessão de 1/9/1823)
»»possessões do Brasil, 12 (art. 3º,
sessões de 1 e 20/9/1823)

»»prisão arbitrária, 12 (art. 9º, sessões
de 1/9 e 14/10/1823)

»»prisões, 12 (arts. 202 a 208, sessão de 1/9/1823)
»»projetos de lei, 12 (arts. 80 e 90, sessão de 1/9/1823)
»»proposições, 12 (arts. 45 e 46, sessão de 1/9/1823)
»»províncias, 12 (art. 2º, sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
»»publicação dos debates, 121, 130, 389
»»quórum, 12 (arts. 48 e 49, sessão de 1/9/1823)
»»recrutamento militar, 12 (art. 80,
sessão de 1/9/1823)

»»regime político, 12 (art. 36, sessão de 1/9/1823)
»»regimento interno, 12 (art. 50, sessão de 1/9/1823)
»»religião oficial, 12 (art. 16, sessões de
1/9; 29 e 30/10; 5 a 7/11/1823)

»»religiões não cristãs, 12 (art. 15, sessões
de 1/9; 29 e 30/10; 5 a 7/11/1823)

»»remessa do projeto ao Imperador, 84
»»representação nacional, 12 (art. 38,

sessão de 1/9/1823)
»»retroatividade da lei, 12 (art. 34,
sessão de 1/9/1823)
»»roda de expostos, 12 (art. 253, sessão de 1/9/1823)
»»Senado, 12 (arts. 92 a 109, sessão de 1/9/1823)
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■■príncipes da Casa Imperial, 12

(art. 105, sessão de 1/9/1823)
»»sessões secretas, 12 (art. 47, sessão de 1/9/1823)
»»subsídios parlamentares, 12
(art. 77, sessão de 1/9/1823)
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»»transcrição, p. 228-255
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sessões de 1, 15 e 17/9/1823)
»»votação do projeto, 134
Projeto de Proclamação da Assembleia
Constituinte aos povos do Brasil, 11
Projeto de Regimento da Assembleia Constituinte
ver Regimento da Assembleia Constituinte
Projeto de lei, 12 (Arts, 80 a 90, sessão de 1/9/1823)
»»Assembleia Constituinte, 13 a 51, 179
Promoção
»»escrivão da Contadoria do Tribunal
da Bula da Cruzada, 348
Promotor do Juízo da Fisicatura-Mor do Império
»»decisão sobre representações
feitas ao governo, 470
Promulgação dos decretos da
Assembleia Constituinte, 24
Proposições, 12 (arts. 45 e 46, sessão de 1/9/1823)
»»discussão, 94

■■uso da palavra, 129

»»emendas, 94
»»livro de registro, 3, 4
»»regimentos da Assembleia, 10 (sessões
de 14, 26, 27, 28/6 e 1/7/1823)

»»tramitação, 120
»»votação, 131
Propostas e Indicações, 3 a 5, 52 a 188
Proprietários das fábricas de estamparia e papel
»»Andaraí, RJ (Cidade)

■■isenção de direitos e outros favores, 204

Protecionismo, 12 (art. 7º, sessão de 1/9/1823)
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recebida ver Livro da Porta
Provedor do Tribunal da Bula da Cruzada
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Provedor-mor da Saúde
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»»relação de Pernambuco, 472
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»»dívida da Real Fazenda

■■petição de Félix de Abreu e Melo e Sá, 460

QUARESMA, José Maria Cavagnha
»»pedido de emprego, 395
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»»Câmara da vila
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Quilombo Guandu, RJ (cidade)
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»»votação de proposições, 117
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RAMALHO, Antônio José Cardoso
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■■testamento, 321
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»»despachante da Alfândega de Pernambuco
◆◆ vitaliciedade, 344
REAL, Davi Pamplona Corte ver
CORTE REAL, Davi Pamplona
REAL, João José Martins Pamplona ver
CORTE REAL, João José Martins Pamplona
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»»Paraíba do Norte, 219, 221
»»Pernambuco, 83, 147, 219, 221,
269, 282, 294 a 300, 453
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»»regulamentação, 137
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»»recursos judiciais ver Justiça
»»naturais
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Redator
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»»Diário da Assembleia, 63, 64, 68, 130, 389
»»de periódicos

■■oficiais da Guarnição da Corte, 90, 158, 224, 225

Reforma
»»integral, 456
»»soldado da 6ª Companhia do Batalhão
de Granadeiros da Corte, 491
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Reforma ministerial
»»ministro
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sessões de 19 e 22/8/1823)
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■■impressão do projeto
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-- assistência pública, 10 (art. 36,
sessão de 12/6/1823)

Índices

339

-- expediente, 10 (art. 37, sessão de 12/6/1823)
◆◆ secretas, 10 (arts. 44, 45, 170 a 174,
sessões de 14/6 e 31/10/1823)
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»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 10/10/1823)
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»»estudo de ensino
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»»oficial, 12 (art. 16, sessões de 1/9 e 29/10/1823)
Religiões não cristãs, 12 (art. 15,
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Religiosos egressos de conventos, 21, 312
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Rendas públicas ver Fazenda Pública
Rendimentos de passagens ver
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Registro de Matias Barbosa, MG
»»cargo de Fiel de Balança, 349

Repartições do Império
»»pedido de informações, 144

Registro de oradores
»»uso da palavra, 135

Represálias
»»Angola, 309, 314
»»Portugal, 85, 323, 324

Registro e documentos gerais da
Assembleia Constituinte, 1 a 7
Registros de passagens
»»Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 448
REGO, Lourenço Antônio de
»»mapas da receita e despesa

■■Fragata “Niterói’, 405

Regulamentos
»»governos provinciais, 17, 18
»»recrutamento militar, 137
»»secretarias de Estado, 92
Relações exteriores
»»exposição à Assembleia Constituinte, 139
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Resumo de notícias
»»gazetas estrangeiras, 496
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Retroatividade da lei, 12 (art. 34,
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Revista de graça especialíssima
»»nulidade de testamento, 321
RIBEIRO, Anastácio Leite
»»terra dos índios

■■Valença (sertão), RJ, 196

RIBEIRO, José Bernardino de Sena
»»Elevação à província

◆◆ São João das Duas Barras, GO, 436
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»»Câmara da vila
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◆◆ Câmara da cidade
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(sessão de 30/9/1823), 18, 38, 59, 104, 480
»»legião de voluntários da guarnição da província

◆◆ Cadeia da Corte, 271, 275, 277, 327
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veto absoluto, 140, 422
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◆◆ Academia Nacional e Imperial dos
Guardas-Marinhas, 38, 49, 482

◆◆ Academia de Pintura, 49
◆◆ Alfândega
-- apreensão de pesos espanhóis, 319
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-------

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

alcaide-pequeno, 257
bando para tornar pública a instalação
da Assembleia Constituinte, 8
Depósito Público dos Bens da Corte, 473
felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 5/5/1823)
memória sobre as necessidades locais, 428
subscrição para facilitar o regresso de
brasileiros que estão em Portugal, 429

ensino comercial, 38
estabelecimento de ensino, 38
estrada para a vila de Barbacena, MG, 199
fábricas de estamparia e papel Andaraí, 204
fortaleza

-----

Ilha das Cobras, 103, 188, 269, 274,
275, 282, 293, 298, 330, 331, 453
Lage, 294, 299
Santa Cruz, 333, 334
Villegaignon, 300, 430

◆◆ Horto Botânico, 38
◆◆ Hospital dos Lázaros
-- Ilha do Bom Jesus, 276
◆◆ Guarnição da Corte

◆◆ representação dos oficiais sobre liberdade
de imprensa, 90, 158, 224, 225

◆◆ juiz de Ofício de Sapateiro
-- venda de calçados nas ruas, 420
◆◆ museu da Corte
-- porteiro e guarda-livros, 263
◆◆ negociantes da Corte, 303, 309, 310
◆◆ próprios nacionais
-- aforamento, 459
◆◆ Quilombo Guandu 114
◆◆ Santa Casa de Misericórdia, 151
◆◆ Seminário de São Joaquim e
Seminário de São José, 38

◆◆ terrenos de sesmarias
-- aforamento, 328
◆◆ tropas da Corte
-- movimentação, 158

■■Sant´Ana do Piraí

◆◆ pedido de Informações
-- Câmara da vila de São João do Príncipe, 448

■■Santo Antônio de Sá do termo de Macacu
◆◆ Câmara da vila
-- abuso de autoridade, 147, 304, 317
◆◆ Contrato do Ver, 305
◆◆ juiz de fora
-- abuso de autoridade, 147, 304, 317

■■São João Marcos

◆◆ pedido de informações
-- Câmara da vila de São João do Príncipe, 448

■■São João do Príncipe
◆◆ Câmara da vila
-- limites
--

·· Resende e São Miguel das Areias, SP, 448

memória sobre as necessidades locais, 428

◆◆ pedido de informações sobre as freguesias de

·· Sant’Ana do Piraí e São João Marcos, 448

■■São Luís Beltrão

◆◆ queixa contra o diretor dos índios, 197

■■São Pedro de Cantagalo

◆◆ Câmara da vila
-- felicitações à Assembleia Constituinte,
--

9 (sessão de 22/8/1823)
memória sobre necessidades locais, 428

■■Valença (sertão)

◆◆ queixa contra o diretor dos índios, 196

■■Vila Real da Praia Grande

◆◆ Câmara da vila
-- memória sobre as necessidades locais, 428
◆◆ habitantes
-- representação, 417

Rio Maior, Conde do

»»missão do Rei D. João VI

■■corveta “Voadora”, 404

Rio da Mortes (comarca) ver São João del Rei, MG
RIO NEGRO (província), 12 (art. 2º,
sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
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Rio Pardo, RS

»»Câmara da vila

Azevedo e Melo e Carvalho

■■felicitações à Assembleia Constituinte,

■■felicitações à Assembleia Constituinte,

■■memória, 442

»»guerra de Independência

9 (sessão de 27/8/1823)

9 (sessão de 31/5/1823)

»»Félix de Abreu e Melo e Sá, negociante,

■■Batalhão de Milícias da Comarca do Rio

■■dívida da Real Fazenda, 460

»»intendência da Casa da Fundição

credor cessionário habilitado

Rio da Prata
»»Campanha ver Cisplatina (província)
Rio Preto, MG
»»estrada para a Corte, 448 (sessão de 11/10/1823)
Rio São Francisco do Sul ver São
Francisco do Sul, SC
Rio da Velhas, MG (comarca) ver Sabará, MG
ROCHA, José Martins
»»pedido de emprego, 395

das Velhas destacado para a Bahia, 127

do Ouro da Comarca

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 30/10/1823)

»»mapas estatísticos, 79
»»1º Regimento de Cavalaria de Milícias
da Comarca do Rio das Velhas

■■felicitações à Assembleia Constituinte,

9 (sessão de 10/10/1823)
»»Regimento de Infantaria de Milícias da Comarca

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 20/9/1823)

Roda de expostos, 12 (art. 253, sessão de 1/9/1823)

SACRA FAMÍLIA, Pedro Nolasco da
»»frei reitor do Seminário de São
Joaquim, RJ (cidade)

RODRIGUES, Inácio, e outros escravos
»»direito à liberdade, 286, 289

Sala de deputados ver Câmara dos Deputados

RODRIGUES, José Antônio Alves
»»abuso de autoridade do Juiz de
Fora e da Câmara da vila

■■Santo Antônio de Sá do termo de
Macacu, RJ, 147, 304, 317

ROSA, João Dias e
»»sargento-mor reformado da 2ª linha da
comarca do Rio das Mortes, MG

■■pagamento de diferenças de arrematações, 471
SÁ, Felix de Abreu e Melo e
»»negociante, credor cessionário habilitado

■■dívida da Real Fazenda
◆◆ Rio Pardo, RS, 460

SÁ, Joana Maria de

»»viúva de Manuel José Pinheiro, ajudante de
Milícias e administrador do Passeio Público

■■pensão, 483
SÁ, João Ferreira Bittencourte, e outros
moradores da cidade da Bahia
»»devolução de bens, 427
Sabará, MG
»»Câmara da vila

■■criação de universidade, 38,
(sessão de 10/10/1823)

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 31/5/1823)
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»»corregedor da vila, Antônio de

Índices

■■informações, 38
Sala de senadores ver Senado
SALDANHA, Ângelo José
»»pedido de emprego, 395
SALDANHA, José de Almeida
»»ajudante de porteiro da Assembleia Constituinte

■■nomeação, 54

SALGADO, Antônio Lopes, e outros
»»terras dos índios

■■Valença (sertão), RJ, 196

Salvador ver Bahia, (cidade), BA
SAMPAIO, Antônio Francisco de padre e
procurador-geral da província do Ceará

■■ajuda de Custo, 246
SAMPAIO, Joaquim de Araújo
»»diretor dos índios da aldeia de São Luís Beltrão

■■queixas contra sua administração
◆◆ Resende, RJ, 197

SAMPAIO, Manuel Clemente de
»»pedido de emprego, 395
SAMPAIO, Manuel Inácio de
»»general e ex-governador da província de Goiás

■■ocupação militar da província, 18

Sanção imperial, 12 (art. 121, sessão de 1/9/1823)

»»decretos da Assembleia Constituinte, 24, 125
Sant’Ana do Piraí, RJ
»»pedido de informações

■■Câmara da vila de São João do Príncipe, 448

Santa Casa de Misericórdia, RJ (cidade)
»»reformas necessárias, 151
SANTA CATARINA (província), 12 (art. 2º,
sessões de 1, 17, 18/9/1823)
»»dízimos

■■arrecadação e arrematação, 175

»»eleições para a Assembleia Constituinte, 191

■■estabelecimentos de ensino, 38
■■junta provisória de governo da província, 434
◆◆ atribuições, 18
◆◆ felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 9/7/1823)

◆◆ felicitações ao imperador, 18

■■mapas estatísticos

◆◆ despesas militares, fortificações
e munições e tropas, 109

■■ordenado do presidente da província, 18
■■petições e representações, 18
■■situação econômica, 18
■■vilas, cidades, etc.
◆◆ desterro
-- pensão para viúva do sargento-mor
Antônio Claúdio da Silva, 484

◆◆ São Francisco do Sul
-- Batalhão de Milícias e Câmara e povos da vila

·· queixas contra o comandante do 2º

Batalhão de Caçadores, Tenente-coronel
Francisco de Oliveira Camacho, 118

Santa Luzia (arraial), MA

»»elevação a vila com o nome de Vila
Nova da Imperatriz, 217

Santa Maria de Baependi, MG
»»Câmara da vila

■■criação de comarca, 210
■■criação de universidade, 38 (sessão de 7/10/1823)
■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 26/8/1823)

■■problemas locais, 468
Santana (freguesia), SP
»»correio para Rio de Janeiro

■■plano do padre Antônio José Pinto, 438

Santo Amaro, BA
»»concessão de título e armas, 44

Santo Antão, PE
»»Câmara da vila

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

Santo Antônio do Curvelo, MG
»»habitantes do julgado

■■criação e provimento de cadeira
de primeiras letras, 462

»»juízes ordinários e povos do julgado de Papagaio

■■elevação a vila e mudança de nome
◆◆ Vila da Constituição, 445

Santo Antônio da Itatiaia, MG

»»benefícios eclesiásticos, 432

Santo Antônio do Jardim, CE
»»eleições para a Assembleia Constituinte e
»»juramento da Constituição, 18
Santo Antônio de Sá do termo de Macacu, RJ
»»Câmara da vila

■■abuso de autoridade, 147, 304, 317

»»Contrato do Ver, 305
»»juiz de fora

■■abuso de autoridade, 147, 304, 317

Santo Antônio da Saúde, Missão de, (aldeia), BA
»»elevação a vila, 444
Santos, SP
»»escuna “Catarina”

■■apreensão e sequestro, 83, 147, 295 a 297

»»estradas e registro de passagens

■■Cubatão da Serra, 418, 448 (sessão de 11/10/1823)
■■São Paulo (cidade), 242

SANTOS, Francisco de Assis dos
»»porteiro da aula de taquigrafia

■■pagamento de vencimentos, 391

SANTOS, Francisco G. dos
»»procurador dos presos civis e
militares de São Paulo

■■indulto, 278
SANTOS, Francisco Gonçalves dos
»»pedido de emprego, 395
SANTOS, José Veríssimo dos
»»promotor do Juízo da Fisicatura-Mor do Império

■■decisão sobre representações
feitas ao governo, 470

SANTOS, Justiniano Maria dos
»»outros taquígrafos da Assembleia

■■vencimentos, 384
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SANTOS, Manuel dos

»»outros marinheiros da escuna “Catarina”

■■prisão arbitrária, 297

SANTOS, Valentim José dos
»»Depositário Público dos Bens da Corte

■■bens recolhidos ao Depósito Público
◆◆ comissões, 473

»»sequestro de bens havidos por testamento, 487
São Bento do Tamanduá, MG
»»Câmara da vila

■■criação de universidade, 38 (sessão de 30/9/1823)
■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 11/8/1823)

São Cristovão, RJ (cidade)
»»Chácara

■■escritura de venda, 459

São Cristóvão, SE
»»Câmara da vila

■■atuação do General Labatut, 18

»»despotismo e corrupção do governador
das Armas, José de Barros Pimentel, 18

»»indicação de nomes

■■comandante das Armas, juiz de fora
e ouvidor da comarca, 18

política das vilas da comarca, 18

»»elevação da comarca à província, 436
»»mapas estatísticos, 79
São João Marcos, RJ
»»pedido de informações

■■Câmara da vila de São João do Príncipe, 448

SÃO JOÃO DA PALMA, Conde de ver
PALMA, Francisco de Assis Mascarenhas,
Conde de São João da Palma, GO
»»Câmara da vila

■■civilização dos índios, 414
■■governo provisório rebelde
instalado na província, 18

■■isenção de dízimos e outras providências, 414
São João do Príncipe, RJ
»»Câmara da vila

■■limites

◆◆ Resende, RJ e São Miguel das Areias, SP, 448

■■memória sobre as necessidades locais, 428
■■pedido de informações sobre as freguesias
◆◆ Sant’Ana do Piraí e São João Marcos, 448

São João del Rei, MG

»»Câmara da vila

»»representação da província na

■■contribuições de passagens

■■eleições para a Assembleia Constituinte, 207

■■criação de universidade, 38 (sessão de 20/9/1823)
■■felicitações à Assembleia Constituinte,

Assembleia Constituinte, 207
»»colégio eleitoral

◆◆ atas da eleição e apuração final
dos deputados, 494

São Francisco, BA
»»concessão de título e armas, 43
São Francisco (comarca) ver JUSTIÇA
São Francisco do Sul, SC
»»Batalhão de Milícias

■■Câmara e povos da vila

◆◆ queixas contra o comandante do 2º

Batalhão de Caçadores, Tenente-Coronel
Francisco de Oliveira Camacho, 118

São João, PB
»»Câmara da vila

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

São João (rio), RJ
»»registro de passagens, 448 (sessão de 11/10/1823)
São João das Duas Barras, GO
»»Câmara da vila
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■■limites com a província do Pará e situação
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◆◆ rio das Mortes e rio Verde, 452

9 (sessões de 11 e 23/8/1823)

»»estrada para a Corte, 448 (sessão de 11/10/1823)
»»mapas estatísticos

■■comarca do Rio das Mortes, 79

»»Ouvidoria da vila

■■pagamento de arrematações, 471

»»população e divisão da freguesia, 89
São Jorge dos Ilhéus, BA
»»Câmara da vila

■■colonos alemães, 193

»»comarca

■■mapas estatísticos, 79

São José, RN
»»Câmara da vila

■■arbitrariedades da junta provisória
de governo da província, 479

São José de Carinhanha, PE
»»eleições para a Assembleia Constituinte, 223
»»elevação à vila, 439

»»representação de Tomás Antônio
da Costa Alcami Ferreira, 210

São José do Rio das Mortes, MG
»»Câmara da vila

■■contribuições de passagens, 448
■■criação de universidade, 38 (sessão de 30/9/1823)

São José do Rio Negro (comarca)
»»mapas estatísticos, 79
São Luís, MA
»»consolidação da Independência, 397
São Luís Beltrão (aldeia), RJ
»»queixa contra o diretor dos índios, 197
São Manuel da Pomba, MG
»»moradores da freguesia

■■elevação à vila, 435

São Miguel, AL
»»sequestro de bens de negociantes portugueses, 323
São Miguel, PB
»»Câmara da vila

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178

São Miguel das Areias, SP
»»correio para o Rio de Janeiro

■■plano do padre Antônio José Pinto,

vigário da freguesia de Santana, 438

»»limites

■■São João do Príncipe, RJ, 448

São Paulo (cidade), SP
»»Câmara da cidade

■■drenagem e aterro da Várzea do Carmo, 242
■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 13/8/1823)

»»conjuração, 311
»»curso jurídico, 38
»»professor de gramática latina, 465
SÃO PAULO (província), 12 (art. 2º,
sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
»»comércio e impostos, 416
»»contribuições de passagens, 448
»»correio para Rio de Janeiro

■■plano para dar nova forma, 438

»»eleições para a Assembleia Constituinte,
191, 357, 359, 360, 365, 392
»»estabelecimento de ensino, 38
»»estradas, pontes e registros, 448
»»estudos menores

■■memória sobre reforma, 266

»»felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessões de 2 e 31/7/1823)
»»fortaleza

■■Barra, 83
■■Santos, 295, 296

»»indulto

■■presos civis e militares, 278

»»junta da Fazenda da província, 267
»»junta da Justiça, 478
»»junta provisória de governo da província, 9

(sessão de 2/7/1823), 38, 448 (11/10/1823), 478
»»limites, 448
»»mapas estatísticos, 79
»»serviços prestados à província

■■Conde de Sarzedas, 284

»»situação política, 311
»»tropas da província

■■bloqueio de Montevidéu, 82, 107
■■Corte, 107
■■serviço na costa e outros pontos, 165
■■recrutamento, 165

»»vilas, cidades, etc.

■■Bananal

◆◆ limites, 448

■■Cubatão da Serra

◆◆ estradas
-- Paranaguá, 448 (sessão de 11/10/1823)
-- Santos, 418
◆◆ registro de passagens, 448 (sessão de 11/10/1823)

■■Curitiba

◆◆ estrada para Paranaguá, 448
(sessão de 11/10/1823)

◆◆ mapas estatísticos, 79

■■Guaratinguetá
◆◆ limites, 448

■■Itu

◆◆ Câmara da vila
-- felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 12/7/1823)

◆◆ seminário
-- pedido de auxílio, 267

■■Lorena

◆◆ auto de ereção à vila, 448
◆◆ Câmara da vila
-- felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 9/7/1823)

◆◆ limites, 448

■■Paranaguá

◆◆ estradas para Curitiba e Cubatão,
448 (sessão de 11/10/1823)

◆◆ mapas estatísticos, 79

■■Piracicaba

◆◆ confirmação de sesmaria, 329
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■■Santos

◆◆ escuna “Catarina”
-- apreensão e sequestro, 83, 147, 295 a 297
◆◆ estradas e registro de passagens
-- Cubatão da Serra, 418, 448 (sessão de 11/10/1823)
-- São Paulo (cidade), 242

■■São Miguel das Areias

◆◆ correio para o Rio de Janeiro
-- plano de padre Antônio José Pinto,

vigário da freguesia de Santana, 438

◆◆ limites
-- São João do Príncipe, RJ, 448

■■São Paulo

◆◆ Câmara da cidade
-- drenagem e aterro da Várzea do Carmo, 242
-- felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 13/8/1823)

◆◆ conjuração, 311
◆◆ curso jurídico, 38
◆◆ professor de gramática latina, 465

■■Sorocaba

◆◆ Câmara da vila
-- felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 22/8/1823)

◆◆ fábrica de ferro de São João de Ipanema
-- memória sobre isenção de impostos, 40

■■Taubaté

◆◆ estrada para Minas Gerais pela Serra da

Mantiqueira, 448 (sessão de 11/10/1823)
◆◆ professor de gramática latina, 465

■■Ubatuba

◆◆ posse de terras, 474

São Pedro de Cantagalo, RJ
»»Câmara da vila

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 22/8/1823)

■■memória sobre as necessidades locais, 428
São Pedro do Rio Grande do Sul (província)
ver RIO GRANDE DO SUL (província)

9 (sessão de 10/11/1823)

São Vicente das Lavras, CE
»»arbitrariedades dos escrivães, 18
Sapateiros
»»venda de calçados nas ruas

■■Rio de Janeiro (cidade), 420

SARAIVA, Francisco Ferreira
»»doação ao Convento de N.Sa. do
Carmo, BA (cidade), 476
Sargento-mor
»»agressão a Davi Pamplona Corte Real, 325
»»comandante do Batalhão de Caçadores da 1ª Linha
da província de Alagoas, 9 (sessão de 7/10/1823)
»»comandante do Corpo de Guaranis da
Guarnição de Porto Alegre, RS, 104
»»eleição, 481
»»Estado-Maior do Exército, 203
»»pensão para viúvas, 232, 247
»»Regimento da cidade de Santa Catarina, 484

■■2ª Linha da Comarca do Rio das Mortes, MG, 471
■■3º Batalhão de Caçadores da Serra,
SP, 448 (sessão de 11/10/1823)

SARMENTO, João José Pereira
»»petição, 493
SARMENTO, Nicolau Pais
»»presidente da junta provisória de
governo da província de Alagoas

■■abuso de autoridade de membros da
junta e dispensa de função, 423

■■eleições para a Assembleia Constituinte, 18
■■problemas militares com o general Labatut, 18
■■situação político-administrativa da província, 18

São Salvador da Bahia de Todos os
Santos ver Bahia (cidade)

SARZEDAS, Antônio Luís de Távora, Conde de
»»pensão para a filha Maria Inácia de Lorena, 284

São Salvador dos Campos dos Goitacases, ES
»»arrematadores das sisas do distrito

SATURNINO, Antônio
»»tenente do Batalhão de Libertos

■■confirmação do contrato, 235, 236

»»Câmara da vila

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 13/10/1823)

■■vencimentos do tesoureiro, 262

»»consolidação da Indepencência

■■pronúncia e prisão de opositores, 271

»»habitantes da vila

■■arbitrariedades do comandante do distrito, 406
■■isenção de impostos, 270

»»juiz de fora da vila e ouvidor interino da comarca
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■■felicitações à Assembleia Constituinte,
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■■emprego público, 349

SAÚDE
»»Academias Médico-Cirúrgicas, 34, 38, 39, 49, 463
»»boticários, 26, 272
»»cirurgião-ajudante da Tropa de 1ª Linha
da província do Espírito Santo, 332
»»cirurgião-mor do Império, 167
»»cirurgião de navio negreiro, 281
»»drogas e medicamentos, 26, 272
»»endemias e epidemias, 70

»»Fisicatura-Mor do Império, 470
»»físico-mor do Império, 167, 272, 497
»»hospital

■■junta de Saúde Pública, 167
■■Lázaros

◆◆ Ilha do Bom Jesus, RJ (cidade), 276

■■militar, 497
■■vila de Vitória, ES, 270

»»morfeia

■■profilaxia

◆◆ Minas Gerais, 145
»»pão de munição

■■exame de qualidade, 157

»»provedor-mor da Saúde, 167
»»Santa Casa de Misericórdia, RJ (cidade), 151
»»saúde dos escravos

■■navios negreiros, 281

Secretaria da Assembleia Constituinte
»»localização, 62
»»nomeação para ajudante de porteiro, 55
»»quadro de funcionários, 53
Secretaria de Estado dos Negócios
do Império e Estrangeiros
»»aula da taquigrafia para funcionários
da Assembleia Constituinte, 249
»»censura do Diário do Governo, 140
»»chefe de esquadra da Armada Nacional, 239
Secretarias de Estado
»»regulamento, 92
Secretário da Academia Nacional e
Imperial dos Guardas-Marinhas
»»vencimentos, 482

»»prisioneiros de guerra portugueses, 111, 149
»»tentativas de recolonização do país, 80
»»veto absoluto, 104, 143, 174, 182, 422
»»vigilância nas fronteiras, 119
Segurança nacional ver Segurança do
Estado e estabilidade do Império
Segurança pública e individual dos cidadãos, 325
Selins rasos
»»fábricas

■■Barbacena, MG, 201

Seminário de Itu, SP
»»auxílio da junta da Fazenda da província, 267
Seminário de São Joaquim, RJ (cidade)
»»informações do reitor frei Pedro
Nolasco da Sacra Família, 38
Seminário de São José, RJ (cidade)
»»informações do Bispo Capelão Mor, 38
Senado, 12 (arts. 92 a 109, sessão de 1/9/1823)
Senadores, 12 (arts. 77, 93, 102, 104,
105, 131 e 132, sessão de 1/9/1823)
Senatoria
»»príncipes da Casa Imperial, 12
(art. 105, sessão de 1/9/1823)
Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco
»»ataque ao deputado Muniz Tavares, 222
Sentinela da Praia Grande, RJ
»»representação dos oficiais da
Guarnição da Corte, 224, 225

Secretário de Estado ver Ministro

Separação dos Poderes, 12 (arts. 36
a 40, sessão de 1/9/1823), 164

Secretário de governo da província de São Paulo
»»limites da província, 448

Sequestro
»»bens, 487

Secretários da Assembleia Constituinte,
1, 10 (arts. 9 a 15, 140 a 142, sessões de
28/5 a 11/6, 18 e 19/8/1823), 135
Seda
»»criação do bicho da seda, 203
Segurança do Estado e estabilidade do Império
»»cartas

■■GPT contra o Decreto de 3/6/1823, 177
■■Magrisso, pseud., 401
■■publicadas no Diário do Governo, 48

»»informações à Assembleia Constituinte, 136

■■brasileiros que permanecerem em
Portugal, 209, 211, 213, 425

■■cidadãos portugueses, 85
■■Depositário Público dos Bens da Corte, 487
■■habitantes de Angola, 309, 314
■■negociantes portugueses

◆◆ São Miguel, AL, 323
»»embarcações, 324

■■escuna “Catarina”, 296

SERGIPE (província), 12 (art. 2º,
sessões de 1, 17 e 18/9/1823)
»»mapas estatísticos, 79
»»petições e representações, 18

Índices
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»»representação na Assembleia Constituinte, 207
»»separação da província da Bahia, 207
»»vilas, cidades, etc.

■■São Cristóvão

◆◆ Câmara da vila
-- atuação do general Labatut, 18
-- despotismo e corrupção do governador
---

das Armas, José Barros Pimentel, 18
indicação de nomes
·· comandante das Armas, juiz de fora
e ouvidor da comarca, 18
representação da província na
Assembleia Constituinte, 207

◆◆ colégio eleitoral
◆◆ eleições para a Assembleia Constituinte, 207
-- ata da eleição e apuração final dos deputados, 494
Sericicultura, 203
Serventes
»»Assembleia Constituinte, 60, 61
»»Diário da Assembleia, 64, 67
Serviços prestados ao Estado
»»pensões, 229, 230, 239, 244, 284
Sesmaria
»»datas, 185

■■Sorocaba, SP, 40

Sigilo de correspondência, 73
SILVA, Alberto José da
»»morador da vila de Ubatuba, SP

■■posse de terras, 474

SILVA, Antônio Cláudio da
»»sargento-mor do Regimento da
Cidade de Santa Catarina

■■pensão para a viúva, Guiomar
da Silva de Carvalho, 484

SILVA, Antônio José de Gusmão e
»»outros presos na Ilha das Cobras, RJ

■■auxílio para subsistência, 298, 453

SILVA, Bernardo José Pereira da
»»pedido de emprego, 395
Silva, Bonifácio José Sérgio da
»»observância da Lei da Alternativa das
Contas dos Testamentos, 280, 285, 287

■■suspensão, 185

SILVA, Felizarda Querubina da
»»ação de liberdade de escravos, 488

■■confirmação de carta de doação

SILVA, Fernando Teles da
»»comandante das Armas da
província do Espírito Santo

»»dispensa de prazo

◆◆ Rio Grande do Sul, 490
◆◆ Piracicaba, SP, 329

■■demarcação, 308

»»terrenos de aforamento

■■Rio de Janeiro (cidade), 328

Sessão, 3 a 5
»»ordinárias, 2

■■assistência pública, 10 (art. 36,
sessão de 12/6/1823)

■■duração, 142
■■expediente, 10 (art. 37, sessão de 12/6/1823)
■■matérias em atraso, 120

»»permanente de 11 de novembro de 1823, 1, 90
»»preparatórias, 2
»»secreta, 10 (arts. 44, 45, 170 a 174, sessões de 14/6
e 31/10/1823), 12 (art. 47, sessão de 1/9/1823)

■■promulgação e execução das leis,
24 (sessões de 20 e 21/8/1823)

■■reconhecimento da Independência pela

Inglaterra, 101 (sessões de 16 e 17/10/1823)

◆◆ veto absoluto, 104 (sessão de 21/7/1823)

Sete de setembro

»»dia de festa nacional, 113
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Siderurgia
»»fábrica de ferro de São João de Ipanema

Índices

■■mapas da província, 79
SILVA, João Caetano de Almeida e
»»e outros taquígrafos da Assembleia Constituinte

■■vencimentos, 384

SILVA, João José Guimarães e
»»capitão-mor, procurador-geral e representante
da província de Mato Grosso

■■confirmação de nomeação, 18
SILVA, João Nicolau da
»»extinção dos índios Canoeiros

■■Goiás, 77

SILVA, João Sabino da
»»outros presos na Ilha das Cobras, RJ

■■auxílio para subsistência, 298, 453

SILVA, Joaquim José da
»»outros proprietários de fábricas de estamparia
e papel do Andaraí, RJ (cidade)

■■isenção de direitos e outros favores, 204

SILVA, José Batista da

»»tenente de milícias da província do Pará

■■despesas com viagem à Corte
◆◆ restauração do Pará, 254

SILVA, José Carvalho da
»»construção da estrada de Cubatão
da Serra a Santos, SP, 418
SILVA, José Eloi Pessoa da
»»tenente-coronel

■■representação dos habitantes de
Campos dos Goitacases, ES, 406

SILVA, José Gonçalves da
»»outros taquígrafos da Assembleia Constituinte

■■vencimentos, 384

SILVA, José Joaquim de Lima e
»»comandante em chefe do Exército
Pacificador da Bahia

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
e restauração da Bahia, 166

SILVA, Luís Caetano da
»»taxas de licença para venda de
café e comida em taberna

■■Itaguaí, RJ, 261, 301
SILVA, Luís Moutinho Lima Álvares e
»»oficial da Secretaria de Negócios Estrangeiros

■■censura do Diário do Governo, 140

SILVA, Manuel Joaquim Pereira da
»»governador militar das Vilas de
Parati e Ilha Grande, RJ

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 20/6/1823)

SILVA, Manuel José Pereira da
»»outros taquígrafos da Assembleia Constituinte

■■vencimentos, 384

SILVA, Manuel Vieira da ver ALVAIAZERE,
Manuel Vieira da Silva, barão de
SILVA, Sebastião José da
»»contínuo da Assembleia Constituinte

■■nomeação, 61

SILVA, Sebastião Luís Tinoco da
»»desembargador

■■Memórias políticas e econômicas de

Felisberto Inácio Januário Cordeiro

◆◆ devolução, 399
»»ministro da Fazenda

■■nomeação, 408

SILVA, Vicente Ferreira de Castro e
»»oficial da Assembleia Constituinte

■■efetivação, 190

SILVA, Vitorino Ribeiro de Oliveira e
»»outros taquígrafos da Assembleia Constituinte

■■vencimentos, 384

SIMÕES, Francisco de Paula
»»padre e professor de gramática latina

■■equiparação de vencimentos
◆◆ Taubaté, SP, 465

SIQUEIRA, Maria Úrsula de

»»filha do sargento-mor Inácio José de Siqueira

■■pensão, 232

Sisas
»»contrato de arrematação

■■São Salvador dos Campos dos
Goitacases, ES, 235, 236

Sistema literário, filosófico e analítico
sobre a arte da palavra ou gramática
universal de Félix Benvenutti, 464
Sistema monárquico constitucional, 51
Sistema político natural
»»memória, 410
SOARES, Francisco Antônio
»»reforma integral, pensão e soldo, 456
SOARES, José Militão
»»pedido de emprego, 395
Sociedade de mineração ver
Companhia de Mineração
Sociedades secretas, 15, 129, 407
Soldado
»»miliciano do 1º Regimento

■■preso na fortaleza de Santa Cruz, RJ, 334

»»6ª Companhia do Batalhão de Granadeiros da Corte

■■reforma, 491

SOLEDADE, Antônio Vieira da
»»representante da Câmara da vila do Rio Pardo, RS

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 27/8/1823)

Solos
»»tipos

◆◆ mapas estatísticos
-- Espírito Santo, 79

Sorocaba, SP
»»Câmara da vila
Índices
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■■felicitações à Assembleia Constituinte,

Suplentes de deputados ver Deputados
à Assembleia Constituinte

■■memória sobre isenção de impostos, 40

Tabaco
»»comércio e fiscalização, 37

9 (sessão de 22/8/1823)
»»fábrica de ferro de São João de Ipanema
SOUSA, Felicíssimo José Vitorino de
»»herdeiros

■■processo de Luísa Teresa do Nascimento, 306

SOUSA, Francisco Luís e
»»escrivão-serventuário da Provedoria dos
Ausentes da Comarca de Alagoas

■■auxílio para o filho estudante de medicina na
universidade de Coimbra, Portugal, 457

Tabelas
»»arrecadação e arrematação dos dízimos, 175
»»rendimentos das passagens e direitos
de entrada de estradas e rios

■■Minas Gerais, 448

SOUSA, Hermenegildo José de
»»alferes do Batalhão de Granadeiros da Corte

Tabeliães
»»vencimentos

SOUSA, Joaquim Maria de
»»taquígrafo da Assembleia Constituinte

Tabernas
»»taxas de licenças

SOUSA, José Libânio de
»»juiz de fora da vila de São Salvador dos
Campos dos Goitacases e ouvidor interino
da comarca do Espírito Santo

Tacaratu (julgado), PE
»»elevação a vila, 35

■■certidão de sentença de demissão de serviço, 492

■■turno de trabalho, 388

■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 10/11/1823)

■■tribunais de Recife, PE, 316

■■Itaguaí, RJ, 261, 301

Tamoio (O), RJ (cidade)
»»representação dos oficiais da
Guarnição da Corte, 224, 225

SOUSA, Manuel Antônio de Oliveira e
»»outros presos na cadeia da Corte

Tanque, MG
»»moradores do distrito

SOUSA, Manuel Marques de
»»demarcação de sesmaria, 308

Taquigrafia
»»aulas para os funcionários da
Assembleia Constituinte, 249, 391

■■pedido de livramento, 271

SOUSA, Pantaleão Jose da Costa e
»»padre

■■dispensa da lei para gozo de testamento, 312

SOUTO, João Clemente Vieira
»»pedido de emprego, 395
Subscrição pública
»»Câmara da cidade do Rio de Janeiro

■■regresso de brasileiros, 429

»»instalação de universidade, 50
Subvenções para o comércio e indústria ver
Incentivos e subvenções à indústria e ao comércio
Subversão ver Segurança do Estado
e estabilidade do Império
Sumaca “Elisa”
»»gratificação por zelo com a saúde dos
escravos nos navios negreiros, 281
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Tabela das leis
»»confirmação da legislação portuguesa, 13

Índices

■■posse de terras, 307

Taquígrafos do Diário da Assembleia
e da Assembleia Constituinte
»»cargo, 64
»»concurso, 383
»»faltas, 390
»»folha de pagamento, 66
»»lugares, 10 (art. 35, sessão de 12/6/1823)
»»turno de trabalho, 386 a 388
»»vencimentos, 384, 385
Taubaté, SP
»»estrada para Minas Gerais pela Serra da
Mantiqueira, 448 (sessão de 11/10/1823)
»»professor de gramática latina, 465
TAVARES, Joaquim Valério
»»preso na fortaleza da Ilha das Cobras, RJ

■■carta de defesa, 274
■■sentença absolutória, 283

Taxas ver Impostos, taxas, etc.
Tecidos importados

»»liberação na Alfândega, 455
TEIXEIRA, Anastácio Feliciano de Bastos
»»sequestro de bens de herdeiros, 487
TEIXEIRA, Honório Joaquim de Bastos
»»queixa contra sequestro de bens
havidos por testamento, 487
TEIXEIRA, Joaquim José
»»ajudante de porteiro da Assembleia Constituinte

■■nomeação, 55

TEIXEIRA, José Antônio Barbosa
»»coronel, administrador do Real Contrato
das Passagens dos rios Paraíba,
Paraibuna e Paraíba Nova

■■reparos de estradas e pontes, 448
(sessão de 11/10/1823)

Tença ver Pensões
Tenente
»»ajudante de campo do comandante
das Forças de Montevidéu

■■permissão para deixar o país, 430

»»Batalhão de Granadeiros da Corte

■■pensão para viúva, 343

»»Batalhão dos Libertos

■■emprego público, 349

»»coronel de Artilharia da cidade de Cuiabá

■■nomeação de procurador-geral e

representante da província, 18
»»coronel de Dragões

■■veto absoluto, 104, 143, 174, 182, 422

»»coronel graduado do Regimento
de Artilharia da Corte

■■membro da Comissão do Arsenal do Exército, 485

»»linha da província do Espírito Santo

■■arbitrariedade, 18

»»milícias da província do Pará

■■despesas com viagem à Corte, 254

Termo de eleições ver Atas de apuração de
eleições para a Assembleia Constituinte
Termo de nomeação e apuração dos votos
»»Alagoas, 191
Terras
»»colonos alemães

■■São Jorge dos Ilhéus, BA, 193

»»estradas

■■Rio Doce, MG, 195

»»posse e uso

■■índios

◆◆ Valença (sertão), RJ, 196

■■Ilha do Bom Jesus, RJ, 276
■■Tanque, MG, 307
■■Ubatuba, SP, 474
Tesoureiro
»»Assembleia Constituinte, 10
(art. 115, sessão de 3/6/1823)
»»Câmara da vila de São Salvador dos
Campos de Goitacases, ES, 262
»»mor do Tesouro Público

■■estudos sobre impostos e aumento de
rendas na Fazenda Pública, 449

Tesouro Público
»»auxílio

■■estudante de medicina na universidade
de Coimbra, Portugal, 457

»»balanço do mês de julho de 1823, 150
»»benefícios eclesiásticos

■■côngruas, 162

»»contratos dos dízimos

■■arrematação e arrecadação

◆◆ Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Minas Gerais, Paraíba do Norte, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, 175

»»diferença no balanço, 238, 243
»»estradas, pontes e rendimentos de passagens

■■rios da província de Minas Gerais,
448 (sessão de 11/10/1823)

»»funcionários

■■amanuenses, 228
■■correios, 228
■■fiel-pagador, 238, 243
■■porteiro, 263
■■praticantes, 228
■■tesoureiro-mor, 449

»»pagamento de impostos, 454
»»pensões, gratificações e ajuda de custo

■■pedido de informações, 169

»»provisão de 12/12/1822, 234

Testamento
»»autos paralisados, 345
»»legislação, 23, 280, 285, 287
»»nulidade, 321, 326
»»petição do padre Pantaleão José
da Costa e Sousa, 312
»»sequestro de bens, 487
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Times (The), Charleston

»»resumos de notícias, 496
Títulos, armas, condecorações, etc.
»»Bahia

■■Cachoeira, 42
■■Itaparica (ilha), 86
■■Jaguaribe, 45
■■Nazaré, 100
■■Santo Amaro, 44
■■São Francisco, 43
■■Valença, 180

»»Exército Pacificador da Bahia, 42, 46
»»marquês do Maranhão

■■lord Cochrane, 156

»»Ordem Imperial do Cruzeiro

■■Autor de um tratado de educação física, moral
e intelectual para o povo brasileiro, 25

TOLEDO, Joaquim Floriano de
»»2º oficial da secretaria de governo de São Paulo

■■aumento de vencimentos, 256

TORRES, Francisco Cordeiro da Silva
»»coronel de engenheiros

■■membro da Comissão de Fora de
Marinha e Guerra, 57, 161

TORRES, Francisco Xavier
»»tenente-coronel comandante das
Armas da província do Ceará

■■nomeação, 18
TOUGUINHA, Antônio Gomes
»»pedido de emprego, 395

■■Oeiras, PI, 469

Tribunal da Bula da Cruzada
»»acesso ao cargo de contador ou provedor, 348
Tribunal do Desembargo do Paço
»»direitos do ofício de meirinho, 315
Tribunal da Junta do Comércio, Agricultura,
Fábricas e Navegação do Império do Brasil
»»consultas

■■estrada

◆◆ Cubatão a Paranaguá e Rio Preto à
Corte, 448 (sessão de 11/10/1823)

Tribunal de Relação da província

»»Bahia

■■recursos judiciais

◆◆ Casa de Suplicação da Corte, 32
»»Pernambuco

■■ministros eleitos deputados à
Assembleia Constituinte, 372

■■provimento de agravo, 472
Trindade (ilha), 12 (art. 2º, sessão de 1/9/1823)
Tropa lusitana ver Prisioneiros
de guerra portugueses
Tropa de Porto Alegre ver Guarnição
Militar de Porto Alegre
Tropas de 1ª Linha
»»Espírito Santo, 109, 332
»»Minas Gerais, 109
»»Santa Catarina, 109

Trabalho gratuito, 12 (art. 8º,
sessões de 1/9 e 10/10/1823)

Tropas de São Paulo ver Batalhão de São Paulo

Tráfico de escravos
»»reconhecimento da Independência
pela Inglaterra, 101

Tropeiros e viandantes da Corte
»»conserto das estradas e pontes,
448 (sessão de 11/10/1823)

Transportes
»»estradas, pontes e registros de passagens, 448

Ubá (rio), MG
»»registro de passagens, 448 (sessão de 11/10/1823)

Tratado de Comércio e Navegação entre
o Reino Unido de Portugal e Algarves e o
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
»»reflexões do tradutor, 496

Ubatuba, SP
»»posse de terra, 474

Tratado de educação física, moral e
intelectual para a mocidade brasileira, 25
Tribunais de Recife, PE
»»vencimentos dos serventuários, 316
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Tribunal de Alçada
»»recurso contra a decisão
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Unidade territorial, 12 (art. 1º,
sessões de 1, 15 e 17/9/1823)
Uniformes
»»Exército brasileiro, 337
»»Exército Pacificador da Bahia, 237

Universidade

»»criação, 39

■■subscrição voluntária, 50

VELADO, Manuel Afonso
»»demarcação de sesmaria, 308

»»memória sobre organização e regime

Verde (rio), MG
»»contribuições de passagens, 452

Universidade de Coimbra
»»estudantes brasileiros

Veteranos das Campanhas do Sul e do Norte
»»preferência nos empregos e reforma, 105

das universidades do Brasil, 268

■■auxílio para subsistência, 457
■■carta sobre criação de universidade,
38 (sessão de 14/6/1823)

Urubu (rio), GO
»»construção de ponte, 76
Uso da palavra
»»Assembleia Constituinte, 10 (arts. 40 a 42 e 104
a 110, sessões de 14/6, 1/7 e 9/8/1823), 135
»»discussão de proposições, 129
Vacaria, RS
»»Companhia de Caçadores Milicianos, 59
»»Companhia de sertanejos, 480

■■Valença (vila), BA

»»concessão de título e armas, 180

■■Valença (sertão), RJ

»»queixa contra o diretor dos índios, 196
VANDERLEI, Ambrósio Machado
»»padre vigário da Paróquia de São José
da freguesia de Carinhanha, PE

■■representação contra eleição de deputados, 223
Várzea do Carmo, SP (cidade)
»»drenagem e aterro, 242
VASCONCELOS, Francisco de Paula e
»»tenente-coronel graduado do
Regimento de Artilharia da Corte

■■membro da Comissão do Arsenal do Exército, 485
VASCONCELOS, Francisco Raposo de
»»venda de bens havidos por herança, 350
VASCONCELOS, José Felipe
Jácome de Sousa Pereira e
»»outros oficiais portugueses presos
na Ilha das Cobras, RJ

■■pedido de livramento, 331
VASCONCELOS, Leonardo Pinheiro de
»»plano para abolição dos direitos de passagens
nas estradas de Minas e nas demais existentes
no país com projeto de reforma da arrecadação
dos direitos reais no comércio das províncias do
interior do Reino, 448 (sessão de 11/10/1823)

Veto Absoluto
»»guarnição Militar de Porto Alegre,
104,143, 174, 182, 422
Viação e obras públicas
»»drenagem e aterro

■■Várzea do Carmo, SP (cidade), 242

»»estradas e pontes

■■Goiás, 76
■■Minas Gerais, 195, 199, 448
■■Rio de Janeiro, 199, 448
■■São Paulo, 242, 418, 448

VIANA, José Antônio Gonçalves
»»piloto de escuna Catarina

■■prisão arbitrária, 295

VIANA, Quintiliano Pereira da Silva
»»cadeira de primeiras letras

■■Santo Antônio do Curvelo, MG, 462

Vice-presidente da Assembleia Constituinte,
10 (arts. 6º ao 8º, sessão de 28/5/1823)
Viçosa Real do Ceará Grande, CE
»»Câmara da vila

■■despotismo e corrupção da junta
provisória de governo, 18

VIEGAS, Bernardo José
»»padre

■■prisão arbitrária na fortaleza das Ilhas
das Cobras, RJ (cidade), 293

Vigilância nas fronteiras
»»incursões de espanhóis, 119
Vila Nova da Imperatriz, MA, 217
Vila Nova da Rainha do Caeté, MG, 240, 445
»»Câmara da vila

■■criação de universidade, 38 (sessão de 30/9/1823)
■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 21/7/1823)

Vila Nova Real do Brejo, PB
»»Câmara da vila

■■instruções para uso dos deputados
à Assembleia Constituinte, 178
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Vila do Príncipe do Serro Frio, MG

»»Câmara da vila

■■criação de universidade, 38 (sessão de 30/10/1823)
■■felicitações à Assembleia Constituinte,
9 (sessão de 30/10/1823)

»»exploração de ouro, 200
Vila Real da Praia Grande, RJ
»»Câmara da vila

■■memórias sobre as necessidades locais, 428

»»habitantes

■■representação, 417

Vila Rica, MG
»»Câmara da vila

■■eleições para a Assembleia Constituinte, 367, 370

◆◆ auto de apuração dos deputados, 191
»»estrada para a Corte

■■presídio do Rio Preto e São João del
Rei, 448 (sessão de 11/10/1823)

Violação da correspondência ver
Sigilo de correspondência
Vitaliciedade
»»despachantes da Alfândega de Pernambuco, 344
Vitória, ES
»»manutenção do hospital, 270
»»mapas estatísticos

■■população, 79

Viúvas de militares
»»montepio, 160
»»pensão, 47, 232, 239, 244, 247, 343, 483, 484
Voluntários
»»tempo de serviço, 341
Votação
»»projeto de Constituição, 134
»»proposições

■■quórum, 10 (arts. 119, 122 a 138 e 167,

sessões de 12, 14 e 18/8, 23/10/1823), 117

■■votos favoráveis e contrários
◆◆ consignação em ata, 131

Votos

»»felicitações

■■leitura, 93

»»graças ao imperador, 78

■■louvor à Esquadra Brasileira, 112
■■pesar da Assembleia

◆◆ acidente sofrido pelo imperador, 81
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ÍNDICE NOMINAL E REMISSIVO DE DEPUTADOS
Neste índice registram-se, além da entrada principal, todas as formas passíveis de busca
no processo de recuperação de informações relativas a um mesmo deputado. A atuação parlamentar e os assuntos pessoais apresentam-se após a entrada principal. Incluem-se, também,
os deputados que não tomaram posse. Adotaram-se os seguintes critérios:

2.1 Entrada principal
A entrada principal é sempre pelo nome parlamentar, em caixa alta, seguido do nome
completo, entre parênteses, acrescido de títulos, desde que contemporâneos.
O nome parlamentar compõe-se de um único sobrenome, de dois sobrenomes, de um
prenome e um sobrenome, do título nobiliárquico ou do título eclesiástico.
Ex.: FRANÇA (Manoel Jozé de Souza França)
NAVARRO DE ABREU (Antônio Navarro de Abreu)
FRANCISCO CARNEIRO (Francisco Carneiro de Campos)
BARÃO DE SANTO AMARO (José Egídio Álvares de Almeida)
BISPO CAPELÃO MOR (Jozé Caetano da Silva Coutinho, bispo do Rio de Janeiro)

2.2 Entradas secundárias, remissivas
Das várias formas que não coincidam com a entrada principal, preparam-se remissivas,
escrevendo-se sempre em caixa alta o nome parlamentar adotado na entrada principal.
Não se acrescentam títulos, se houver.
Ex.: Almeida Castro, Thomas XAVIER GARCIA de
Castro, Thomas XAVIER GARCIA de Almeida
Thomas XAVIER GARCIA de Almeida Castro
Pelo recurso visual da caixa alta evita-se o uso convencional da partícula ver nas remissivas. Há casos, entretanto, em que não se pode prescindir dessa partícula:

–– quando não é possível a simples inversão dos nomes.
Ex.: Almeida, Antônio Calmon du Pin e ver CALMON JUNIOR

–– quando se trata de títulos nobiliárquicos que coincidem com o nome parlamentar.
Ex.: José Egídio Álvares de Almeida ver BARÃO DE SANTO AMARO

–– quando o deputado adotou dois ou mais nomes parlamentares.
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Ex.: PINTO RIBEIRO ver PEREIRA DE SAMPAIO
RIBEIRO DE SAMPAIO ver PEREIRA DE SAMPAIO

2.2.1 Último sobrenome
Nessa remissiva o último sobrenome é seguido de uma vírgula, do(s) prenome(s) e demais sobrenomes. O nome parlamentar deve ser lido na sequência natural.
Ex.: VIANA, Cândido José de ARAÚJO

2.2.2 Dois últimos sobrenomes
Nessa remissiva o prenome e demais sobrenomes são pospostos aos dois últimos sobrenomes, devendo o nome parlamentar ser lido na sequência natural.
Ex.: CARNEIRO de Campos, FRANCISCO

2.2.3 Prenome
Na remissiva do prenome, escreve-se o nome completo na ordem direta.
Ex.: Cândido José de ARAÚJO VIANA

2.2.4 Títulos nobiliárquicos, religiosos e outros
Faz-se remissiva do título, seguido da partícula ver, registrando-se o nome parlamentar
em caixa alta.
Ex.: Marquês de Sapucaí ver ARAÚJO VIANA
Sapucaí, Marquês de ver ARAÚJO VIANA
Bispo do Rio de Janeiro ver BISPO CAPELÃO MOR

2.2.5 Variações de nomes parlamentares
Quando o deputado é citado por duas ou mais formas de nomes parlamentares, faz-se
remissivas dessas formas, também em caixa alta, para o nome adotado.
Ex.: PEREIRA DE SAMPAIO (Manuel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio)
PINTO RIBEIRO ver PEREIRA DE SAMPAIO
RIBEIRO DE SAMPAIO ver PEREIRA DE SAMPAIO
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■■pareceres, 190 (sessão de 27/9/1823)

Abrantes, Marquês de ver CALMON70

e 215 (sessão de 13/9/1823)

ABREU, Antonio NAVARRO DE

■■projeto da Constituição, 12

ABREU E SILVA (José de Abreu e Silva) , p. 70
»»verificação de diploma e
convocação para posse, 372
71

Acayaba MONTESUMA, Francisco Gê
ACIOLI (Inácio Acioli de Vasconcelos), p. 68
»»declarações de voto

■■indicações, 84 (sessão de 11/9/1823)
e 104 (sessão de 28/7/1823)

■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)
■■projetos de lei, 15 (sessão de 2/6/1823)
e 18 (sessão de 18/7/1823)

»»deputações, 8 (sessões de 30/4, 2 e 31/5/1823);
78 (sessão de 6/5/1823); 81 (sessão de
7/8/1823) e 407 (sessão de 18/10/1823)
»»emendas

(sessões de 18 e 26/9/1823)

■■projeto do Regimento Interno,
10 (sessão de 14/6/1823)

■■projetos de lei, 15 (sessão de 7/6/1823); 25

(sessão de 4/8/1823) e 28 (sessão de 10/7/1823)

»»indicações, 71 a 75
»»licença médica, 394 (sessão de 7/10/1823)
»»queixa de Manuel Felipe da Fonseca
(apresentação), 472

»»representação dos habitantes de Campos

de Goitacazes, ES, (apresentação), 406
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Almeida, Cipriano José Barata de72, p. 69
Almeida, José Egídio Álvares de ver
BARÃO DE SANTO AMARO

■■fórmula de juramento dos deputados,

Almeida, Miguel CALMON du Pin e

■■projeto do Regimento Interno,

ALMEIDA E ALBUQUERQUE (Manoel Caetano
de Almeida e Albuquerque), p. 72
»»comissão

8 (sessão de 18/4/1823)

10 (sessão de 18/6/1823)

■■projetos de lei, 13 (sessão de 8/7/1823); 15

(sessão de 4/6/1823) e 24 (sessão de 27/6/1823)

»»instruções da Câmara de Alagoas

(apresentação), 431
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Agostinho Correia da Silva Goulão ver
Goulão, Agostinho Correia da Silva
AGUIAR de Andrada, José Ricardo da COSTA

■■especial para formação da tabela das
leis, p. 83 (sessão de 30/7/1823)

■■política interna, p. 88

»»declarações de voto

■■indicações, 84 (sessão de 10/9/1823)
e 104 (sessão de 28/7/1823)

■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)
■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 20/9/1823)
◆◆ lei, 13 (sessão de 25/9/1823) e 15

ALBUQUERQUE, Manuel Caetano de ALMEIDA E
ALBUQUERQUE, Cavalcanti, José MARIANO DE
ALENCAR (José Martiniano de Alencar), p. 69
»»declarações de voto

■■indicações, 104 (sessão de 28/7/1823)
e 117 (sessão de 16/9/1823)

■■parecer, 205 (sessão de 19/7/1823)
■■projeto da Constituição, 12 (sessão de 7/11/1823)
■■projetos de lei, 15 (sessão de 7/6/1823);

18 (sessões de 25/6, 4 e 11/7/1823)
e 28 (sessão de 16/7/1823)
»»deputação, 81 (sessão de 5/7/1823)
»»emendas

■■indicações, 54 (sessão de 22/8/1823); 82
(sessão de 30/7/1823); 104 (sessão de
26/7/1823) e 144 (sessão de 19/8/1823)

70

Cf. 2.2 referente a entradas secundárias remissivas,
p. 357.

71

Cf. 2.1 referente a entrada principal, p. 357.

(sessões de 2 e 7/6/1823)

»»deputação, 81 (sessão de 7/8/1823)
»»emendas

■■projeto da Constituição, 12 (sessões de
20, 25 e 26/9; 7/10 e 11/11/1823)

■■projeto de Proclamação da Assembleia aos
povos do Brasil, 11 (sessão de 22/8/1823)

»»indicação

■■parecer, 206 (sessão de 19/7/1823)

»»licença médica, 394 (sessões de 7 e 22/7; 14/8/1823)
»»verificação de diploma, 358
Almeida Castro, Thomas XAVIER GARCIA de
Almeida FORTUNA, Ignacio
Álvares de Almeida, José Egídio ver
BARÃO DE SANTO AMARO

72

Não tomou posse.
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ÁLVARES DA SILVA (Silvestre Álvares da Silva), p. 70

»»declaração de voto

■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)

»»deputação, 113 (sessão de 6/9/1823)
e 122 (sessão de 8/10/1823)

8 (sessão de 18/4/1823)

»»indicações, 78 a 90, 215 (sessão de 9/9/1823)
»»licença para depor em juízo, 396
»»Memórias políticas e econômicas de Felisberto

»»indicações, 76 e 77
»»verificação de diploma e

Inácio Januário Cordeiro (devolução), 399
»»projeto

Alves de Oliveira, Joaquim ver
Oliveira, Joaquim Alves de

»»redação do projeto de Proclamação da Assembleia

convocação para posse, 366

Andrada, José Ricardo da COSTA AGUIAR de
ANDRADA, Martim Francisco RIBEIRO DE
ANDRADA MACHADO (Antônio Carlos Ribeiro
de Andrada Machado e Silva), p. 75
»»comissão

■■dos Cinco, p. 81
■■de Constituição, p. 82
■■especial para a Lei Marcial, 28
(sessão de 30/6/1823), p. 83

■■de Poderes, p. 87
■■de Redação do Regimento Provisório, p. 88

»»declarações de voto

■■Constituição, 12
■■lei, 18 e 19

aos povos do Brasil, 11 (sessão de 9/9/1823)

»»requerimento, 91
»»verificação de diploma, 392
ANDRADA E SILVA (José Bonifácio
de Andrada e Silva), p. 75
»»apontamentos

■■civilização dos índios bravos do
Império do Brasil, 194

■■plano de colonização do Brasil de

Hipólito José Pereira da Costa Furtado
de Mendonça (apresentação), 409
»»Comissão

■■de Constituição, p. 82

◆◆ especial para conhecer da representação
dos oficiais da Guarnição da Corte,
224 (sessão de 11/11/1823), p. 83

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)
■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)
■■projetos de lei, 15 (sessão de 2/6/1823); 18 (sessão

»»declaração de voto

»»deputações, 78 (sessão de 6/5/1823)

»»deputações, 8 (sessões de 30/4; 2 e 31/5/1823)

de 15/7/1823) e 20 (sessão de 26/6/1823)

e 81 (sessão de 5/7/1823)

■■orador, 78 (sessão de 9/5/1823)
e 81 (sessão de 8/7/1823)

»»emendas

■■indicações, 82 (sessão de 30/7/1823); 101

(sessão de 17/10/1823); 111 (sessão de
11/10/1823); 122 (sessão de 7/10/1823);
156 (sessão de 29/10/1823); 157 (sessão de
21/10/1823) e 179 (sessão de 25/8/1823)

■■pareceres, 215 (sessão de 13/9/1823); 225 (sessão

de 11/11/1823); 245 (sessão de 2/9/1823); 310
(sessão de 6/10/1823) e 325 (sessão de 10/11/1823)

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 1, 4, 10,

20, 21, 29 e 30/10 e 7/11/1823)
◆◆ lei, 13 (sessão de 7/7/1823); 15 (sessões de 20/5;
3, 5 e 6/6 e 3/9/1823); 18 (sessões de 19, 20 e 23/6;
10, 11, 12 e 14/7 e 11/10/1823); 20 (sessões de 25
e 26/6/1823); 25 (sessão de 4/8/1823); 30 (sessão
de 14/8/1823); 31 (sessão de 9/8/1823); 47 (sessão
de 13/10/1823) e 48 (sessões de 8 e 10/11/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessões
de 28/6 e 31/10/1823)

»»fala como membro de deputação,
122 (sessão de 8/11/1823)
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»»fórmula de juramento dos deputados,

Índices

■■de Minas e Bosques, p. 86

■■projeto de lei, 18 (sessão de 15/7/1823)
■■orador, 8 (sessão de 2/5/1823)

»»emendas

■■projeto de lei, 13 (sessão de 11/9/1823);

18 (sessões de 9, 10 e 14/7/1823)
e 25 (sessão de 4/8/1823)
»»indicação, 92
»»licença médica, 374 e 376
»»memória

■■necessidade de se edificar no interior

do Brasil uma nova capital para assento
da Corte, da Assembleia Legislativa
e dos tribunais superiores, 433

■■sobre o regime de organização das
universidades do Brasil, 268

■■política e econômica de Felisberto Inácio
Januário Cordeiro (devolução), 399

»»Mesa

■■presidente (junho), p. 63
■■vice-presidente (maio), p. 63

»»requerimento

■■parecer, 374 (sessão de 11/9/1823)

»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)

Andrade, Francisco de Carvalho Pais de73, 495, p. 73

»»licença médica, 394 (sessões de

ANDRADE LIMA (Luis Ignácio de Andrade Lima), p. 72
»»declarações de voto

»»verificação de diploma e

■■indicação, 179 (sessão de 26/8/1823)
■■projetos de lei, 15 (sessão de 2/6/1823); 18 (sessão
de 11/7/1823) e 30 (sessão de 16/8/1823)

»»deputação, 113 (sessão de 6/9/1823)
e 122 (sessão de 8/10/1823)

»»emendas

■■indicação, 78
■■projeto

◆◆ Regimento Interno, 10 (sessão de 19/8/1823)
◆◆ lei, 15 (sessão de 31/5/1823) e 18
(sessões de 17, 18 e 19/6; 14/7/1823)

»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
ANTÔNIO CALMON du Pin e Almeida
ver CALMON JÚNIOR
Antônio Carlos Ribeiro de
ANDRADA MACHADO e Silva
Antônio FERREIRA FRANÇA
Antônio Gonçalves GOMIDE

18 e 30/8; 4/9 e 7/10/1823)

convocação para posse, 364

ARAÚJO Guimarães, Manuel FERREIRA DE
ARAUJO LIMA (Pedro de Araujo Lima), p. 72
»»Comissão

■■de Constituição, p. 82
■■de Fazenda, p. 83
■■especial para conhecer da representação
dos oficiais da Guarnição da Corte,
224 (sessão de 11/11/1823), p. 83

■■especial para a Lei Marcial, 28
(sessão de 30/6/1823), p. 83

»»declarações de voto

■■indicação, 84 (sessão de 10/9/1823)
■■parecer, 205 (sessão de 19/7/1823)
■■projetos de lei, 18 (sessão de 11/7/1823)
e 30 (sessão de 16/8/1823)

»»deputação, 81 (sessão de 5/7/1823)
»»emendas

■■indicações, 82 (sessão de 30/7/1823); 89 (sessão
de 21/10/1823) e 117 (sessão de 15/9/1823)

Antônio José Duarte de ARAÚJO GONDIM

■■pareceres, 215 (sessão de 13/9/1823)

Antônio José Teixeira de Carvalho ver
Carvalho, Antônio José Teixeira de

■■projeto

Antônio Luís PEREIRA DA CUNHA
Antônio Manuel de Sousa ver
Sousa, Antônio Manuel de
Antônio MARTINS BASTOS
Antônio NAVARRO DE ABREU
Antônio RIBEIRO DE CAMPOS
Antônio da ROCHA FRANCO
Antônio RODRIGUES VELLOSO de Oliveira
Antônio TEIXEIRA DA COSTA

e 245 (sessão de 2/9/1823)

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 20 e
25/9; 3, 14 e 22/10/1823)

◆◆ lei, 13 (sessão de 22/9/1823); 18 (sessões de

16, 18 e 21/6; sessões de 12/7; 9/9/1823); 28
(sessão de 15/7/1823); 34 (sessão de 19/8/1823)
e 38 (sessões de 27/8 e 18/10/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessões de 12, 14
e 26/6; 22/7; 9, 14 e 19/8; 23/10/1823)

»»indicações, 93

■■projeto

◆◆ lei, 13 (sessão de 30/7/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessão de 18/10/1823)

»»licença para comparecer a juízo, 396
»»Mesa

■■suplente (junho), p. 63

»»verificação de diploma, 192

ARAÚJO GONDIM (Antônio José
Duarte de Araújo Gondim), p. 72
»»Comissão de Legislação e Justiça Criminal, p. 86
»»declaração de voto

ARAÚJO VIANA (Cândido José
de Araújo Viana), p. 47
»»Comissão

»»deputação, 81 (sessão de 5/7/1823)
»»emendas

»»declarações de voto

■■projeto de lei, 30 (sessão de 16/8/1823)

■■projetos de lei, 13 (sessão de 7/7/1823); 18 (sessão
de 16/7/1823) e 48 (sessão de 8/11/1823)

73

Não tomou posse.

■■Redação do Diário da Assembleia, p. 88
■■Saúde Pública, p. 89
■■indicação, 84 (sessão de 10/9/1823)
■■projetos de lei, 18 (sessões de 4 e

11/7/1823); 30 (sessão de 16/8/1823)

»»deputação, 113 (sessão de 6/9/1823)
»»emendas
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■■projetos de lei, 13 (sessão de 7/7/1823); (sessão

de 7/7/1823) e 30 (sessão de 6/8/1823)
»»indicações, 94 a 96
»»licença médica, 394 (sessões de 23/6 e 12/9/1823)
»»projeto de lei, 30
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
AROUCHE RENDON (José Arouche
de Toledo Rendon), p. 75
»»Comissão

■■Fazenda, p. 84
■■Marinha e Guerra, p. 86

»»declarações de voto

■■indicação, 84 (sessão de 10/9/1823)
■■projeto de lei, 13 (sessão de 25/9/1823)

»»deputação, 113 (sessão de 6/9/1823)
»»emendas

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 14 e 21/10/1823)
◆◆ lei, 18 (sessões de 16, 18, 19 e 21/6; 10
e 14/7/1823); 29 (sessão de 25/8/1823)
e 38 (sessão de 28/8/1823)

»»licença médica, 394 (sessão de 30/10/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Arruda Câmara, Francisco de ver
Câmara, Francisco de Arruda
Augusto XAVIER DE CARVALHO
Baependi, Marquês de ver NOGUEIRA DAGAMA
Barão de Pirapama ver CAVALCANTI DE LACERDA
BARÃO DE SANTO AMARO (José Egídio
Álvares de Almeida), p. 73
»»Comissão

■■Cinco, 392, p. 81
■■Constituição, p. 82
■■especial para conhecer da representação
dos oficiais da Guarnição da Corte,
224 (sessão de 11/11/1823), p. 83

■■presidente (setembro), p. 64
■■vice-presidente (julho), p. 63; (agosto), p. 64

»»verificação de diploma, 391

Barata de Almeida, Cipriano José ver
Almeida, Cipriano José Barata de Barbacena,
Marquês de ver BRANT PONTES
BARRETO, Francisco FERREIRA
BARROS, Lucas Antônio MONTEIRO DE
BARROS, Pedro José da COSTA
BASTOS, Antônio MARTINS
Belchior PINHEIRO DE OLIVEIRA
Bernardo José da GAMA
BISPO CAPELÃO MOR (Jozé Caetano da Silva
Coutinho, bispo do Rio de Janeiro), p. 73
»»Comissão Eclesiástica, p. 82
»»declaração de voto

■■projeto de lei, 18 (sessão de 18/7/1823)

»»deputações, 8 (sessão de 7/6/1823)
e 81 (sessão de 5/7/1823)

■■orador, 81 (sessão de 7/6/1823)

»»emenda

■■projeto da Constituição, 12 (sessão de 30/10/1823)

»»informações sobre o Seminário São
José, 38 (sessão de 14/8/1823)
»»Mesa

■■presidente, (maio), p. 63; (agosto), p. 64

»»resposta à Fala do Trono na instalação da
Assembleia, 78 (sessão de 3/5/1823)

»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Bispo do Rio de Janeiro ver Bispo Capelão Mor
Bittencourt e Sá, Manuel Ferreira Câmara

»»declaração de voto

BRANT PONTES (Felisberto Caldeira
Brant Pontes), p. 68
»»Comissão Especial para conhecer da
representação dos oficiais da Guarnição da
Corte, 224 (sessão de 11/11/1823), p. 83
»»declaração de voto

»»deputações, 8 (sessões de 30/4; 2 e

»»emendas

■■especial para a Lei Marcial, 28
(sessão de 30/6/1823), p. 83

■■Estatística e Diplomática, p. 84
■■Fazenda, p. 84
■■projeto de lei, 18 (sessão de 11/7/1823)

31/5/1823) e 78 (sessão de 6/5/1823)
»»emendas

■■projetos de lei, 13 (sessão de 7/7/1823); 15

(sessão de 4/6/1823); 18 (sessões de 17/6
e 7/7/1823) e 24 (sessão de 27/6/1823)
»»indicações, 97 e 98
»»licença médica, 394 (sessão de 23/10/1823)
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»»Mesa
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■■indicação, 101 (sessão de 17/10/1823)
■■projeto da Constituição, 12 (sessões

de 21/10 e 5/11/1823)
»»nomeação para missão diplomática
na Inglaterra, 220
»»suplente, 370
»»verificação de diploma e
convocação para posse, 377

Cachoeira, Visconde da ver CARVALHO E MELO
Caetano Maria LOPES GAMA
Caeté, Visconde de ver TEIXEIRA VASCONCELOS
Cairu, Visconde de ver SILVA LISBOA

■■Minas e Bosques, p. 86
■■Polícia (extraordinária), p. 87

»»deputações, 8 (sessão de 31/5/1823)
e 122 (sessão de 8/10/1823)

»»emendas

■■indicação, 58 (sessão de 30/6/1823)

◆◆ projeto
-- lei, 38 (sessão de 18/10/1823)
-- Regimento Interno, 10 (sessão de 19/8/1823)

CALDAS (José Antônio Caldas), p. 68
»»declarações de voto

■■indicação, 117 (sessão de 16/9/1823)
■■pareceres, 205 (sessão de 19/7/1823); 206 (sessão

■■Mesa

■■projeto

»»projeto de lei, 49
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)

◆◆ presidente (julho), p. 63
◆◆ vice-presidente (junho), p. 63

de 21/7/1823) e 220 (sessão de 7/11/1823)

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 20/9/1823)
◆◆ lei, 18 (sessão de 18/7/1823)

»»indicação, 99
»»projeto de lei, 21
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
CALMON (Miguel Calmon du Pin e Almeida), p. 68
»»Comissão de Redação das Leis, p. 88
»»emendas

■■parecer, 214 (sessão de 16/9/1823)
■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 1 e 10/10/1823)
◆◆ lei, 38 (sessão de 6/9/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessão de 23/10/1823)

»»indicação, 100
»»Mesa

■■1º Secretário (novembro), p. 65
■■2º Secretário (outubro), p. 64

»»projeto de lei, 37
»»verificação de diploma, 370

CALMON JÚNIOR (Antônio Calmon du Pin), p. 68
»»declarações de voto

■■projeto da Constituição, 12 (sessão de 7/11/1823)
■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)

»»verificação de diploma, 370

Câmara, Francisco Arruda74, p. 74
»»convocação para posse, 380
CÂMARA, (Manoel Ferreira da Câmara
Bithencourt e Sá), p. 70
»»carta topográfica da província de
Minas Gerais (oferecimento), 447
»»Comissão

■■Constituição, p. 82
■■especial para conhecer da representação
dos oficiais da Guarnição da Corte,
225 (sessão de 11/11/1823), p. 83

74

Não tomou posse.

Campelo, Virgínio Rodrigues75, 495, p. 72
CAMPOS, Antônio RIBEIRO DE
Campos, FRANCISCO CARNEIRO de
CAMPOS, José Joaquim CARNEIRO DE
Campos VERGUEIRO, Nicolau Pereira de
Cândido José de ARAÚJO VIANA
Caravelas, Marquês de ver CARNEIRO DE CAMPOS
CARNEIRO ver FRANCISCO CARNEIRO
CARNEIRO de Campos, FRANCISCO
CARNEIRO DE CAMPOS (José Joaquim
Carneiro de Campos), 101, p. 73
»»Comissão

■■Cinco, 392, p. 81
■■especial para a Lei Marcial, 28
(sessão de 30/6/1823), p. 82

■■Polícia (extraordinária), p. 87

»»declaração de voto

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)

»»deputação, 81 (sessão de 7/8/1823)
»»emendas

■■indicação, 104 (sessão de 26/7/1823)
■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 26/9; 20 e 24/10/1823)
◆◆ lei, 15 (sessões de 20/5; 5 e 7/6/1823); 18 (sessões
de 17, 19, 20 e 21/6; 11/7/1823); 19 (sessão
de 9/6/1823) e 34 (sessão de 13/8/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessões de 28/5;
25, 26 e 28/6; 1, 9 e 19/8/1823)

»»indicação, 101
»»licença nojo, 394 (sessão de 13/9/1823)
»»Mesa

75

Não tomou posse.

Índices
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■■1º Secretário (maio), p. 63;

(junho), p. 63; (julho), p. 63
»»nomeação para ministro do Império, 205
»»requerimentos

■■projetos de lei, 13 (sessão de 7/7/1823)

e 24 (sessão de 20/8/1823)
»»verificação de diploma, 392

CARNEIRO DA CUNHA (Joaquim Manuel
Carneiro da Cunha), p. 72
»»declarações de voto

■■indicações, 117 (sessão de 16/9/1823)
e 179 (sessão de 26/8/1823)

■■pareceres, 205 (sessão de 19/7/1823)
e 220 (sessão de 7/11/1823)

■■projetos de lei, 15 (sessão de 2/6/1823); 18

(sessões de 4, 7 e 11/7/1823); 28 (sessão de
16/7/1823) e 30 (sessão de 16/8/1823)
»»deputação, 122 (sessão de 8/10/1823)
»»emendas

■■indicação, 89 (sessão de 21/10/1823)
■■pareceres, 225 (sessão de 11/11/1823)
e 313 (sessão de 13/10/1823)

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de

26/9; 3/10 e 21/10/1823)
◆◆ lei, 13 (sessão de 28/8/1823); 18 (sessões
de 9 e 10/7/1823); 24 (sessão de
27/6/1823) e 30 (sessão de 14/8/1823)

»»fala, 104 (sessão de 21/7/1823)
»»indicações, 18 (sessão de 6/10/1823); 41
(sessão de 21/7/1823) e 102 a 111

»»instruções oriundas das províncias, 178
»»licença médica, 394 (sessão de 16/8/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Carneiro da Cunha, Manuel Maria ver
Cunha, Manuel Maria Carneiro da
Carvalho, Antônio José Teixeira de76, p. 70
»»convocação para posse, 373
CARVALHO, Augusto XAVIER DE
CARVALHO, João Antônio RODRIGUES DE
CARVALHO, José da COSTA
CARVALHO E MELLO (Luiz José de
Carvalho e Mello), p. 68
»»Comissão

■■Colonização, Civilização e

Catequização dos Índios, p. 81

■■Comércio, Agricultura, Indústria e Artes, p. 81

76
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Não tomou posse.

Índices

■■especial para formação da Tabela das
Leis, 13 (sessão de 30/7/1823), p. 83

■■Redação das Leis, p. 88

»»declaração de voto

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)

»»deputações, 81 (sessão de 7/8/1823)
e 122 (sessão de 8/10/1823)

»»emendas

■■indicação, 104 (sessão de 24/7/1823)
■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 1, 2 e 29/10/1823)
◆◆ lei, 13 (sessão de 22/9/1823); 25 (sessões
de 4 e 5/8/1823); 34 (sessão de 19/8/1823)
e 48 (sessão de 8/11/1823)

»»licença médica, 394 (sessão de 11/11/1823)
»»Mesa

■■vice-presidente (novembro), p. 65
■■2º Secretário (setembro), p. 64
■■4º Secretário (agosto), p. 64

»»requerimento

■■projeto de lei, 24 (sessão de 20/8/1823)

»»verificação de diploma e

convocação para posse, 368

Castro, Thomas XAVIER GARCIA de Almeida
CAVALCANTI, Manuel Ribeiro Bessa de HOLANDA
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE ver
MARIANO DE ALBUQUERQUE
CAVALCANTI DE LACERDA (Manoel Ignácio
Cavalcanti de Lacerda), p. 72
»»declarações de voto

■■pareceres, 205 (sessão de 19/7/1823)
e 215 (sessão de 15/9/1823)

■■projeto de lei, 15 (sessão de 2/6/1823)

»»deputação, 113 (sessão de 6/9/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Cerqueira e Silva, Miguel Joaquim de ver
Silva, Miguel Joaquim de Cerqueira e
CHAGAS SANTOS (Francisco das
Chagas Santos), p. 75
»»Comissão de Marinha e Guerra, p. 86
»»deputações, 8 (sessões de 30/4 e
2/5/1823) e 78 (sessão de 6/5/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Cipriano José Barata de Almeida ver
Almeida, Cipriano José Barata de
Congonhas do Campo, Visconde de
ver MONTEIRO DE BARROS
COSTA, Antônio TEIXEIRA DA

COSTA, João Severiano MACIEL DA
COSTA, Joaquim Bernardino de Sena RIBEIRO DA
COSTA, José de RESENDE
COSTA, Manuel RODRIGUES DA
COSTA AGUIAR (José Ricardo da
Costa Aguiar de Andrada), p. 75
»»carta de Magrisso, (leitura) 401
»»Comissão

■■Constituição, p. 81
■■Três, p. 89

»»convocação, 394 (sessão de 15/5/1823)
»»declarações de voto

■■pareceres, 205 (sessão de 19/7/1823)
e 215 (sessão de 15/9/1823)

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 27/10/1823)
◆◆ lei, 18 (sessão de 15/7/1823) e
20 (sessão de 26/6/1823)

»»emendas

■■indicações, 89 (sessão de 21/10/1823)
e 176 (sessão de 23/10/1823)

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 25/10/1823)
◆◆ lei, 15 (sessão de 5/6/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessões
de 1/7; 19/8; 1/9/1823)

»»licença

■■comparecer a juízo, 396
■■médica, 394 (sessão de 30/10/1823)

»»Mesa

■■1º Secretário (agosto), p. 64
■■2º Secretário (junho), p. 63
■■3º Secretário (julho), p. 63
■■suplente (maio), p. 63; (setembro), p. 64

»»requerimento

■■projeto de lei, 24 (sessão de 20/8/1823)

»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
COSTA BARROS (Pedro José da Costa Barros), p. 69
»»carta à Assembleia Constituinte

■■cópia de sentença absolutória, 274, 283

»»Comissão de Marinha e Guerra, 41, p. 86
»»convocação para posse, 283, 351
»»declaração de voto

■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)

»»deputações, 113 (sessão de 6/9/1823)

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 27/9 e 20/10/1823)
◆◆ lei, 18 (sessões de 16 e 17/7/1823); 25
(sessão de 5/8/1823); 38 (sessão de
18/10/1823) e 48 (sessão de 10/11/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessão de 19/8/1823)

»»indicações, 112 a 114
»»licença médica, 394 (sessão de 22/9/1823)
»»ofício

■■Assembleia, 351 (sessão de 10/5/1823)
■■brigadeiro quartel-mestre general

Manuel da Costa Pinto, 109
»»posse, 71
»»prisão arbitrária, 71
»»representação dos habitantes e lavradores
do Ceará (apresentação), 413
»»verificação de diploma e
convocação para posse, 351
COSTA CARVALHO (José da Costa Carvalho), p. 68
»»Comissão

■■Comércio, Agricultura, Indústria e Artes, p. 81
■■Redação das Leis, p. 88

»»declarações de voto

■■indicação, 84 (sessão de 10/9/1823)
■■projeto de lei, 30 (16/8/1823)

»»Mesa

■■suplente (novembro), p. 65

»»verificação do diploma e convocação
para a posse, 368

Coutinho, D. Jozé Caetano da Silva
ver BISPO CAPELÃO MOR
COUTO FERRAZ, Luís Pedreira do
ver PEDREIRA DO COUTO
COUTO REIS (Manuel Martins do Couto Reis), p. 75
»»Comissão de Marinha e Guerra, p. 86
»»convocação, 394 (sessão de 15/5/1823)
»»dispensa da função, 365
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
COUTO SARAIVA, José Álvares do ver SARAIVA
CRUZ GOUVEIA (José da Cruz Gouveia), p. 49
»»declaração de voto

■■indicação, 117 (sessão de 16/9/1823)
■■parecer, 283 (sessão de 10/6/1823)
■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 7/11/1823)
◆◆ lei, 15 (sessão de 7/6/1823)

■■orador, 113 (sessão de 9/9/1823)

»»deputação, 113 (sessão de 6/9/1823)
»»indicação, 115
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)

■■projeto

CUNHA, Antônio Luís PEREIRA DA

e 122 (sessão de 8/10/1823)

»»emendas

Índices
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CUNHA, Joaquim Manuel CARNEIRO DA
Cunha, Manuel Maria Carneiro da77, 495, p. 73
CUSTÓDIO DIAS, José ver DIAS
DIAS (José Custódio Dias), p. 70
»»Comissão de Polícia, p. 87
»»declarações de voto

■■indicação, 101 (sessão de 17/10/1823)
■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 20/9 e 4/10/1823)
◆◆ lei, 15 (sessões de 4 e 7/6/1823)

»»deputações, 122 (sessão de 8/10/1823)
e 407 (sessão de 15/10/1823)
»»dispensa das funções de suplente, 381
»»emendas

■■fórmula de juramento dos deputados,
8 (sessão de 18/4/1823)

■■indicação, 82 (sessão de 30/7/1823)
■■pareceres, 214 (sessão de 16/9/1823)
e 335 (sessão de 30/8/1823)

■■projeto

◆◆ da Constituição, 12 (sessões de

7, 14, 25 e 30/10/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessão de 23/10/1823)

»»indicações, 116 e 117
»»licença médica, 394 (sessão de 9/8/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Diogo DUARTE SILVA
Diogo de Toledo Lara e Ordonhez ver
Ordonhez, Diogo de Toledo Lara e
Du-Pin e Almeida, Antônio Calmon
ver Calmon Júnior
Du pin e Almeida, Miguel CALMON
DUARTE SILVA (Diogo Duarte Silva), p. 75
»»Comissão de Comércio, Agricultura,
Indústria e Artes, p. 81
»»declarações de voto

»»indicação

■■projeto de lei, 48 (sessões de 24/5 e 14/6/1823)

»»licença médica, 394 (sessão de 13/10/1823)
»»mapa estatístico da população da província
de Santa Catarina (oferecimento), 434

»»requerimento, 118
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Estêvão RIBEIRO DE RESENDE
EVANGELISTA (João Evangelista
de Faria Lobato), p. 70
»»declarações de voto

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 3/10/1823)
◆◆ lei, 13 (sessão de 25/9/1823)

»»deputação, 122 (sessão de 8/10/1823)
»»emenda
»»projeto da Constituição, 12 (sessão de 9/10/1823)

■■ofício à Assembleia, 375

»»verificação de diploma e

convocação para posse, 375

Fanado, Visconde de ver SILVEIRA MENDONÇA
FARIA LOBATO, João Evangelista
de ver EVANGELISTA
Felisberto Caldeira BRANT PONTES
FERNANDES PINHEIRO (José Feliciano
Fernandes Pinheiro), p. 75
»»Comissão

■■Colonização, Civilização e

Catequização dos Índios, p. 81

■■especial para a Lei Marcial, 28
(sessão de 30/6/1823), p. 83

■■Legislação e Justiça Civil e Criminal, p. 85

»»declarações de voto

■■felicitações pela instalação da

Assembleia, 9 (sessão de 1/10/1823)

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)
■■projeto de lei, 18 (sessões de 5 e 15/7/1823)

■■indicações, 84 (sessão de 11/9/1823); 104 (sessão

»»deputações, 8 (sessão de 31/5/1823)

■■projetos de lei, 15 (sessão de 9/6/1823)

»»emendas

de 28/7/1823) e 117 (sessão de 16/9/1823)
e 18 (sessão de 11/7/1823)

»»deputações, 8 (sessões de 30/4 e 2/5/1823); 78

(sessão de 6/5/1823) e 113 (sessão de 6/9/1823)
»»emendas

■■parecer, 335 (sessão de 30/8/1823)
■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 24/9/1823)
◆◆ lei, 18 (sessões de 17/6; 17/7 e 9/9/1823)

e 81 (sessão de 5/7/1823)

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 15/9 e 1/10/1823)
◆◆ lei, 18 (sessões de 16/6; 9/7 e 6/9/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessão de 14/8/1823)

»»estatística e mapa corográfico da província
do Rio Grande do Sul (oferecimento), 446
»»indicações, 119 e 120

■■projeto de lei, 38 (sessão de 14/6/1823)

»»Mesa
77
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Não tomou posse.

Índices

■■3º Secretário (agosto), p. 64
■■4º Secretário (setembro), p. 64; (outubro), p. 64
■■suplente (junho), p. 63; (julho),

p. 63; (novembro), p. 65
»»ofício da Câmara da cidade de Porto Alegre
sobre o veto absoluto (apresentação), 422
»»representação a respeito do seu diploma de
deputado por São Paulo e Rio Grande do Sul, 360
»»requerimento

■■projeto de lei, 24 (sessão de 20/8/1823)

»»verificação de diploma e

convocação para posse, 360

Ferraz, Luís PEDREIRA DO COUTO
Ferreira, João da Silva , p. 73
78

FERREIRA DE ARAÚJO (Manoel Ferreira
de Araújo Guimarães), p. 68
»»Comissão de Marinha e Guerra, p. 86
»»declarações de voto

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)
■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)

»»deputações, 122 (sessão de 8/10/1823)

■■orador, 122 (sessão de 13/10/1823)

»»emendas

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 15/9/1823)
◆◆ lei, 31 (sessão de 31/7/1823) e
34 (sessão de 19/8/1823)

»»indicações, 121 e 122
»»licença médica, 394 (sessão de 28/8/1823)
»»verificação de diploma, 369
FERREIRA BARRETO (Francisco
Ferreira Barreto), p. 73
»»convocação, 394 (sessão de 15/5/1823)
»»declarações de voto

■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)
■■projeto de lei, 15 (sessão de 2/6/1823)

◆◆ lei, 30 (sessão de 16/8/1823)

■■emendas

◆◆ projeto
-- Constituição, 12 (sessões de 17/9;
--

1, 3, 15 e 20/10/1823)
lei, 25 (sessão de 11/8/1823) e 48
(sessão de 10/11/1823)

»»licença médica, 394 (sessão de 15/9/1823)
»»memória com estatutos para a Escola Médico-

Cirúrgica da Cidade da Bahia (apresentação), 463

»»verificação de diploma, 369
FERREIRA NOBRE (José Ferreira Nobre), p. 72
»»declaração de voto

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 20/9/1823)
◆◆ lei, 18 (sessão de 4 e 11/7/1923)

»»deputação, 111 (sessão de 6/9/1823)
»»licença médica, 394 (sessão de 28/8/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
FONSECA VASCONCELOS, José Teixeira
da ver TEIXEIRA VASCONCELOS
FORTUNA (Ignacio de Almeida Fortuna), p. 73
»»declarações de voto

■■indicações, 117 (sessão de 16/9/1823)
e 179 (sessão de 26/8/1823)

■■pareceres, 205 (sessão de 19/7/1823); 215 (sessão
de 15/9/1823) e 220 (sessão de 7/11/1823)

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 20/9/1823)
◆◆ lei, 15 (sessão de 7/6/1823); 18 (sessões de

7/11 e 18/7/1823) e 28 (sessão de 16/7/1823)

»»deputações, 81 (sessão de 7/8/1823); 113 (sessão
de 6/9/1823) e 122 (sessão de 8/10/1823)

»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
FRANÇA, Antônio FERREIRA
FRANÇA (Manuel Jozé de Souza França), p. 73
»»declarações de voto

»»deputação, 407 (sessões de 15 e 18/10/1823)
»»licença médica, 394 (sessões de

■■indicações, 84 (sessão de 10/9/1823);

»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)

»»deputações, 81 (sessão de 7/8/1823); 113 (sessão

25/6; 14 e 16/7 e 18/10/1823)

FERREIRA FRANÇA (Antônio Ferreira França), p. 68
»»comissão de fora nomeada para
a de Saúde Pública, p. 85
»»Comissão de Minas e Bosques, p. 86
»»Comissão de Saúde Pública, p. 89
»»declarações de voto

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 7/11/1823)

78

Não tomou posse.

104 (sessão de 28/7/1823)

■■projeto da Constituição, 12 (sessão de 20/9/1823)
de 6/9/1823) e 122 (sessão de 8/10/1823)

■■orador, 81 (sessão de 11/8/1823)

»»emendas

■■indicações, 58 (sessão de 30/6/1823); 95

(sessão de 24/9/1823); 104 (sessão de
24/7/1823) e 149 (sessão de 30/10/1823)

■■pareceres, 214 (sessão de 16/9/1823); 215

(sessão de 13/9/1823); 243 (sessão de
23/8/1823); 248 (sessão de 10/10/1823);
253 (sessão de 15/10/1823); 302 (sessão de
12/8/1823) e 305 (sessões de 5 e 23/9/1823)

■■projeto
Índices
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◆◆ Constituição, 12 (sessões de 15, 24,

25 e 27/9; 3, 7 e 14/10/1823)
◆◆ lei, 15 (sessões de 20/5; 4 e 5/6/1823); 18
(sessões de 17 e 20/6; 14 e 16/7; 11/10/1823);
24 (sessão de 27/6/1823); 31 (sessões de
8 e 9/8/1823); 35 (sessão de 20/9/1823)
e 48 (sessões de 8 e 10/11/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessões de 28/5; 14,
18 e 28/6; 1/7; 18 e 19/8; 23 e 31/10/1823)

»»fórmula de juramento dos deputados,
8 (sessão de 18/4/1823)
»»indicações, 123

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 18/9/1823)
◆◆ lei, 24 (sessão de 20/8/1823) e
38 (sessão de 28/8/1823)

◆◆ Proclamação da Assembleia aos povos
do Brasil, 11 (sessão de 3/9/1823)

»»licença médica, 394 (sessão de 21/10/1823)
»»Mesa

■■2º Secretário (maio), p. 63; (julho),
p. 63; (agosto), p. 64

3, 4, 7, 14, 20 e 25/10; 6/11/1823)

◆◆ lei, 31 (sessões de 8 e 9/8/1823) e
48 (sessão de 10/11/1823)

◆◆ Regimento Interno, 10 (sessões
de 14/8 e 23/10/1823)

»»indicações, 124 a 126
»»licença

■■médica, 394 (sessão de 18/10/1823)
■■nojo, 394 (sessão de 13/9/1823)

»»restauração das províncias, 397
»»verificação de diploma e convocação
para a posse, 368

Francisco de Carvalho Pais de Andrade ver
Andrade, Francisco de Carvalho Pais de,
Francisco das CHAGAS SANTOS
Francisco FERREIRA BARRETO
Francisco Gê Acayaba MONTESUMA

■■3º Secretário (junho), p. 63
■■suplente (outubro), p. 64

Francisco MUNIZ TAVARES

■■projeto
■■lei, 24 (sessão de 20/8/1823)
■■Proclamação da Assembleia aos povos

Francisco Pereira de Santa Apolônia ver
Santa Apolônia, Francisco Pereira de

»»requerimentos

do Brasil, 11 (sessão de 22/8/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Francisco Agostinho Gomes ver
Gomes, Francisco Agostinho
Francisco de Arruda Câmara ver
Câmara, Francisco de Arruda
FRANCISCO CARNEIRO (Francisco
Carneiro de Campos), p. 68
»»Comissão

■■especial para conhecer da representação
dos oficiais da Guarnição da Corte,
225 (sessão de 11/11/1823), p. 83

■■especial para formação das Tabelas das
Leis, 13 (sessão de 30/7/1823), p. 83

■■Redação das Leis, p. 88

»»comunicação em nome do ministro do
Império, 397 (sessão de 27/10/1823)
»»declarações de voto

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)
■■projeto de Constituição, 12 (sessões

de 27/10 e 7/11/1823)
»»emendas

■■indicações, 94 (sessão de 4/9/1823)
e 104 (sessão de 26/7/1823)

■■projeto
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◆◆ Constituição, 12 (sessões de 25 e 26/9/1823;

Índices

Francisco de PAULA Sousa e MELO

FRANCO, Antônio da ROCHA
FURTADO DE MENDONÇA (Jacinto
Furtado de Mendonça), p. 74
»»convocação, 394 (sessão de 15/5/1823)
»»deputações, 8 (sessões de 30/4, 2 e 31/5/1823)
»»licença médica, 394 (sessão de 22/7/1823)
»»réu em ação de despejo, 208, 211, 421
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
GALVÃO (Manoel Antônio Galvão), p. 68
»»emendas

■■projetos de lei, 31 (sessão de 8/8/1823);

34 (sessões de 13 e 19/8/1823) e
48 (sessão de 8/11/1823)
»»Mesa

■■4º Secretário (novembro), p. 65

»»verificação de diploma e

convocação para posse, 368

GAMA (Bernardo José da Gama), p. 73
»»Comissão

■■Legislação e Justiça Civil e Criminal, p. 85
■■Redação do Regimento Provisório, p. 89

»»declarações de voto

■■indicação, 84 (sessão de 10/9/1823)
■■pareceres, 215 (sessão de 15/9/1823)
e 220 (sessão de 7/11/1823)

»»deputações, 8 (sessões de 30/4 e 2/5/1823);
78 (sessão de 6/5/1823); 81 (sessão de
7/8/1823) e 113 (sessão de 6/9/1823)
»»emenda

■■projeto de lei, 48 (sessão de 8/11/1823)

»»licença médica, 394 (sessão de 27/5/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
GAMA, Caetano Maria LOPES

HENRIQUES DE RESENDE (Venâncio
Henriques de Resende), p. 73
»»ata de apuração das eleições, 356
»»declarações de voto

■■indicações, 84 (sessão de 10/9/1823)
e 104 (sessão de 28/7/1823)

■■pareceres, 205 (sessão de 19/7/1823)
e 220 (sessão de 7/11/1823)

■■projeto

GAMA, Manuel Jacinto NOGUEIRA DA

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 20/9/1823)
◆◆ lei, 15 (sessão de 7/6/1823) e 18
(sessão de 11/7/1823)

Goiana, Visconde de ver GAMA
Gomes, Francisco Agostinho79, 141, p. 69
GOMIDE (Antônio Gonçalves Gomide), p. 71

»»Comissão

■■Colonização, Civilização e

Catequização dos Índios, p. 81

■■Instrução Pública, p. 85
■■Redação do Diário da Assembleia, p. 88
■■Saúde Pública, p. 89

»»declarações de voto

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)
■■projetos de lei, 15 (sessão de 7/6/1823)
e 18 (sessão de 18/7/1823)

»»deputação, 122 (sessão de 8/10/1823)
»»emendas

■■projeto

◆◆ Proclamação da Assembleia aos povos
do Brasil, 11 (sessão de 22/8/1823)

◆◆ lei, 15 (sessões de 3 e 7/6; 3/9/1823) e 38
(sessões de 27/8; 5 e 6/9 e 18/10/1823)

»»indicação, 127
»»projeto de lei, 17, 50
»»requerimento, 128
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Gonçalves GOMIDE, Antônio

»»deputação, 8 (sessão de 31/5/1823)
»»emendas

■■indicações, 54 (sessão de 22/8/1823); 83 (sessão

de 29/8/1823); 89 (sessão de 21/10/1823); 117
(sessão de 15/9/1823) e 151 (sessão de 22/9/1823)

■■parecer, 222 (sessão de 7/11/1823)
■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 15, 17 e
26/9; 2, 8, 10, 15, 20 e 29/10/1823)

◆◆ lei, 18 (sessões de 17, 18 e 19/6; 14, 16 e 17/7
e 11/10/1823); 25 (sessão de 4/8/1823); 28
(sessões de 10 e 15/7/1823); 30 (sessão de
6/8/1823) e 31 (sessão de 31/7/1823)
◆◆ Proclamação da Assembleia aos povos do
Brasil, 11 (sessões de 22/8 e 20/9/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessões
de 10 e 28/6; 14/8/1823)

»»indicações, 129 a 131
»»projeto de lei, 36
»»representação contra a Câmara de Olinda, 356
»»verificação de diploma e
convocação para posse, 356

HOLLANDA CAVALCANTI (Manoel Ribeiro
Bessa de Hollanda Cavalcanti), p. 69
»»deputação, 122 (sessão de 8/10/1823)
»»verificação de diploma e
convocação para posse, 375
Inácio ACIOLI de Vasconcelos

Gonçalves Ledo, Joaquim ver
Ledo, Joaquim Gonçalves

Ignacio de Almeida FORTUNA

GONDIM, Antônio José Duarte de ARAÚJO

Inhambupe, Marquês de ver PEREIRA DA CUNHA

Goulão, Agostinho Correia da Silva , p. 74
»»dispensa do exercício do mandato, 353

Intendente CÂMARA

80

GOUVEIA, José da CRUZ
GOUVEIA, Lúcio Soares TEIXEIRA DE
Guimarães, Manuel FERREIRA DE ARAÚJO

79

Não tomou posse.

80

Não tomou posse.

Jacinto FURTADO DE MENDONÇA
Jequetinhonha, Visconde de ver MONTESUMA
João Antônio RODRIGUES DE CARVALHO
João EVANGELISTA de Faria Lobato

Índices
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João Gomes da SILVEIRA MENDONÇA

LACERDA, Manoel Ignácio CAVALCANTI DE

João Severiano MACIEL DA COSTA

Lara e Ordonhez, Diogo de Toledo ver
Ordonhez, Diogo de Toledo Lara e

João da Silva Ferreira ver Ferreira, João da Silva

Joaquim Gonçalves Ledo ver
Ledo, Joaquim Gonçalves

Ledo, Joaquim Gonçalves81, 9 (sessão
de 31/7/1823), 354, p. 74
»»carta à Assembleia Constituinte, 354
»»felicitações à Assembleia, 9 (sessão de 31/7/1823)
»»requerimento à Assembleia, 354
»»verificação de diploma e
convocação para posse, 354

Joaquim Manuel CARNEIRO DA CUNHA

LIMA, Luís Inácio de ANDRADE

José de ABREU E SILVA

LIMA, Pedro de ARAÚJO

José Álvares do Couto SARAIVA

LISBOA, José da SILVA

José Antônio CALDAS

Lobato, João EVANGELISTA de Faria

José Antônio da Silva MAIA

LOCIO E SEILBITZ (Nuno Eugênio
de Locio e Seilbitz), p. 73
»»Comissão

Joaquim Alves de Oliveira ver
Oliveira, Joaquim Alves de
Joaquim Bernardino de Sena RIBEIRO DA COSTA

José AROUCHE de Toledo RENDON
José Bonifácio de ANDRADA E SILVA
Jozé Caetano da Silva Coutinho
ver BISPO CAPELÃO MOR
José Correia PACHECO E SILVA
José da COSTA CARVALHO
José Custódio DIAS
José da CRUZ GOUVEIA
José Egídio Álvares de Almeida ver
BARÃO DE SANTO AMARO
José Feliciano FERNANDES PINHEIRO
José FERREIRA NOBRE
José Joaquim CARNEIRO DE CAMPOS
José Joaquim da ROCHA
José Joaquim XAVIER SOBREIRA

■■Legislação e Justiça Civil e Criminal, p. 85
■■Petições, p. 87

»»declarações de voto

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 20/9/1823)
◆◆ lei, 15 (sessão de 2/6/1823)

»»deputações, 81 (sessões de 5/7 e 7/8/1823)
»»licença médica, 394 (sessão de 6/10/1823)
»»Mesa

■■3º Secretário (setembro), p. 64

»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
LOPES GAMA (Caetano Maria Lopes Gama), p. 68
»»Comissão de Petições, p. 87
»»comunicação em nome do M. do
Império, 397 (sessão de 10/6/1823)
»»declarações de voto

■■indicações, 84 (sessão de 10/9/1823); 101
(sessão de 17/10/1823); 104 (sessão de
28/7/1823) e 108 (sessão de 5/8/1823)

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 7/11/1823)
◆◆ lei, 15 (sessão de 7/6/1823) e 18

José MARIANO DE ALBUQUERQUE Cavalcanti
José Martiniano de ALENCAR
José de RESENDE COSTA
José Ricardo da COSTA AGUIAR de Andrada
José da SILVA LISBOA
Jozé de SOUZA MELLO

(sessão de 18/7/1823)

»»deputação, 122 (sessão de 8/10/1823)
e 407 (sessão de 15/10/1823)

»»emendas

■■indicações, 104 (sessão de 24/7/1823)
e 151 (sessão de 22/9/1823)

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 26/9 e 5/11/1823)

José TEIXEIRA da Fonseca VASCONCELOS
81
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Índices

Não tomou posse.

◆◆ lei, 18 (sessões de 16 e 23/7/1823); 25

(sessões de 4, 5 e 11/8/1823); 34 (sessão de
19/8/1823) e 38 (sessão de 18/10/1823)
◆◆ Proclamação da Assembleia aos povos
do Brasil, 11 (sessão de 20/9/1823)

»»indicações, 13 (sessão de 30/7/1823) e 132 a 135
»»licença médica, 394 (sessões de 5/7 e 7/10/1823)
»»Mesa

■■3º Secretário (novembro), p. 65

»»restauração da Bahia, 397
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Lucas Antônio MONTEIRO DE BARROS
Lúcio Soares TEIXEIRA DE GOUVEIA

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 15, 20, 24,
26 e 27/9; 7 e 10/10; 7/11/1823)

◆◆ lei, 13 (sessões de 7 e 30/7; 22/9/1823); 19 (sessão

de 9/6/1823); 24 (sessão de 29/7/1823); 29 (sessão
de 12/8/1823) e 30 (sessão de 14/8/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessões de 12
e 25/6; 1, 18, 19 e 22/8; 1/9/1823)

»»indicações, 136 e 137

■■projeto de Proclamação da Assembleia aos

povos do Brasil, 11 (sessão de 5/5/1823)
»»Mesa

■■2º Secretário (novembro), p. 65
■■3º Secretário (outubro), p. 64
■■suplente (julho), p. 63; (agosto),
p. 64; (setembro), p. 64

Luís Inácio de ANDRADE LIMA

»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)

Luís José de CARVALHO E MELO

Manuel Antônio GALVÃO

Luís PEDREIRA DO COUTO Ferraz

Manoel Caetano de ALMEIDA E ALBUQUERQUE

MACHADO e Silva, Antônio Carlos
Ribeiro de ANDRADA

Manuel FERREIRA DE ARAÚJO Guimarães

MACIEL, Teotônio Álvares de OLIVEIRA
MACIEL DA COSTA (João Severiano
Maciel da Costa), p. 71
»»Comissão

■■Comércio, Agricultura, Indústria e Artes, p. 81
■■Redação das Leis, p. 88

Manuel Ferreira da CÂMARA Bittencourt e Sá
Manoel Ignácio CAVALCANTI DE LACERDA
Manuel Jacinto NOGUEIRA DA GAMA
Manuel Joaquim de ORNELLAS
Manuel José VELOSO SOARES

»»declaração de voto

Manuel José de Sousa FRANÇA

»»emendas

Manuel Maria Carneiro da Cunha ver
Cunha, Manuel Maria Carneiro da

■■indicação, 101 (sessão de 17/10/1823)
■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 23 e 30/9/1823)
◆◆ lei, 25 (sessão de 11/8/1823)

»»licença médica, 394 (sessão de 10/10/1823)
»»Mesa

■■presidente (novembro), p. 65
■■1º Secretário (setembro), p. 64; (outubro), p. 64

»»verificação de diploma e

convocação para posse, 370

MAIA (José Antônio da Silva Maia), p. 71
»»Comissão

■■especial para a Lei Marcial, 62
(sessão de 30/6/1823), p. 83

Manuel Martins do COUTO REIS
Manuel PACHECO PIMENTEL
Manuel Pinto RIBEIRO Pereira DE SAMPAIO
Manuel Ribeiro Bessa de HOLANDA CAVALCANTI
Manuel RODRIGUES DA COSTA
Maranguape, Visconde de ver LOPES GAMA
MARIANO DE ALBUQUERQUE (José Mariano
de Albuquerque Cavalcanti), p. 69
»»declarações de voto

■■Legislação e Justiça Civil e Criminal, p. 85
■■Política Interna, p. 88

■■indicações, 84 (sessão de 10/9/1823)

■■indicações, 84 (sessão de 10/9/1823)

■■projeto de lei, 18 (sessões de 11 e 18/7/1823)

»»declarações de voto

e 101 (sessão de 17/10/1823)

»»deputação, 113 (sessão de 6/9/1823)
»»emendas

■■projeto

e 117 (sessão de 16/9/1823)

■■pareceres, 205 (sessão de 19/7/1823); 206 (sessão
de 21/7/1823) e 215 (sessão de 15/9/1823)

»»emenda

■■projetos de lei, 18 (sessão de 23/7/1823)
e 25 (sessão de 4/8/1823)

Índices
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»»indicação, 138
»»licença médica, 394 (sessão de 11/10/1823)
»»memória

■■tenente-coronel João da Silva
Feijó (apresentação), 414

■■reforma das Alfândegas do Império do

Brasil, por Caetano Francisco Lumachi
de Melo (apresentação), 451
»»verificação de diploma, 362
MARIANO CAVALCANTI ver MARIANO
DE ALBUQUERQUE
Marquês de Abrantes ver CALMON

Marquês de Baependi ver NOGUEIRA DA GAMA
Marquês de Barbacena ver BRANT PONTES
Marquês de Caravelas ver CARNEIRO DE CAMPOS
Marquês de Inhambupe ver PEREIRA DA CUNHA
Marquês de Monte Alegre ver COSTA CARVALHO
Marquês de Olinda ver ARAUJO LIMA
Marquês de Queluz ver MACIEL DA COSTA
Marquês de Sabará ver SILVEIRA MENDONÇA
Marquês de Sapucaí ver ARAÚJO VIANA
Marquês de Valença ver RIBEIRO DE RESENDE
Martim Francisco RIBEIRO DE ANDRADA
Martiniano de ALENCAR, José
MARTINS BASTOS (Antônio Martins Bastos), p. 74
»»declarações de voto

■■indicações, 84 (sessão de 10/9/1823)

e 104 (sessão de 28/7/1823)
»»deputações, 113 (sessão de 6/9/1823)
e 122 (sessão de 8/10/1823)
»»indicação

■■projeto de lei, 51 (sessão de 5/5/1823)

Monte Alegre, Marquês de ver COSTA CARVALHO
MONTEIRO DE BARROS (Lucas
Antônio de Barros), p. 71
»»convocação para posse, 381
»»declaração de voto

■■projeto da Constituição, 12 (sessão de 7/11/1823)

MONTESUMA (Francisco Gê
Acayaba Montesuma), p. 69
»»declarações de voto

■■pareceres, 220 (sessão de 7/11/1823)
e 335 (sessão de 1/9/1823)

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 20/9 e 7/11/1823)
◆◆ lei, 24 (sessão de 21/8/1823) e
30 (sessão de 16/8/1823)

»»deputação, 113 (sessão de 6/9/1823)
»»emendas

■■indicações, 83 (sessão de 20/8/1823); 101
(sessão de 17/10/1823); 104 (sessão de
11/9/1823) e 149 (sessão de 30/10/1823)

■■pareceres 214 (sessão de 16/9/1823); 225 (sessão
de 11/11/1823); 237 (sessão de 6/8/1823); 245
(sessão de 2/9/1823) e 334 (sessão de 30/8/1823)

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 15, 17
e 26/9; 1, 2, 10 e 15/10/1823)

◆◆ lei, 13 (sessão de 11/9/1823); 18 (sessões de 23/7 e
11/10/1823); 24 (sessão de 28/7/1823); 25 (sessão
de 4/8/1823); 30 (sessões de 6 e 14/8/1823); 31
(sessão de 8/8/1823); 33 (sessão de 5/8/1823);
34 (sessão de 19/8/1823); 38 (sessões de 6/9
e 27/10/1823) e 48 (sessão de 8/11/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessões de 1, 7,
12, 18, 22 e 28/8; 1/9 e 23/10/1823)

»»fala como membro da deputação,
122 (sessão de 8/11/1823)

»»indicações, 139 a 158; (sessão de

20/8/1823); 225 (sessão de 11/11/1823)

»»licença médica, 394 (sessões de
24/7; 9/9 e 14/10/1823)

»»licença médica, 394 (sessão de 11/9/1823)
»»projeto de lei, 51
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)

»»memorial de defesa do tenente-coronel Antônio

MELO, Francisco de PAULA Sousa E

»»projetos de lei, 31, 32, 33
»»verificação de diploma e

MELO, José de SOUSA
MELO, Luís José de CARVALHO E
MENDONÇA, Jacinto FURTADO DE
MENDONÇA, João Gomes da SILVEIRA
MIGUEL CALMON du Pin e Almeida ver CALMON
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Miguel Joaquim de Cerqueira e Silva ver
Silva, Miguel Joaquim de Cerqueira e

Índices

Martins da Costa (apresentação), 403

»»Mesa

■■suplente (outubro), p. 64
convocação para posse, 368

MUNIZ TAVARES (Francisco Muniz Tavares), p. 73
»»Comissão

■■Constituição, p. 82
■■Três, p. 89

»»declarações de voto

■■felicitações à Assembleia, 9 (sessão de 21/6/1823)
■■pareceres, 205 (sessão de 19/7/1823)
e 215 (sessão de 15/9/1823)

■■projetos de lei, 15 (sessão de 2/6/1823)

e 20 (sessão de 26/6/1823)
»»dispensa do exercício do mandato
de deputado, 222
»»emendas

■■parecer, 214 (sessão de 16/9/1823)
■■projeto de lei, 18 (sessão de 18/6/1823)

»»indicação

■■projeto de lei, 24 (sessão de 16/8/1823)

»»Mesa

■■4º Secretário (junho), p. 63; (julho), p. 63
■■suplente (maio), p. 63; (agosto), p. 64

◆◆ Regimento Interno, 10 (sessão de 3/6/1823)
»»indicações, 159 a 161
»»licença médica, 394 (sessão de 11/11/1823)
»»nomeação para ministro da Fazenda, 205
»»representação

■■indicação, 57 (sessão de 4/6/1823)

»»requerimentos

■■indicação, 126 (sessão de 6/10/1823)
■■projeto de lei, 24 (sessão de 20/8/1823)

»»verificação de diploma, 392

NUNO EUGÊNIO DE LOCIO e Seilbitz
ver LOCIO E SEILBITZ
Olinda, Marquês de ver ARAUJO LIMA

»»projeto de lei, 20
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)

Oliveira, Antônio RODRIGUES VELLOSO de

NAVARRO DE ABREU (Antonio
Navarro de Abreu), p. 70
»»declarações de voto

Oliveira, Joaquim Alves de82, p. 70
»»convocação para posse, 352
»»dispensa do exercício do mandato, 352, 373

■■pareceres, 215 (sessão de 15/9/1823)
e 220 (sessão de 7/11/1823)

OLIVEIRA, Belchior PINHEIRO DE

»»deputações, 81 (sessão de 7/8/1823); 113 (sessão

OLIVEIRA MACIEL (Theotonio Álvares
de Oliveira Maciel), p. 71
»»declaração de voto

»»verificação de diploma, 191

»»emenda

■■projeto de lei, 15 (sessão de 2/6/1823)

de 6/9/1823) e 407 (sessão de 18/10/1823)
(sessões de 18/4 e 6/5/1823)

Nicolau Pereira de Campos VERGUEIRO
NOBRE, José FERREIRA
NOGUEIRA DA GAMA (Manoel Jacinto
Nogueira da Gama), p. 74
»»Comissão

■■Cinco, 392, p. 81
■■especial para a Lei Marcial, 28
(sessão de 30/6/1823), p. 83

■■Estatística e Diplomática, p. 84
■■Fazenda, p. 84
■■Instrução Pública, p. 85
■■Marinha e Guerra, p. 86
■■Poderes, p. 87
■■Polícia (extraordinária), p. 87

»»declaração de voto

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)

»»deputação, 8 (sessão de 31/5/1823);

78 (sessão de 6/5/1823); 81 (sessão de
7/8/1823) e 122 (sessão de 8/10/1823)
»»emendas

■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)

■■projeto de lei, 18 (sessão de 12/7/1823)

»»verificação de diploma e

convocação para posse, 361

Ordonhez, Diogo de Toledo Lara e83, p. 75
»»dispensa do exercício do mandato, 357
ORNELLAS (Manuel Joaquim de Ornellas), p. 75
»»declarações de voto

■■indicações, 84 (sessão de 10/9/1823)
e 104 (sessão de 28/7/1823)

■■projeto de lei, 18 (sessão de 18/7/1823)

»»deputações, 81 (sessão de 5/7/1823); 113 (sessão
de 6/9/1823) e 122 (sessão de 8/10/1823)

»»emendas

■■projeto da Constituição, 12

(sessões de 15 e 29/10/1823)

»»verificação de diploma e convocação
para a posse, 359

PACHECO PIMENTEL (Manuel
Pacheco Pimentel), p. 69
»»verificação de diploma e convocação
para a posse, 379

■■projeto

◆◆ lei, 15 (sessão de 20/5/1823) e
19 (sessão de 5/6/1823)

82

Não tomou posse.

83

Não tomou posse.

Índices

373

PACHECO E SILVA (José Correa
Pacheco e Silva), p. 75
»»Comissão de Legislação e Justiça
Civil e Criminal, p. 85
»»declarações de voto

■■projetos de lei, 15 (sessão de 2/6/1823)

e 18 (sessão de 11/7/1823)
»»verificação de diploma e
convocação para posse, 359

Pais de Andrade, Francisco de Carvalho ver
Andrade, Francisco de Carvalho Pais de,
PAULA ver PAULA SOUZA
PAULA SOUZA (Francisco de Paula
Souza e Mello), p. 75
»»declarações de voto

■■indicações, 84 (sessão de 10/9/1823)
e 117 (sessão de 16/9/1823)

»»projeto

■■Constituição, 12 (sessões de 20/9;
4 e 27/10; 7/11/1823)

■■lei, 18 (sessões de 11/7 e 18/7/1823)
■■Regimento Interno, 10 (sessão de 30/5/1823)

»»deputação, 8 (sessão de 31/5/1823)
»»emendas

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 1,
3, 14, 15 e 25/10/1823)

◆◆ lei, 15 (sessão de 7/6/1823) e 18 (sessões
de 17, 18, 20 e 21/6 e 7/7/1823)

◆◆ Regimento Interno, 10 (sessões
de 18, 27 e 28/6/1823)

»»indicações, 24 (sessão de 30/5/1823) e 162 a 165
»»licença médica, 394 (sessão de 20/10/1823)
»»requerimento

■■projeto da Constituição, 12 (sessão de 11/11/1823)

»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
PEDREIRA DO COUTO (Luís Pedreira
do Couto Ferraz), p. 69
»»convocação para posse, 141
»»declaração de voto

■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)

»»deputações, 113 (sessão de 6/9/1823); 122 (sessão
de 8/10/1823) e 407 (sessão de 18/10/1823)
»»licença médica, 394 (sessão de 5/11/1823)
Pedro de ARAUJO LIMA
Pedro José da COSTA BARROS
PEREIRA DA CUNHA (Antônio Luís
Pereira da Cunha), p. 74
»»Comissão

■■Cinco, p. 81
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■■Constituição, p. 82
■■especial para a Lei Marcial, 28
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»»declaração de voto

■■projeto de lei, 18 (sessão de 8/7/1823)

»»deputações, 8 (sessões de 30/4, 2 e 31/5/1823); 78
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»»emendas

■■indicação, 104 (sessão de 24/7/1823)
■■projetos de lei, 13 (sessão de 7/7/1823);

15 (sessões de 31/5; 5 e 7/6/1823); 18
(sessões de 18, 19, 20, 21 e 23/6; 16/7 e
6/9/1823) e 38 (sessão de 28/8/1823)
»»indicação, 166
»»licença médica, 394 (sessões de 6 e 27/10/1823)
»»Mesa

■■vice-presidente (outubro), p. 64

»»projeto de lei, 13
»»verificação de diploma, 392

PEREIRA DE SAMPAIO (Manuel Pinto
Ribeiro Pereira de Sampaio), p. 70
»»Comissão de Redação do
Regimento Provisório, p. 88
»»declarações de voto

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)
■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)
■■projeto de lei, 18 (sessão de 18/7/1823)

»»deputações, 8 (sessões de 30/4 e 2/5/1823);

78 (sessão de 6/5/1823); 113 (sessão de
6/9/1823) e 122 (sessão de 8/10/1823)
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»»projeto de lei, 14
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
PIMENTEL, Manuel PACHECO
PINHEIRO ver PINHEIRO OLIVEIRA
PINHEIRO, José Feliciano FERNANDES
PINHEIRO DE OLIVEIRA (Belchior
Pinheiro de Oliveira), p. 71
»»Comissão

■■Constituição, p. 82
■■Eclesiástica, p. 82
■■Instrução Pública, p. 85

»»declarações de voto

■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)
■■projeto de lei, 15 (sessão de 2/6/1823)

»»deputações, 8 (sessões de 30/4 e

2/5/1823) e 78 (sessão de 6/5/1823)
»»emendas

■■projetos de lei, 15 (sessões de 2 e

5/6/1823) e 18 (sessão de 19/6/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
PINTO RIBEIRO ver PEREIRA DE SAMPAIO
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Queluz, Marquês de ver MACIEL DA COSTA
REIS, Manuel Martins do COUTO
RENDON, José AROUCHE de Toledo
RESENDE, Estêvão RIBEIRO DE ver
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RESENDE COSTA (José de Resende Costa), p. 71
»»Comissão de Fazenda, p. 84
»»declaração de voto
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»»deputação, 113 (sessão de 6/9/1823)
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Inácio Januário Cordeiro (devolução), 399
»»projeto de lei, 26
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■■Minas e Bosques, p. 87
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■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)
■■pareceres, 215 (sessão de 15/9/1823)
e 220 (sessão de 7/11/1823)

■■projetos de lei, 18 (sessão de 15/7/1823)
e 20 (sessão de 26/6/1823)
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»»emendas
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Inácio Januário Cordeiro (devolução), 399
»»Mesa

■■presidente (outubro), p. 64
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»»requerimento, 171
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»»declarações de voto

■■indicações, 84 (sessão de 10/9/1823)
e 117 (sessão de 16/9/1823)

■■projeto de lei, 18 (sessão de 18/7/1823)

»»emenda
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10 (sessão de 1/8/1823)

»»indicações, 172, 173
»»projeto de lei, 35
»»verificação de diploma e

convocação para posse, 363

RIBEIRO DA COSTA (Joaquim Bernardino
de Sena Ribeiro da Costa), p. 74
»»declarações de voto

■■felicitações pela instalação da

Assembleia, 9 (sessão de 1/10/1823)

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)

»»deputação, 81 (sessão de 7/8/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
RIBEIRO MACHADO ver ANDRADA MACHADO
RIBEIRO DE RESENDE (Estêvão
Ribeiro de Resende), p. 71
»»Comissão

■■Legislação e Justiça Civil e Criminal, p. 85
■■Petições, p. 87
■■Poderes, p. 87

»»declarações de voto

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)
■■projeto de lei, 18 (sessão de 18/7/1823)

■■fórmula de juramento dos deputados,

»»deputações, 8 (sessão de 31/5/1823)

■■indicação, 125 (sessão de 4/9/1823)
■■pareceres, 225 (sessão de 11/11/1823)

■■orador, 407 (sessão de 20/10/1823)

8 (sessão de 18/4/1823)

e 245 (sessão de 2/9/1823)

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 1/10/1823)
◆◆ lei, 18 (sessões de 18/6 e 10/7/1823); 19 (sessão
de 10/6/1823) e 48 (sessões de 8 e 10/11/1823)

»»indicações, 169 e 170

e 407 (sessão de 15/10/1823)

»»licença médica, 394 (sessões de
21/6; 5/9 e 23/10/1823)

»»nomeação para intendente-geral da Polícia, 206
»»requerimento

■■parecer, 206 (sessão de 18/7/1823)

»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
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RIBEIRO DE SAMPAIO ver PEREIRA DE SAMPAIO
ROCHA (José Joaquim da Rocha), p. 71
»»declarações de voto

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)
■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)
■■projeto de lei, 15 (sessão de 2/6/1823)

»»deputação, 122 (sessão de 8/10/1823)
»»documentos de Antônio Soares de Paiva e
Filho relativos a contrato de dízimos, 265

»»licença médica, 394 (sessão de 5/7/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
ROCHA FRANCO (Antônio da Rocha Franco), p. 71
»»Comissão Eclesiástica, p. 82
»»declarações de voto

■■indicações, 84 (sessões de 10 e 11/9/1823)
e 117 (sessão de 16/9/1823)

■■projeto de lei, 15 (sessão de 2/6/1823)

»»deputações, 113 (sessão de 6/9/1823) e
407 (sessões de 15 e 18/10/1823)

»»emendas

■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 23/9; 14 e 29/10/1823)
◆◆ lei, 15 (sessão de 2/6/1823); 18 (sessões de
19, 20 e 21/6/1823); 19 (sessão de 10/6/1823);
24 (sessão de 27/6/1823); 29 (sessões de 12
e 23/8/1823) e 34 (sessão de 19/8/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessão de 12/6/1823)

»»indicações, 174, 175 e 176
»»licença médica, 394 (sessão de 18/10/1823)
»»projetos de lei, 23 e 27
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Rodrigues Campelo, Virgínio ver
Campelo, Virgínio Rodrigues
RODRIGUES DE CARVALHO (João Antônio
Rodrigues de Carvalho), p. 69
»»Comissão

■■especial para a Lei Marcial, 28
(sessão de 30/6/1823), p. 83

■■Legislação e Justiça e Criminal, p. 65
■■Redação do Diário da Assembleia, p. 68

»»deputações, 8 (sessões de 30/4 e 2/5/1823);
78 (sessão de 6/5/1823); 113 (sessão de
6/9/1823) e 407 (sessão de 15/10/1823)
»»emendas

■■parecer, 215 (sessão de 12/9/1823)
■■projeto

◆◆ Proclamação da Assembleia aos povos
do Brasil, 11 (sessão de 20/9/1823)
◆◆ lei, 13 (sessões de 28/8 e 11/9/1823);
25 (sessão de 5/8/1823); 28 (sessão de
15/7/1823) e 31 (sessão de 8/8/1823)

»»indicações, 177 a 179
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■■projetos de lei, 24 (sessão de 20/8/1823);

42 (sessão de 6/8/1823); 43 (sessão de
6/8/1823); 44 (sessão de 6/8/1823); 46 (sessão
de 6/8/1823) e 47 (sessão de 6/8/1823)
»»projeto de lei, 15
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
RODRIGUES DA COSTA (Manoel
Rodrigues da Costa), p. 71
»»Comissão de Colonização, Civilização
e Catequização dos Índios, p. 81
»»declaração de voto

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)

»»deputações, 81 (sessão de 5/7/1823) e
407 (sessões de 15 e 18/10/1823)

»»emenda

■■projeto de lei, 18 (sessão de 17/6/1823)

»»licença médica, 394 (sessões de

30/6; 30/7; 9/9 e 18/10/1823)
»»representação de moradores de São Miguel da
Pomba, Minas Gerais (apresentação), 435
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
RODRIGUES VELLOSO (Antônio Rodrigues
Velloso de Oliveira), p. 75
»»acusação de extravio de papéis, 469
»»Comissão

■■especial para a Lei Marcial, 28
(sessão de 30/6/1823), p. 83

■■Instrução Pública, p. 85
■■Legislação e Justiça Civil e Criminal, p. 85
■■Redação do Regimento Provisório, p. 88

»»convocação, 394 (sessão de 15/5/1823)
»»emendas

■■projetos de lei, 13 (sessão de 30/7/1823); 15

(sessão de 7/6/1823) e 18 (sessão de 17/6/1823)

»»licença médica, 394 (sessões de 15 e 20/9/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Sá, Manuel Ferreira da CÂMARA Bittencourt e
Sabará, Marquês de ver SILVEIRA MENDONÇA
SAMPAIO, Manuel Pinto Ribeiro PEREIRA DE ver
Santa Apolônia, Francisco Pereira de84, 370, p. 72
»»convocação para posse, 371
»»dispensa do exercício do mandato, 371
»»ofícios à Assembleia, 371
SANTO AMARO, BARÃO DE
SANTOS, Francisco das CHAGAS

84

Não tomou posse.

São Leopoldo, Visconde de ver
FERNANDES PINHEIRO
Sapucaí, Marquês de ver ARAÚJO VIANA
SARAIVA (José Alves do Couto Saraiva), p. 71
»»convocação para posse, 355
»»declaração de voto

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)

»»indicação, 180
»»licença médica, 394 (sessão de 3/9/1823)
»»verificação de diploma, 378
Silva MAIA, José Antônio da
SILVEIRA MENDONÇA (João Gomes
da Silveira Mendonça), p. 71
»»Comissão

»»dispensa do exercício do mandato

■■Colonização, Civilização e

SEILBITZ, D. Nuno Eugênio de LOCIO E

■■Comércio, Agricultura, Indústria e Artes, p. 81
■■Marinha e Guerra, p. 86
■■Minas e Bosques, p. 86

Catequização dos Índios, p. 81

de deputado, 355
»»ofício à Assembleia, 355
»»verificação de diploma, 367

SENA RIBEIRO, ver RIBEIRO DA COSTA

»»declaração de voto

■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)

»»licença médica, 394 (sessões de

Silva, Antônio Carlos Ribeiro de
ANDRADA MACHADO e

28/6; 3/7 e 3/9/1823)
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)

SILVA, Diogo DUARTE

Silvestre ÁLVARES DA SILVA

SILVA, José de ABREU E

SOARES, Manuel José VELOSO

SILVA, José Bonifácio de ANDRADA E

SOBREIRA, José Joaquim XAVIER

SILVA, José Correia PACHECO E
Silva, Miguel Joaquim de Cerqueira e , 99, p. 68

Sousa, Antônio Manuel de86, 495, p. 69
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SILVA, Silvestre ÁLVARES DA
Silva Coutinho, D. Jozé Caetano da
ver BISPO CAPELÃO MOR
Silva Ferreira, João da ver Ferreira, João da Silva
Silva Goulão, Agostinho Correia ver
Goulão, Agostinho Correia da Silva,
SILVA LISBOA (José da Silva Lisboa), p. 69
»»Comissão

■■Comércio, Agricultura, Indústria e Artes, p. 81
■■Redação das Leis, p. 88

»»convocação para posse, 141
»»deputações, 81 (sessão de 7/8/1823)

Sousa FRANÇA, Manuel José de
SOUZA MELLO (Jozé de Souza Mello), p. 68

»»declarações de voto

■■indicação, 84 (sessão de 10/9/1823)
■■pareceres, 220 (sessão de 7/11/1823)
■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 7/11/1823)
◆◆ lei, 13 (sessões de 25/9/1823); 15 (sessões de
4 e 7/6/1823) e 18 (sessão de 18/7/1823)

»»deputações, 113 (sessão de 6/9/1823)
e 122 (sessão de 8/10/1823)

»»emendas

■■parecer, 252 (sessão de 8/10/1823)
■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessão de 20/9/1823)
◆◆ lei, 15 (sessões de 20/5 e 7/6/1823); 18
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e 30/9; 3/10; 7/11/1823)
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38 (sessão de 6/9/1823)

■■Proclamação da Assembleia aos povos
do Brasil, 11 (sessão de 20/9/1823)
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Não tomou posse.

(sessões de 21/6; 5/7; 9/9 e 6/10/1823);
19 (sessões de 10/6/1823); 29 (sessões de
16/8/1823) e 35 (sessões de 20/9/1823)

»»indicações, 181, 182

■■felicitações pela instalação da

Assembleia, 9 (sessão de 27/8/1823)

»»projeto de lei, 16
»»requerimento, 183
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)

86

Não tomou posse.
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SOUZA E MELLO, Francisco de PAULA
TAVARES, Francisco MUNIZ
Teixeira de Carvalho, Antônio José ver
Carvalho, Antônio José Teixeira de
TEIXEIRA DA COSTA (Antônio
Teixeira da Costa), p. 71
»»licença médica, 394 (sessão de 3/10/1823)
»»verificação de diploma e
convocação para posse, 375

TOLEDO RENDON, José Arouche
ver AROUCHE RENDON
Thomas XAVIER GARCIA de Almeida Castro
Valença, Marquês de ver RIBEIRO DE RESENDE
Vasconcelos, Inácio ACIOLI de
VASCONCELOS, José TEIXEIRA da Fonseca
VELLOSO ver RODRIGUES VELLOSO

TEIXEIRA DA FONSECA ver TEIXEIRA VASCONCELOS

VELLOSO DE OLIVEIRA, Antônio Rodrigues
ver RODRIGUES VELLOSO

TEIXEIRA DE GOUVEA (Lúcio Soares
Teixeira de Gouvea), p. 72
»»Comissão

VELOSO SOARES (Manuel José Veloso Soares), p. 72
»»declarações de voto

■■Petições, p. 87
■■Polícia, p. 87

»»declarações de voto

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)
■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)
■■projetos de lei, 13 (sessão de 25/9/1823)

e 15 (sessão de 2/6/1823)
»»deputações, 81 (sessão de 5/7/1823)
e 122 (sessão de 8/10/1823)
»»emendas

■■projeto

◆◆ lei, 13 (sessão de 22/9/1823); 15 (sessão de

7/6/1823); 18 (sessões de 17 e 23/6; 9/9/1823); 29
(sessão de 12/8/1823) e 38 (sessão de 28/8/1823)
◆◆ Regimento Interno, 10 (sessões de 18 e 19/8/1823)

»»indicação, 184
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
TEIXEIRA VASCONCELOS (José Teixeira
da Fonseca Vasconcelos), p. 72
»»Comissão
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■■Estatística e Diplomática, p. 84
■■Legislação e Justiça Civil e Criminal, p. 85
■■Petições, p. 87
■■Política Interna, p. 88
■■Saúde Pública, p. 89

»»declarações de voto

■■projeto de lei, 18 (sessões de 11 e 18/7/1823)

»»emendas

■■projeto

◆◆ lei, 29 (sessões de 16 e 23/8/1823)
e 34 (sessão de 13/8/1823)

◆◆ Regimento Interno, 10 (sessão de 22/8/1823)

»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Theotonio Álvares de OLIVEIRA MACIEL

■■indicação, 104 (sessão de 28/7/1823)
■■parecer, 215 (sessão de 15/9/1823)

»»mapas estatísticos da província de
Minas Gerais (oferecimento), 437

»»memória, 400

■■irregularidades na Justiça da

província de Minas Gerais, 291

■■males que preocupam os habitantes
do termo de Minas Novas, MG, 466

■■melhoramentos em matérias religiosas,

eclesiásticas, civis e econômicas em Minas Gerais
de Antônio José da Costa (apresentação), 292
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
Venâncio HENRIQUES DE RESENDE
VERGUEIRO (Nicolau Pereira de
Campos Vergueiro), p. 75
»»Comissão
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■■Constituição, p. 82
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224 (sessão de 11/11/1823), p. 83
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e 117 (sessão de 16/9/1823)
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»»deputações, 81 (sessão de 5/7/1823)
e 122 (sessão de 8/10/1823)
»»emendas

■■indicações, 83 (sessão de 29/8/1823); 101

(sessão de 17/10/1823); 103 (sessão de
3/7/1823); 104 (sessão de 24/7/1823); 117
(sessão de 15/9/1823); 122 (sessão de
7/10/1823) e 170 (sessão de 2/10/1823)

■■pareceres, 190 (sessão de 27/9/1823); 215

(sessões de 11 e 13/9/1823); 237 (sessão de
6/8/1823) e 334 (sessão de 24/7/1823)

■■projeto da Constituição, 12 (sessões de 15, 20,
23, 25 e 26/9; 3, 7, 10 e 14/10 e 5/11/1823)
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»»emendas

■■projeto

◆◆ lei, 38 (sessão de 6/9/1823)
◆◆ Proclamação da Assembleia aos povos
do Brasil, 11 (sessão de 20/9/1823)
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e 29/7/1823); 25 (sessões de 4 e 11/8/1823);
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de 6/9/1823) e 48 (sessão de 8/11/1823)

»»indicações, 185 a 187
»»memória

■■esboço do Sistema Político Natural com algumas

»»indicações, 188

■■projeto de lei, 46 (sessão de 6/8/1823)

»»licença médica, 394 (sessão de 19/6/1823)
»»projeto de lei, 22
»»verificação de diploma, 191 (sessão de 18/4/1823)
XAVIER GARCIA (Thomas Xavier Garcia
de Almeida Castro), p. 74
»»verificação de diploma, 380
XAVIER SOBREIRA (José Joaquim
Xavier Sobreira), p. 69
»»verificação de diploma e
convocação para posse, 375

aplicações ao Brasil (apresentação), 410

■■isenção de impostos à Fábrica de Ferro

de Ipanema, 40 (sessão de 5/7/1823)
»»requerimentos

■■indicação, 138 (sessão de 30/9/1823)
■■parecer, 225 (sessão de 11/11/1823)

»»verificação de diploma e

convocação para posse, 365

VIANA, Cândido José de ARAÚJO
Virgínio Rodrigues Campelo ver
Campelo, Virgínio Rodrigues
Visconde de Cachoeira ver CARVALHO E MELO
Visconde de Caeté ver TEIXEIRA VASCONCELOS
Visconde de Cairu ver SILVA LISBOA
Visconde de Congonhas do Campo
ver MONTEIRO DE BARROS
Visconde do Fanado ver Silveira Mendonça
Visconde de Goiana ver GAMA
Visconde de Jequetinhonha ver MONTESUMA
Visconde de Maranguape ver LOPES GAMA
Visconde de São Leopoldo ver
FERNANDES PINHEIRO
XAVIER DE CARVALHO (Augusto
Xavier de Carvalho), p. 72
»»declarações de voto

■■indicação, 117 (sessão de 16/9/1823)
■■parecer, 283 (sessão de 10/6/1823)
■■projeto

◆◆ Constituição, 12 (sessões de 20/9 e 7/11/1823)
◆◆ lei, 15 (sessão de 7/6/1823) e 18
(sessões de 4 e 11/7/1823)

»»deputações, 8 (sessões de 30/4, 2/5 e
31/5/1823) e 78 (sessão de 6/5/1823)
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ÍNDICE DE COMISSÕES E MESA
(AUTORIA E ASSUNTO)
COMISSÃO DOS CINCO, p. 77, 79, 81
»»membros, 392
»»nomeação, 191 (sessão de 17/4/1823)
»»pareceres, 191, 192

COMISSÃO ESPECIAL PARA FORMAÇÃO
DA TABELA DE LEIS, p. 83
»»nomeação, 13 (sessão de 30/7/1823)
»»parecer, 13 (sessão de 30/8/1823)

COMISSÃO DE COLONIZAÇÃO, CIVILIZAÇÃO
E CATEQUIZAÇÃO DOS ÍNDIOS, p. 80, 81
»»expediente, 409, 410, 414
»»pareceres, 193 a 197

COMISSÃO ESPECIAL PARA A LEI MARCIAL, p. 83
»»nomeação, 28
»»projeto de lei, 28

COMISSÃO DE COMÉRCIO, AGRICULTURA,
INDÚSTRIA E ARTES, p. 80, 81
»»expediente, 411 a 420, 451, 468
»»indicação, 56
»»junta Protetora de Agricultura e Comércio, 155
»»membros, 56
»»nomeação de Comissões de fora nos diferentes
assuntos de sua competência, 56
»»pareceres, 198 a 204, 242
»»terra públicas, 185
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, p. 78, 80, 82
»»expediente, 410, 421 a 431, 433, 436
»»instruções oriundas das províncias, 178
»»membros

■■frequência às sessões ordinárias, 184

»»pareceres, 205 a 223; 24 (sessão de

12/6/1823), 104 (sessão de 23/7/1823),
108 (sessão de 5/8/1823), 117 (sessão de
12/9/1823), 174 (sessão de 11/8/1823)
»»projeto

■■Constituição, 12
■■lei, 24
■■Proclamação da Assembleia

aos povos do Brasil, 11
»»requerimento, 216 (sessão de 5/9/1823)
»»votos necessários à aprovação das matérias, 117
COMISSÃO ECLESIÁSTICA, p. 79, 80, 82
»»expediente, 432
»»parecer, 168 (sessão de 15/10/1823)
COMISSÃO ESPECIAL PARA CONHECER
DA REPRESENTAÇÃO DOS OFICIAIS
DA GUARNIÇÃO DA CORTE, p. 83
»»nomeação, 224
»»pareceres, 224, 225; 90 (sessão de 11/11/1823)
»»substituição de membros, 225
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COMISSÃO DE ESTATÍSTICA E
DIPLOMÁTICA, p. 80, 84
»»expediente, 433 a 447, 467
»»mapas do Império, 98

■■província de Minas Gerais, 447

»»pareceres, 207, 210, 217; 35 (sessão de 5/9/1823)
»»recrutamento militar, 137
COMISSÃO DA FAZENDA, p. 77, 84
»»apontamentos, 448
»»expediente, 448 a 459, 416, 427, 482 a 484
»»pareceres, 193, 226 a 265, 267, 335; 18
(sessão de 3/9/1823), 40 (sessão de
16/8/1823), 175 (sessão de 28/8/1823)
»»projeto de lei, 40
COMISSÃO DE FORA NOMEADA PARA A
DE MARINHA E GUERRA, p. 80, 84
»»membros, 57, 161
»»pareceres, 41, 109
»»regulamentação dos trabalhos, 58
COMISSÃO DE FORA NOMEADA PARA
A DE SAÚDE PÚBLICA, p. 80, 85
»»membros, 69
COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PÚBLICA, p. 80, 85
»»expediente, 462 a 465
»»indicação, 25 (sessão de 4/6/1823)
»»pareceres, 266 a 268
»»projetos de lei, 25, 38
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA
CIVIL E CRIMINAL, p. 77, 80, 85
»»expediente, 466 a 479, 424
»»pareceres, 219, 221, 269 a 329; 13
(sessão de 27/5/1823), 29 (sessão de
9/7/1823), 83 (sessão de 28/8/1823)
»»projetos de lei, 29, 42 a 48; 13 (sessão
de 28/8/1823), 15 (sessão de 1/9/1823),
30 (sessão de 30/8/1823)

»»redação, 13 (sessão de 28/8/1823), 15 (sessão
de 1/9/1823), 30 (sessão de 30/8/1823)
»»requerimento, 326

COMISSÃO DE MARINHA E GUERRA, p. 86
»»expediente, 480 a 484
»»extinção dos comissariados, 157
»»fornecimento de alimentos para as tropas, 157
»»indicações, 57 a 59
»»pareceres, 201, 330 a 343; 41 (sessões de 24/8;
28/8 e 5/9/1823), 82 (sessão de 28/7/1823),
109 (sessão de 5/9/1823), 111 (sessão de
24/10/1823), 149 (sessões de 26/9; 24 e
30/10/1823), 152 (sessão de 13/10/1823)
»»projeto de lei, 41
»»recrutamento militar, 37
»»secretário, 482
COMISSÃO DE MINAS E BOSQUES, p. 80, 86
»»criação, 10 (sessão de 19/8/1823)
COMISSÃO DE PETIÇÕES, p. 77, 78, 80, 87
»»expediente, 487 a 493
»»pareceres 344 a 350; 269 (sessão de 9/5/1823),
352 (sessão de 9/5/1823), 354 (sessão de
9/5/1823), 356 (sessão de 9/5/1823)
»»requerimento de cidadãos
interessados em empregos, 395
»»reunião de Comissões, 133

COMISSÃO DE REDAÇÃO DO DIÁRIO
DA ASSEMBLEIA, p. 77, 78, 80
»»indicações, 63 a 68
»»pareceres, 382 a 391
COMISSÃO DE REDAÇÃO DO REGIMENTO
PROVISÓRIO, p. 79, 88-89
»»parecer, 10 (sessão de 4/6/1823)
»»projeto de Regimento, 10
COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA, p. 78, 80, 89
»»expediente, 497, 463
»»indicações, 69 e 70
»»pareceres, 34 (sessão de 22/7/1823),
157 (sessão de 22/10/1823)
»»projetos de lei, 34, 39
COMISSÃO DOS TRÊS, p. 79, 89
»»nomeação, 392 (sessão de 17/4/1823)
»»parecer, 392
COMISSÕES PERMANENTES, INTERNAS
E DE FORA, E ESPECIAIS
»»composição, p. 81-89
»»histórico, p. 77-80
»»expediente, 393 a 408
»»indicações, 52 a 55
»»pareceres, 189, 190

COMISSÃO DE PODERES, p. 80, 87
»»expediente, 494, 495
»»pareceres, 223, 351 a 381; 99 (sessão de
31/10/1823) e 141 (sessão de 4/8/1823)
COMISSÃO DE POLÍCIA, p. 77, 80, 87
»»indicações, 60 a 62
»»parecer, 231
»»requerimento de cidadãos
interessados em empregos, 395
COMISSÃO DE POLÍCIA (Extraordinária), p. 87
COMISSÃO DE POLÍTICA INTERNA, p. 79, 88
»»criação, 116
»»expediente, 496
»»parecer, 214
COMISSÃO DE REDAÇÃO DAS LEIS, p. 80, 88
»»criação, 10 (sessão de 19/8/1823)
»»parecer, 29 (sessão de 12/9/1823)
»»projetos de lei

■■redação, 18 (sessões de 2/9 e 14/10/1823)

◆◆ final, 19 (sessão de 30/8/1823), 24 (sessão
de 25/8/1823), 29 (sessão de 12/9/1823)
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Esse registro confirma a relevância do acervo documental da Assembleia Geral
Constituinte e Legislativa do Império do Brasil de 1823 para a história, cultura
e sociedade brasileira.
O Fundo é composto por manuscritos originais, volumes de códices, documentos em grandes formatos (tabelas, mapas) e volumes de publicações impressas
(Diários e Anais). No total, são 3.697 documentos, que podem ser acessados
virtualmente em: https://arquivohistorico.camara.leg.br
Com esta 2ª edição do Inventário Analítico do Arquivo da Assembleia Geral
Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, 1823, a Câmara dos Deputados
torna acessível à sociedade essa documentação representativa de um período
político e social único na história do país.

Conheça outros títulos da Edições Câmara no portal da Câmara dos Deputados:
www.camara.leg.br/editora

INVENTÁRIO ANALÍTICO DO ARQUIVO DA ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUINTE E LEGISLATIVA DO IMPÉRIO DO BRASIL, 1823

Em 2013, o acervo do Fundo Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do
Império do Brasil de 1823, custodiado pelo Arquivo da Câmara dos Deputados,
foi contemplado com o registro no Programa Memória do Mundo da Unesco.
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