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UECRETO N. t242- DE 16

IJE JU~Ho DE

186:.) •

.\utm·isa u c;ovemo a contracLat· com a Companllia, I!Ue st~
orgauisat·, a constmcção llc uma via fel'l'ca, que lJOdcrá ser
pelo systema tram-road, conforme fôt· mais conveniente, cntr•~
a Citladc da Cachoeira e a Chapada Diamantina na Província
tia Hahia, com um ramal á Villa da t'eira de Santa An11a.
sob as condições abaixo declaradas.

Hei l>or bem Sanccionar e Mandar que se execute
neso uçiio seguinte da Assemhléa Geral Legislativa :
.\rl. ·I •• O Governo fica autorisado para contractar
com a Companhia, que se organisar, a construcçãu
•I e uma via ferrea, que poderá ser pelo systema trammad, conforme fôr mais conveniente, entre a Cidade
rla Cachoeira c a Chapada Diamantina na Ilrovinei11
~la Bahia, com um ramal á Villa da Feira de Santa
:\nua, sob as seguintes condições:
·I •" A Companhia será obl'igada a come~,;ar as obras
da dita estrada dentro do prazo de dous aunos, contados da data da assignatura definitiva do contracto,
caducando ipso facto e ficando de nenhum effeito
n_ concessão , se dentro desse periodo não forem
tomeeadas as obras.
'2.a Á Companhia se obrigará, por clausula expressa.
a nào reclamar em tempo algum prestação, subvenção , garantia de juros, ornprestimo ou outro
•Jttalquer onus peclmial'io do Estado.
<l

-23. • A Companhia gozará da isenção de todo e
qualquer direito de Importação sobre o material,
maehinas, instrumentos e utensis neeessarios ú
execução dos trabalhos ua empreza.
\. • O Govemo concederá gratuitamente á Companhia vinte leguas quadradas de terrenos devolutos
nas matas de Orobó ou n' outt·as situaeões da estrada,
para, depois de terminadas as olwâs, estabelecer
os trahal!Jadores ou colonos, e promover t)J'incipalmcnte a cultura do algodiw.
1.). • A Companhia goz:Jrú tam hem do privilegio fie
explorar, dentro da zona da estrada contractada,
quaesquer minas que descobrir, inclusive as de
produclos chimicos c naturaes, como o salilre, o
nilrnto de soda, o hol'ilx; e para esse flm podet·ú
importar, isentos de direitos, os instrumentos e
Tll!tellinas precisos para os trabalhos de explo~ação.
Nao se comprehenrlem, porem, nesta eoucesst}o as
minas de dtamanr.es, que continuarúõ a ser exploradas, segundo a legislação ~m vigor.
6. • O Governo cstauelecera no contracto a planta
e as condições da eonstrueçiío c o mais relativo <i
llircceão c t.t·abalhos da empn~za, podendo conceder
o pro1ongamenlo d;1 mesma eslmda até qualquer
ponto do rio de S. F1·ancisco, gwmlaf!as as r.onilições mencionadas.
Art. 2." l•'ica o Bovcrno autoJ'isado a facultar ú
Companliia, de que trata o ar·tigo antecedente: ·I. o
qualquet· concessão que nüo altere as condições
cssenciaes estabelecidas no mesmo artigo; 2." a navegação do rio de S. Franeisco com todos os tilvores
permittidos por lei, se a referida Companhia dentro
de um prazo convencionado se habilitar a realizai-a.
A~l. :L o J·'icão mmgadas as disposições em conti'Uno.
Antonio I•rancisco do Paula Souza, do Meu Conselho, Ministro e Secretario ue Estado dos Negocios
da Agricultura, Commct·cio c Ohras Jlublicas, assim
o tenha entendido e: faea executar. Pala cio do Rio ·
de Janeiro em dczaseis de Junho de mil oitocentos
sessenta e cinco, quadragesirno quarto da Independencia e do Imperio.
Co111 a Huhriea de Sua Mugesladc o Imperador.

Dr. Antonio Francisco de Paula Souza.
José Thomaz Nabuco de ArauJo.

-3-

Transitou na Chancellaria-mór do Imperio. Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça em 22 de
Junho de 1865. O Director geral interino, rJosé
Joaquim Ferreb·a Valle. Regtstrad.o.
'
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 23
de Junho de 1865.-0 Director, José Agostinho Mo·reira Gwmarães.

J.EI N. 1243 -

DE

26

DE JUNHO DE

186[;.

Approva os Decretos que na conformidade do art. :13 da Lri
n. 1177 de !I tle Setemh•·o de :18fi2, e em virtude da nrsolu~~:io Legislati\·a n.• :1Hl8 de 16 de Ah•·il de 18M, t•·anspOJ·LáJ·:1o t}uanlias de umas Jl:ll'a out•·as rubricas da referida ld,
e ahre :w (iove•·uo um credito supplemcntm· c exlr:wrdin:u·io
de :12.ll17:ã21>H110.
·

Dom Pedro Segundo por graça de Deus e unanime acclamação dos povos, Imperador f.onstitudonal e Defensor Perpetuo do Brasil.l<azemos snber
a todos os Nossos subditos que a Asscmbléa Gemi
tegislativa decretou e Nós Queremos a lei srguintc:
AI' L 1. • Fi cão approvados os Deci·ctos ns. :1356,
3361 c 3:168 de 7, 12 e 28 de Dezembm de :·t86.i, que,
na conformidade do art. 13 da l.ei n. H77 de 9 de
SetemLH'O de -1862, transporlái·ão de umas para outras
verbas da mesma lei as quantias constantes tia
tabella ~. na importancia de ·I • 482:21 085·12.
Art. 2.• Ficão igualmente approvados os Decretos
ns. H42~, 344-8, 3458 e 3461 do L•, 26, 28 e 29 de
Ahril do corrente anuo, que, na conformidade do
citado art. i 3 da Lei n. 1i 77 de 9 de Setembro de
1862, para o exercicio de 1861-1865 em virtude da
llesolução tegislatin1 n. H98 de ·16 de Abril de ·186~-,
transportárão de umas pam outras rubricas da referida lei as quantias constantes da lahclla D, na
importancia de 2.800:0248825.
Art. 3. 0 Além das despezas autorisadas nas referidas lei e resolução legislativa para o exercício de
1864-186:j, é aberto ao Governo um credito supple-

_,._
mentar e extraordiriario da quantia de i ~.!jt 7:525$,11 o,
o qual será distribuído pelps diversos Ministerios, (>
em cada um delles pelas rubricas da mesma lei,
conforme a tabella C.
Art. l-. 0 As despezas provenientes do augmento de
credito, de que trata o artigo antecedente, serão
pagas pelos meios votados na Lei do Orçamento
acima referida para as despezas nella decretadas.
1\Iandamos portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento da referida lei pertencei', que a cumprão e fação cumprir e gua1·dar tão inteiramente como
nella se contém. O Secretario de Estado rios Negodos da Fazenda a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte seis
de Junho de mil oitocentos sessenta e cinco, quadragesimo quarto da Independencia e do Irnperio.
HIPEllADOR, com Rubricu c Guarda .
.los;

PNlíYI

Dias dr• Gar1•allw.

Carta de lei pela q1eal Vossa Magestade Imperial
manda executm· o Decreto da Asscmbléa Geral I~
yislativa, que IloU1:c por bmn sanccionar, approrando os Dcm·etos que n.a con{m·midadedo m·t.J:J
da Lei n. 1177 de 9 de Setembro de 1862, c em
·virtude da Resolução Legislativa n. 1198 de 16 de
1lb1•il de 1864, transportdrão quantias de umas
para outras rubricas da re{e1•ida lei, e abrindo ao
Governo um credito supplementar e exb·aordinorio
de 12.517:525fl110.
Para Vossa Magestade Imperial ver.
Lourenço l\Iaximiano Pecegueiro a fez .

.José Thomaz Nabuco de

A1·m~;jo.

Sellada na Chaucellaria do Imperio em 3 de Julho
de ,1865.-João Caetano da Silva, servindo de Director Geral.
Publicada na Secretaria de Estado dos Negocios
da Fazenda em t, fle .Julho dn -1867J.-.Tnsé8et'e?'iantl
tlct Rocha.

TARELLA- i\.
EXERCICIO DE

1863-1864.

JJei n. 1177 df'. O de Setembro dr 1862.
lHinistt'l'lo da .Justiça.
Art. 3.•:

!3 t.• Secretaria de Estado .•••.••.
)\\

~.·

Trihnnaes de Commercio .•..

2:917g536
1 :9i78~R7

1\linlsterio tfa Mnl'loho.
Arl. f>. 0 :
~i 21.
~

n.

.Material.. ••••.•••.•..•....
J)espcZIIS extraordinarias e
rvrntna!'~ ..••••...•.....

2i0:221/11Gí

56:6128&22

JHinlstel"io tia Fa:r.endn.
Ar!. 7. 0 :

§ :l.• Juros tia divida internn fun·

dada ................... .
9.• Juizo dos Feitos da Fazenda ..
IS 1O. Estações rle arrccada.;ão ..•.
~~ 15. Ajudas de custo I' gratilira·
çõcs por serviços tcmpo1·a·
rios c extraordinarios ...•.
~ 18. Prcmios, descontos de bilhetes da Alfamlcga, commissiJes, co~retagens, srguros,
juros recíprocos e agio de
moedas c metaes ...••...•
)li 19. Juros do emprestimo do cofre
dos or~hãos ............. .
~ ':1!1. Adiantamento rm Londres da
garantia de 2 °/ 0 provinI'ÍIICS das estradas de ferro
da Rahia e Pl'rnamiHlCtt. ..

~

393:48~80011

30:000HOOO
:120:000HOOil

:10:00011000

197:0008000

t7o:ooonooo
t40:0001f000

1.1&0: 482~0\111

t.I82:210IIól2
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TAflELLA-0.
EXERCICIO DE

1861-1865.

Lei n. o 1177 dn .9 de Setembro de 18G2.
Art. 4. 0 :
3. 0 Empregados em disponibilidade ••....•.•••••.......
Si 4.• Ajudas de custo ....•.•••••
§ á. o Extraordinarias no exterior .
)li G. • Ditas no interior .•.........

Si

Art. 6. 0 :
Conselho Supremo Militar ••
Pagadoria das Tropas ..•..•
11. Gratificações diYersas, ajudas
de custo, etc ............•
14. Obras l\lilitarl's •....•••••.•
15. Diversas despezas e erentual's

§~.o
~~ 3.o

s;
~
~

Art. 7. 0 :
Juros e amortização da di·
vida externa ........•••..
§ 2.o DiiTcrenca de cnmbios .•....
Si 3.• .Juros dá dhida interna fun·
dada ................... .
Si lá. Ajudas de custo c gratificações •................•..
~ 18. Premio de desconto de bi·
lhctes da Alfaudcj:n, commissoes. corretagens , se·
guros; juros recíprocos e
agio de moedas c mctacs ..
~ 21. E1·entuaes •................

7:21511049
30:0001!llOO
14:0001!000
8:0001!000

á9:21ái!Wl

1:8008000
20:000IJOOO
100:0008000
110:00080110

1.3~0:00011000

1.á31:800I!OOO

~ 1. 0

~

s;

Art. 8. 0 :
9." lllnminacão publica........
11. Tl'lt·gr:tplios . . • . • . • • • . . . • . .

H!l:95áSM•6

1oo:ooonooo
c.so:!!27R587
áO:OOOSOOO

200:006SOOO
tO:OOOII001l

1.090:183SI·i3

69:68211720

49:2·13$913
118:926$633

!!.800:1248825

Josl! P1•.!ro Dias de Cm·valho.

-7TAHELLA.-C.
EXERCICIO m: '186i -1865.

Lei n.o 1177 de 9 de Setcm1wo de J8(j:!.
!\1
<

Art. 3.0

Art.

~ 5. o

~

Si
~
~

:

P11ra occorrer ás despezns com a Com missão nomeatln para re,·cr o projeclo do Codigo Civil. , ..•.

'·o :

'

Extraordinaria no exterior ................. .

Art. 5

°:

~rsenaes ................

..
J·ürca naval .. , •......•...
21. 1\laterial ................. .
n. Despczas extraordiuarias e
eventuacs ............•.
12.

I i.

.\rt. f:i, • :
6. • Arsenaes de guena ........ .
SI 7. 0 Hospitaes ............... ..
SI 8. • Quadro do Exercito ..•...•.
% 9.° Commissõt•s Militares ..... .
~ 11. Gralificn(Ocs dhersas ....•.
~ 1L Obras militares .......... .
Si lá. Dh·e•·sns despczas c ewutuaes ...••.••.••......•.
~

au: U!lflSilOO
60:0008UOO

163: 157g'260

152:4098579

a.·\5s:oo1as3t
161:953S64tl
-----

3.93:>:át&6110

2.370:0008000
300:0008000
5.07í!:0008000
ãO:OOO~OOIJ

1r..o:onosooo
150:000SOOO

400:000$000

-----

8.1\J2:ooosouu
H .517: á~5811fl

José Pedro lJias de C<IITalluJ.

-8LEJ N.

I '2H -DE 2& DE .lUNllO DE 1860.

A utoriba o lliuislcrio da l;'azcuda a f:tzcr

OJlCiaçõe~; de Cl'l)dito
dentro ou fóra do lmperio Jlara dcspezas cxtraordinarias da
Jllarinha e Guerra.

Dom Pe<lro SêO'unuo, pot· graça ue Deus, e unani-

me acclamação dos povos, Imperador Constitucional

e Defensor Perpetuo do Brasil. Fazemos saber a todos
os Nossos Sunditos que a Assembléa Geral I.egbJativa dect·etou o Nós Queremos a Lei seguinte.
Ar!. ·1 • o E' aberto ao Governo um credito f\Xtraordinario da quantia de .\.0. 7 43: 847#580 o qual sení
distribui<lo pelos :Ministerios segumtes:
.\rt. 2. • O Ministro e Secretario de Estado do~
Negocios da Marinha é autorisado a despender 11
quantia de ~).99-i-:OOOSOOO com os paragraphos sPguintes:
~ 1.• Arsenaes...................
:100:000$000
~ 2. o I? orça Naval... . . . . . . . . . . . . .
I . 306:000$000
~ 3. o l\latcrial... . . . . . . . . . . . . . . . . . :L 788:000$000
~ 4. o Eventuaes. . . . . . . . . . . . . . . . . .
600: 000$000
Art. 3.• O Ministro e SeCl'ctario de Estado dos Negocios da Guerra, é autorisado a despender a quantia
de 3L749:8·i7#580 com os paragraphos seguintes:
§ 1. o Arsenaes de auerra. . . . . . . . 5. 323:000$000
~ 2.• Corpo de Sauoe e Hospitaes. 1.000:000$000
~ 3. o Quadro do Exercito. . . . . . . . •15. 3·f 7: 7•15$000
~ .\..o Commissões Militares......
106:710$000
5. o Gratificações, ajudas de custo
c forragens.... .. .. .. . . . .. . . .. .. . . . ü. 500: Hl5$580
~ 6.• Diversas despezas e evenILHI es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. í I 0: OOOffOOO
.~ 7. o Repartições de Fazenda... . .
86: 927$00P
Art. 1. o As despezas decret:1das nesta lei serão
levadas á conta dos exercícios em que ellas se
effectuarem.
Art. u. o Para occorrer ás despezas decretadas no~
arts. 2.• e 3. 0 , o l\liuisrro e Secretario de Estado
dos Negocios da Fazenda, é autorisado a fazer as
oper·ações de credito que julgar convenientes dentw
ou fóra do Imperio.
l\Iandamos portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento da refcl'ida lei pertencer, que 11
eumprão e Ji~«ito cumprir c guardar tão inteirn-

*
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mente como nclla se cont..:~m. O Secretario rie Es~
tado dos Negocios rla Fazen1la a fnça imprimir,
publicm· o correr.
Dada no Palacio do Hio de Janeiro, aos vinte seis
de Junho de mil oitocentos sessenta c cinco, quarlragesimo quarto da Indepondencia o do Imperio.
BIPERADOR, com Rubrica o Guarda.

José Pedrn Dias de Cm'!jalhn.
Cm·ta de Lei pela qual Vossa j}faoestadc Impe1·ial
Manrla executar o Dec1·eto da Asscmbléa Geral Lcoislativa, qne houve po1· bem sanccionm·, auto1·isando o llJinisterio da Fazenda a fazer as operacües de c~·edito dent1·o on fór:a do bnpm·io pam
dÚpc::as extraordinm·ias da j}farinha c Gue1·ra.
Para Vossa l\Iagcslado Imperial ver.
Lourenço l\Jaximiano Pccegueiro a fez.

José Thomaz Nabuco de A1·mvo.
Sellada na Chancellaria do Imperio em 3 de Julho
de 1865.-João Caetano da Silva, servindo de Director Geral.
Publicada na Secretaria de Estado dos Negocios
da Fazenda em t rle Julho dP I Rllii. -.Tnsr1 Sm)(~riann
da Rocha.

-tE I N. 12i5- DE 28

DE .JUNHO DE

1865.

Fixa a 1lcspcza c orça a receita geral do lm!Jerio llal'll o excrcicio de 1865-1866, c dá oulras providencias.

Dom Pedro Segundo por Graça de Deus e unanime acclamação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil, Fazemos saber
a todos os Nossos subditos que a Asscmhléa Geral
tcgislativa decretou e Nós Queremos a lni ~cguinte:
J.EfS DF.

1865

PARTE f.

-

2G-

DECHETO N.124-7 -DE 28

DE JUNIIO DE

f8G5.

Approva a ~nsão annual de 120,$000, conccditla por.Decrelo de
:f2 de Julhõ0e186!, ao Capitão rcfomaado do E:terciLo Jo5é
Francisco da Silva.
·

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se ex~cute
a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa:
Art. L• Fica approvada a pensão annual de 120$,
concedida por Deereto de 12 de Julho de 4862, ao
Capitão reformado do Exercito José Francisco da
Silva, podendo o agraciado percebei-a desde a data
do referido Decreto.
A~t. 2. • .Fi cão revogadas as disposi1;ões em contrariO.
O 1\'Jarquez de Olinda, Conselheiro de Estado , Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio , assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte oito de
Junho de mil oitocentos sessenta e cinco , quadragesimo quarto da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

Mm·quez de Olinda.

José Thomaz Nabuco de Araujo.
~.Transitou na Chancellaria-mór do Im}?erio. Secretaria de Estado dos Negocios da JustiÇa em 4 de
Julho de 4865.- O Director Geral interino, José Joaquim Fer?·eira Valle.- Registrado.
·
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do
Imperio. em 11 de Julho de 1865.- Fausto .Augusto
de Agmar.
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DECRETO N.

12~8- DE

28

HE Wi'\IIO DE

t 865.

Autorisa o Governo a mandar passar ,Carta de naturalisação de
Cidadão Btasileil·o aos sub~itos portuguczes Antonio AIJ'redtt
da Silveira, e outros.

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute
a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa:
Art. L• E' o Governo autorisado para mandar
passar Carta de naturalisaçiio aos subditos .pottuguezes Antonio Alfredo da Silveira, residente em
Minas, Antonio Martins Monteiro, residente na Província do Espírito Santo, Antonio Rodrigues Teixeira,
residente em Nictheroy, Antonio Pereira :rt1adeira ,
residente no Bmsil ha vinte e sete annos , Antonio
José de Macedo Campos, residente na Côrte, Antonio José do Amaral , residente na Bahia, Antonio
Joaquim Cardoso de Castro, residente na mesma
Província , Antonio Domin~ues, residente em Porto
Alegre, no Rio Grande ao Sul, Bernardino José
Borges, residente no Rio de Janeiro, José da Rocha
Femandes, residente na Província do Rio Grande
do Sul, José Maria de Menezes, residente na Leopoldina, em Minas, José Gonçalves Pecego, residente nesta Côrtc ha trinta e seis annos, José Candido de Pa•1la Leite, residente em Valença, na Província do Rio de Janeiro, José Alexandre da Silva,
residente em Camaragibe, na Província das Alagôas,
José Philomeno de Al'aujo, e João Baptista de Oliveira Guima1·ães , residentes em Minas , ambos Sargentos do Corpo Policial da mesma Provinda, João
Soares da Silva Santos, casado com Brasil tira, negociante e residente na Côrte, Joaquim Caetano da
Costa, residente na Província do Rio de Janeiro ,
Manoel Ferreira Dias, estabelecido na Capital da
Província do Espírito Santo, .Manoel topes de Souza
residente em Cuyabá, na Província de Mato Grosso:
1\Ianoel Ferreira da Silva Wanderley, residente na
Januaria, Pt·ovincia de Minas, Manoel Antonio da
Cunha , residente na Província da Bahia, 1\Ianoel
Corrêa dos Santos, residente nesta Côrte, ao subdito
Polaco Hugo Paulo Lecks Krowiczefsky, alistado voluntario da Patria na Província de Minas, ao subdito
lnglez, João Duncan , residente no Caeteté , e ao
subdito Francez Charles Romieu, residente em S.

raúlo.
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Art. 2.• Ficão revoga~as as dispoSif,..'Ões em contrario.
o .Marquez de Olinda , Conselheiro.:.dffEstaao :~~e
nador do Imperio , Presidenté db Conselho de )lin~stros, Minist.ro e Se~retario de Estado ?os Négocaos do Impen9 , assul} o tenha· ent~J1dl4o ft..f~ça
executar. PalaCio do R10 de J;melro em ViM.~·,olto
de Junho de mil oitocentos sessentà e cinco, 'quadragesimo quarto da Indcpendencia e do Impeíi'o.
.
··""·
Cotu a Rubrica de Sua Magcstado ·o I~perador.
,,

Marquez de Olinda.
José Thomaz Nabuco de Amujo.
Transitou na Chancellaria do Imperio. Secretaria
de Estado dos Negocios da Justiça em f de Julho de
f865.- O Direc.tor Geral intermo, José Joaqz,im
·
Fer1·eira Valle. - Registrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos ~egocios
do Impcrio em 11 de Julho de 1865.- Faustõ Augusto de A[Jttiw·.

.. ......
DECHETO

~.

·t H9- DE 28

DE JUNIIO DE 1865.

Autorisa o Governo a concc!ler uma s.ubvençã_o..annunl 1 que não
excc1la a quantia de 200:000$000, durRii'rêoez annos, a Companhia ou Emprezario que contraetar com o Governo dos Eata~
dos-Unidos uma linha mensal de barcos a npor.

Hei por bem s~mccionnr c l\lapdar que se execute
n ~tesolução seguinte da Assernbléa. Geral _~e.gis,
1a tva.
Art. Lo O Governo fica ilU1Qri$ado a .. cQnccder nina
subvenção annual, que ·niío 'exceda n quantia de
200: 000$0~0 , durante dez annos~ . á Companhia ou
Emprezarw que contractar com o Govetno dO&Bstados-Unidos uma linha mensal de barcos a vap&t em
numero sufficiente para etfectnar doze viagens reuoudas por anuo entre um dos portos dos Estados-

1
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Unidos, c o nio de Janeiro, tocando em Belém,
Pernambuco e Uahia, e em o.utros •1uaesquer portos
ioteranedia~ios, conforme parec~r CO!JV~nieJ.)le,.
Art. 2. • J.<'tcão revogadas as d1spostçoes e1n . contrario.
· Antonio Francisco de Paula Souza, do 1\Iea Conselho; Ministro e Secretnrio de Estn~o~do8'Negéci&Sida
Agricullura, Commercio 'e Obras l'úblicas, ·assim o
lellha entendido e faça t!Xeeutttr. Patacio do Rio:•de
Janeiro em vinte oito de Junho de .mil oitocentos
sessenta e cinco, quadrngesimo quar\o''da IM(tpendencia e do lmperio.
Com a Rubrica de Sua M,agcstatlc o Imperador.

Dj•, Antonio Francisco de Paula Souza.
José Thomaz Nabuco de Aratljo.
Sellatla na Chancellaria do Impcrio em ;, tlc Julho
de i865.- Joâv Càetano da ~ílw, Dircc:toi' geral
interino.- H.egistrad o.
Pubicado nesta Secretaria de EsWliO dos ~cgocios
da Agricultura, Commcrt'io c Obra:; Publicas em 5
de Julho de i865.- O Direl'lor, José J\qostinho .,to.:.
?'t'il·a Guimarães.
~

LEI N. t2ü0 --DE 8
Fixa a

!«>!~~-Naval

DE JVLIIO DE

4865.

para o anno financeiro de 1866 a 1867.

Dom Pedro Segundo, por graça de Deus c Unanime
Acclamação dos Povos, _Imperador Constitucional e
Defensor Perpetuo do Brasif: Fazemos saber~· lados
os nossos Subditos que a AsseiJ}bléa Geral Legislativa Decretou, e Nós Queremos a Lei seguinte:
Art. 4. • A força Navalacthra para o anuo Onanceiro
de mil oitoeentos sessenta e seis a mil oitocentos -ses·seota e sete constará dos navios, que o Governo julgar
necessario armar, guarnecidos pelos Officiaes da
Armada e das demais classes, correspondentes ás
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su.,s rcspcctiras lotações, e por tres mil praças de
marinhagem c de pret dos corpos de mal'inha, em
circumstancias ordinarias, e seis mil em circumstan-cias extraordinarias.
!
.
A" di.sposição c~~ltida na ultima parte deste artigtl
tera vtgor desde )a. .
.
. .. , ., ·
Art. 2. • Continua o Govemo autoriSado paru eleiar
ao estado completo os corpos de Imperiae~ Mari,..
nheiros da Côrte c l\lato Grosso, bem como o Batalbio
Naval e Companhias de Aprendizes Mprinheiros, ~~
gundo a organisação, que lhes foi dada por leis. anteriores.
.
Art. a.• Para preencher a força decretada nos
artigos anteriores, é o Governo autorisado a dar grntilicaç?es aos voluntarios qt!e se apresentarem para
o servtço, a conlt·actar nac10naes ou estrangetros,
mediante a concessão de premios, e a recrutar na
fórma das leis.
Art. 4.• o Governo é aulorisado a alterar a organisnçào do Batalhão Naval, lran~formando mais algumas de suas Companhias de Fuzileiros em outras de
Artilhciros.
Art. 5." O Govemo é autorisado a rever o Regulamento do corpo de Offieiaes de Fazenda da Armada,
reduzindo as classes de Commissarios e Escrivães á.
uma unica sem augmentar a despeza.
Art. 6.• O Governo é autori~ado a preencher por
merecimento, durnnlc a guet'ra, todas as vagas nos
corpos da Armada c classes annexas, dispensando
ns regras cslabelceiJas na legislação de Marmha, nos
casos e pela fór·ma prcscripta no paragrapho primeiro artigo dezasete do Hegulamento de trinta e
um de Mnrço de mil oitocentos cincoenta e um para
m:ecução da tei numero guinhentos oitenta e cinco,
de seis de Setembro de mtl oitocentos e cincoenta.
Art. 7. 0 Os Aspirantes, que forem reprovados em
qualquer das materias do curso da Escola de Marinha, e os que perderem algum dos annos do mesmo
em:so, em ':irude do disposto no paragrapho Rri':metro do arttgo quarenta e um do Hegt!lamento, qué
baixou com o Decreto numero dous níil cento' ses:.:.
senta e trcs, do primeiro dé Maio' de' mil oitocérttos
cincoenta e oito, poderão repetir as,ditas materias
ou annos, como alumnos externos, e ser de novo'admittidos ao internato, se obtiverem approvação pletta
c forem menores de dezoito annos.
Art. 8." Os alumnos externos, que fQrem approva-
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dos plenamente nos tres flnnos do curso, os que tiverem fcilo os res?ectivos exercícios praticos, e houverem dado provas de ·bom comportamento, poderão
ser admittidos ao serviço-··da Armada como Guardas
Marinhas, uma vez que satisfação as condições estabelecidas para a admissão dos alumnos inlernos,· e
não tenhão de idade mais de vinte e um annos ...
Art. 9. • Ficão rflvogadas as disposi~ões em contrario. ·
·.
.
.
Mandamos portanto a todas as Autoridades , a
quem o conhecimento e execução da referida Lei
pertencer, que a cumprão e fação cumprir e guardar
tão inteiramente como nella se contém. O Secretario
de Estado dos Negocios da Marinha a faça imprimir,
publicar e correr. Palacio do Rio de Janeiro em oito
âe Julho de mil oitocentos sessenta e cinco, guadragesimo quarto da Independencia e do Imperio.
HIIPERADOR com Rubrica e Guarda.

Francisco de Paula da Sih·eh·a Lobo.
Carta de Lei, pela qual 'Vossa Magestade Imperial Manda executar o Decreto da Assembléa Geral
Legislativa, que Houve por bem Sanccionar, para
'regular a Força Naval no anno financeiro, que ha
de correr do primeiro de Julho de mil oitocentos
sessenta e seis até o ultimo de Jwtho de mil oitocentos sessenta e sete.
Para Yossa Magestade Imperial ver.
José Pereira de Andrade a fez.

José Thomaz Nabuco de Arau;o.
Transitou nesta Chancellaria-m6r do Imperio. Sede Estado dos.~egodQSi q~JustiÇJ. e~.~. de
Jull,lo de 4865 ..-o Dm~caor Geral interino,.• José
Joaquim Ferreira Valle~
Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria de
Estado dos Negocios da Marinhà em 4o de Julho
de 4866 ...... Francisco ?f.avier Bomtempo~
c~etaria

~

.....

-

DECRETO l'i.

3!-

HW1-DE 8DEJULIIO DEt865.

Autorisa o C";overno a conceder um ·anDO de licença ao Deaeal-'
bargador lunocencio .Ma1·quea de Araujo Góes.

Ilei por bem Sanccionar e 1\laniJar que se execute

n segumte nesolução da Assembléa Geral Legisla-

li\·a.
Art. t. • E' o Governo autorisado a conceiler um
anno de licença t~om o respectivo ordenado ao Desembargador Innocencio Marques de Araujo Góes·para
tratar de s11a saude na Europa. . · ·,
Art. 2. • lficão revogadas as disposições em contrario.
José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho ,
Senador do Imperio , Ministro e Secretario de ~Es
tado dos Negocws da Justiça , assim o tenha entend!do e faça executa:. P_alacio do Rio de Janei~o em
mto de Julho de mtl Oltocentos sessenta e cmco,
(jU..1dragesimo quarto da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador.

José Thomaz Nabuco de Aratdo.

LEI N. 1202 -

DE

8

DE JL'LHO DE

t 865.

Approva o artigo addicional ao contracto de' lll!!rim~gio de
Sua Alteza lu1perial a Senhora Dona lzabél CflriSiina coua
Sua Alteza Real o Senhor Pl·incipe Luiz Phillppe Maria,
Conde d'Eu.
.
.
_

Dom Pedro segundo, por graça de Deus e unaníme
acclamação dos Povos, Imrerador ·constitucional· e
Defensor Perpetuo do Brasi : Faieirt&s saber a todos
os Nossos sul>ditos, que a Assembléa Geral Decretou,
e Nós Queremos a Le1 seguinte : ,
Art. 4. o Fica approvado o artigo addicional ao eou.;.
tracto de Matrimonio de Sua Alteza Imperial a Senhora
Dona Izabel Christina com Sua Alteza Real o Senhor

-33Principe Luiz Phitippe Mal'Wl, Cómle d'Eü, na parte
em que o Governo Imperial se obrigou a conferir
a Súa AJteza Real o Senhor ~dMi'Bu -o poste~
tivo de Marechal dê Exercito, debilito dl~S coodições
no mesmo artigo estipuladas; e setn ~oizQ dá disposição do artigo primeiro dá l.ei nuiDér~ qüiilltêülos
oitenta e cinco, de seis de Setembro "de mil oitocentos
e cincoenta., e do quadro do Exerciw. . .
Art. i. • Ficão reYOIJadaa as disposições élií eontrario.
.·
Mandamos portanto a todas as Autpiidad~a. ·~
o conhecimento e execução da referida Lei ~r.~
cer, que a cumprão e fação cumprir e gU.afdar tao
inteiramente como neHa se cantém. .
·
O Secretuio de Estado dos Negoeios da Gu.e~a
a faça im.primir, publicar e correr. Dada no lftilàêló
do Rio de Janeiro aos oito dias dt) mez de J\ubo de
mil oitocentos sessenta e cinco, quádragesHnó quar&O
da Independencia e do lmperio.
· IMPERADOR com Rubrica c Guarda.
Angelo llloniz da Silva Fet•1--àz.

Carta de Lei pela qual Vnssa .Magesfade lmpet-ial
Manda executar o Decreto da Assembléa 'Gn1,
que Houve pm· bem Stueccionar. a.pproMitd•.·9 !Cft'figo addicilmal ao contrt.aclo do Matrimonio .dtJ Sua
Altcu Imp~·ial a Senhora Dona In/Jiel CkMslttitJ
com Sua Atte&a Real o Se-nhor Príncipe lil.'6i~ Plu·
lippe Maria, Conde d'Eu.
Para Vossa Magestade lmperia.l ver.
1osé C3rlos de Almei&l Torres a :fez.
José 'l'lwmaz Nabuao de Araujo.
Sellada na Chancellaria do lmperio em 8 de
Agosto de 4865.- Tilo Frlt1fco de Almeida.
Foi publicadn a presente Lei nesta Secretaria de
Estado dos Negocios da Guerra em 40 de Agosto
de 48~.- Ma1·ianno Carlo& de Souza Corri>Q,.
Registrada a fi. t·~ do 'livro competente. 4... Directoria Geral dq ~li(risreri~ M Gu~rrll em n de
A-gosto de 4865.- Jost Mw•aa 1lereduJ. .
U:18 D&

i861S

P.liT& I.

.•..,,
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Príncipe Luiz Phltippe Maria, Conde d'Eü, na parte
em que o Governo Imperial se obrigou a conferir
a SUa Alteza Real o Senhor Cohde d'Eu o posto etrectivo de Marechal de Exercito, debaixo das condições
no mesmo artigo estipuladas, e sem prejuizo da disposição do artigo primeiro dn Lei nuinetó quinlu~~iltos
oitenta e cinco, de seis de Setembro ·de mil oitocentos
e cincoenta, e do quadro do Exercito. .
A~t. 2." Ficão revogada, as disposições em contrariO.
.
Mandamos portanto a todas as Autoridades, a quem
o conhecimento e execução da referida Lei ~rtep
cer, que a cumprão e fação cumprir e guardar tão
inteir-amente como nella se contém.
O Secretario de Estado dos Negocios da Guerra
a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palaéio
do Rio de Janeiro aos oito dias do mez de Julho de
mil oitocentos sessenta e cinco, quadragesimo quart.o
da Independencia e do Impm·io.
IMPERADOR com Rubrica c Guarda.

Angelo Moniz da Silva Fct•raz.
Carta de Lei pela qual V(lssa }Jagestade Imperial
Manda executar o Dec?·eto da Asscm.bléa Geral,
que Houve pm· bem Sànccionar, approvandtJ o ~w
tigo addiciono2 ao cm•tracto de Matrimonio de Sua
Alteza Incpm·ial a Senhora Dona Izabel Gm·is·tinà
corn Sua Alte&a Real o Senhor Pdncipe Lt~iz Philippe Maria, Conde d'Eu.
Para Vossa Magestade Imperial ver.
José carlos de Almeida Torres a fez.

José Tlwrrw,z Nabuco de ArauJo.
Sellada na Chancellaria do Imperio em 8 de
Agosto de 4865.- Tito Franco de Almeida.
Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria de
Estado dos l'iegocios da Guerra em ~O de Agosto
de 4861'. . - Ma,·ianno Carlos de Souza Corroa.
Reg!sttada a fl. •9. ~o li.vto competente. 4. .. Direclo.rla 'GMal dQ ~hmster1o (\a Guerra em 41 de
Agosto de 4865.- Jo8é Maria Heredia.

..

,...,

Lt:l!l DI:

t866 PA.aTX J.

-:n,......
' LEI ;.N. 4253 -

DE

8· DE JULHO I> E 1865.

Approva as' declarações filitas por occasião da &roca das ratificações- da,Convenção.matrimonial do 1.• de Novembro de 1864,
ua parte· i!ltl que o Governo lmperial se obrigou a conferit· a
Sua Alteza' o Senhor Principe Duque de Saxe o posto tle Aluliraute elfectivo da Armada.

Dom Pedro Segundo, por graça de Deus~ u~anime
Acclarnação dos Povos, Imperador Constttuc10nal e
Defensor Peq~~tuo do Brasil : Fazemos saber ? toqos
os nossos subi:htos, que a Assemblén Geral J.egtslntl\'a
Depretou e Nós Queremos a Lei seguinte:
Art. 1.° Ficão approvadas as declarações feitas por
occasião da troca das ratificações da Convenção matrimonial do primeiro de Novembro de mil oitocentos
sessenta e quatro, na parte em que o Governo Imperial se obrigou a conferir ú Sua Alteza o Senhor
Príncipe Luiz Augusto Maria Eudes de Cobm·()'o e
Gotha, Duque de Saxe, Augusto Esposo de Sua Alteza
a Senhora Princeza D. Leopol<lína, o posto de Almirante effectivo da Armada Nacional e Imperial, debaixo das condições naquelle acto estipuladas, e sem
prejuízo do respectivo (luadro.
A~t. 2.° Ficão revoga( as as disposições em eontrarw. .
Mandamos portanto a todas as autoridades , a
quem o conhecimento e execução da referida Lei
pertencer, que acumprão e !'ação cumprir e guardar
tão inteiramente como nella se contém. O Secretario
de Estado dos Negocíos da Marinha a faça imprimir,
publicar e correr. Palacio do Hio de Janeit·o em oito
âe Julho de mil oitocentos sessenta e cinco, quadragesimo quarto da Independencia e do Imperw.
·IMPERADOR com Rubrica e Guarda.
I

Frmicisco de Paula da Silveira Lobo.
Ca;ia de Lei, pela qital Vossa Magestade lntperial
Mq,n.da exec~ttar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa, que Houve por fú!m Sanccionat·, app1·ovando as deciaraçôes feitas por occasião da troca
das. ratificações da Convenrão matrimonial do p?·imelro de Nom•mfwo (h~ mil oitocentos sessenta c
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quatro, na parte em que o Governo Imperial se
obrigou a conf'erir á Sua Alteza o Senhor Principe
Duque de Saxe o posto de Almirante effectivo da
A1·mada.
Para Vossa Magestade Imperial ver.
José Maria nomtempo Sobrinho a ft>z.

José Thomaz Nabuco de A1'al(jo.
Se\lada na Chance\laria elo lmperio em 12 de Julho de 1861j,- Tito P1·anco de Almeida.
Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria
de Estado dos Negocios da Marinha em 13 de

Julho tle 1865.- Francisco Xavier Bomtempo.

-DECRETO N. 1254 -DE 8

DE JULHO DE

18G!i.

Autorisa o Governo a conceder uma çt:mtt. aos Oftlciaes, que
servirão no Exercito thll':mle a 1 1uta da,Independencia.

Hei por hem Sanccionar e Mandar que se execute a
Resolução seguinte da Assemllléa Geral Legislativa.
Art. 1.• Fica o Governo antorisaclo a conceder uma
etapa aos Officiaes, que servirão no Exercito durante
a luta da Indepenclencia, e que a requererem.
Art. 2.• Ficão revogadas as disposições em contt·ario.
Angelo Moniz ela Silva Ferraz, do Meu Conselho,
Senadot· do Imperio, Ministi'O e Secretario de Estado
dos Negocios da Guerra, assim o tenha entendido
e raça executar. Palacio do Rio de Janeiro em oito
de Julho de mil oitocentos sessenta e cinco, quadmgesimo quarto da Independencia e do Impel'io.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

A n(Jelo Moniz da Silva Ferraz.
José Thomaz Nalmco de A1•m(jo.

-

3G-

Transitou nesta Chancellaria-mór do Impcrio. Se~
cretaria de Estado dos Negocios da Justiça em 4O de
Julho de 1865.-0 Director Geral interino, Josf! Joa~
quim, Fen·eira Valle.-Registrado.
Publicado na presente data em a 4. • Directoria Geral
da Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra em
19 de Julho de 4865.-.itfariamw Carlo$ de Souza
Corrêa.
·

DECRETO N. 12?}:)- DE 8

''

DE .TULRO DE

t 865.

Crêa ·;·•ua F1·eguezia com a invocação do Dh·ino Espírito Santo
· .,
íio 1\lga•· denominado-1\Iatapol·cos.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execúte a
Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
}'H. L• Fica c1~ada uma Freguezia com a invocaf.iio do Divino Espírito Santo, no lugar denominado-1\lataporcos-, a qual terá por limites as ruas
de S. Christovão, a partir do largo de .Mataporcos
(lado da Cidade Nova), Sabão do Mangue, Bom Jardim
até ás vertentes da Carioca, Rio Comprido, e rua do
Engenho Velho até o mesmo largo de Mataporcos.
Art. 2.• Ficão revogndns as disposições em contrario.
O Marquez de Olinda, Consellwiro de Estado, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em oito de Julho de mil
oitocentos sessenta e cinco, quadt·agesimo quarto da
Independencia e do Imperio.
r.om a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Marquez de Olincla.
José Thomaz Nabuco de Aratvo.
Se !lado na Chancellaria do Impm·io em -12 de Julho
de t 865.-Tito Franco de A lmetda.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do
Imperio. em -15 de Julho de f865.-Fausto Angusto
de Agmar.

- :nDECRETO. N. 12;)6- DE 6

DE SETimDRO DE

1865.

Autorisa o Governo a conceder carta de naturalisação de cidadão Brasileiro aos estrangeiros João Luiz Germano Druhus, natm·al de Lubeck, c outros.

Hei por bem Sanccionar c Mandar f{UC se execute
a Hesolução seguinte da Asscmbléu Geral Legislativa:
Art. 1.• O Governo é autorisado a conceder carta
de naturalisação de cidadão Brasileiro a João Luiz
Germano Bruhus, natural ue 1ubeck, rcsillcntc no
Rio de Janeiro; ao suhdito I~rancez Padt·c Paulo Antonio Ollivier; aos subditos Portuguezei' An' .mio
Ignacio Vasques, :r:csidente na Provinda do Pará ;
Antonio José Duarte Coimbra, residente na Pro. incia
de Pernambuco; Antonio Bento da Silva Coelho,
resiqcnte na Provinda das Ala"'oas ; Izaac Benjamim, e Salazar Benjamim, resi3entes na Provinda
da Bahia; Antonio Alves Canellas Domingos ;.)sé
de Oliveim, Elisiario José Hiodades, Francisco ,,~n
tunes da Silva, Francisco Scvcriano Machado, .i.len- ·
rique Manoel de l\Iomes, João Silveira l\Iachado,
Joaquim Fernandes de Andrade Guimarães, José
Bernardino Pereira, José Julio Amando da Silva, e
l\Ianuel Antonio Estevcs, residentes aa Província do
ltio de Janeiro ; Victorino José de Freitas, residente
na Provinda de Minas Geracs; e D. Catharina Maria
Josepha MereUo, Isidoro Pereira de narbedo, José
l\Iaria Rodrigues, Jorge Antonio Ferreira, c Sebastião Coutinho de Santa Anna.
Art. 2.• Ficão ·revogadas as disposições em contral'io.
O l\Iarquez de Olinda • Conselheiro de Estado,
Presidente do Conselho de Ministros, 1\linistro e Secretario de Estatlo dos Negocios do Imperio, assim
o tenha entendido e faça executar. Palacio no Acampamento do Saican em seis de Setembro de mil oitocentos sessenta c cim~o, quadragesimo quarto da
Indcpendencia, e do Imperio.
Com a Rubrica ele- Sua Magestade o Imperador ..
llfa;·q_uc~

de Olinda.

José Thomaz Nabuco de 11 ra1ljo-.
LUS DE

186;j URTE

1.

Sullado llH C:lwueellarh dt• L111pcl'io t'lll ·lO de Ou~
tuiJru de 1Hli:>.-1'ito Frwwu de• .Almcida.-Hegisll'ado.
Publicado na St~et·dat·in tlt• E,.;!atln dos Negodo,.;
do Imperiu em 19 de Outubro de I~Gi.í.-Fa•!s(u ~tzt~
!fwdv de Aguim·.
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DECRETO X. 12:>7 -lJE li

JJE SKnmnno lJE

1 Hli ;.i.

Anlorisa o Go\·ct·no a f.'OtH:etle•· 1:arla de uaturalisad\n dt! ci~
tlatlão llrasilciw aos suhllitus Belga!> Latlislau ti:n·it\anl, c
onlrus.

Hei pot· hem Saneeiunat· o Mandar que se exceu!c
a_ Hcsolut;iio seguiu te da _\sse!I!!Jh':a t :eral Ll•gbla-

. ttva.

Art. 1. • O GoYetno ó aulot·isatlu a conecLier carta
de naturalisarão de citlmliío llrasileit·o:
. ~ 1." Aos s~bditos Be!gas l~tu!i~lau ]'nl'idant, _!'C~
swentc no lho de J anell'u; Enulw Cat·los J ortlao,
pmça voluntaria do Hatalhilo de En~enhciros; e
J<runcisco José tepage, residente ua l'roYincia de
Minas Geraes.
·
~ 2.• Ao subdilo nllcmi'10 l~r·etlcl'ico Heitmnu, rcsiueute na Pro\'ineia do Hio Clmntle do Sul, n ao
l'russiauo Fredel'ieo Itoehliug, residente !la l't'uvillda do Hio tlc: J anciro.
~ :J.• Aos subditos portugupzes Antonio .Tosó Leoimrtlo da Silnt, SargeJtlo .\judanle do Corpo l'olidal
da Côrtc, Autouio José de AzcYetlu, 1." Sargeulo du
mesmo em·po, Joaquim de Souza Uiluso, Oilicial
de fcl'reit·o no Arst·tHII (lc GuctTa tla Côrle; Uowiugos José tle rreitas (iiiÍillal'Ües, Padre }!rancisco
Ll•Í!ü Peb:oln, e Junrpli111 Hieardo tlu Silveiw, rcsitli:nk~> ue,.;la t:Üt'lt~ ; Caudidu Alves da ::;ihu Porto,
.Juüo Simôt·s Bazilio, e .\lilltud :\hes tle ,\raujo, msirlonles na l'rn\'inda do Hio de Jnnciro; .Fiot·cneio
Sa!lino (i arda, t' J o;-tu Ferreim Cntttpos, l't~sidcntcs
lwl'roYinda du l'arb; t:;~rlos Etuilio do Castro t;ullos,
.loito TaYares dr~ l'iulltl, .Joaqllittt J11,.;ó llo!IIÍilh"'Jes da
~ih,,,~~ ~f:llt'~tl Bl'l'!l<tr•k:-i l't:reim tk ~l:t2'alltúe>, rc-

sitlt~llft,s n:1

Pt'tl\·inl'iil dt1 "ill'iltlltilll: .loilo Ft·nnl'ist·o
!\unes, .lofw Cal'los .\rnat·o, .loiw llc•nriqt.w tlil Sih·il.
e Manoel llcmiquc da Silva, residentes na Provinda da Bahia; Autouio José Leite, Antonio Malheit·os
de Souza Menezes, Anl.ouio dos Saulos l'en~s. Utlspar Lopes l\lot·eira Guimariiel'l, Miguel Gon~ahcs
dos HeHi, c Pcdt·o 1:onealrcs DentP, rt>sidPntes !la
Provinda de S. Paulo; 1\ndré Pita l1 inlteiro, Mauod
teite Yieim Guimarlíe,;, 1\Janocl Pinto da Costa Guilllill'àcs, e Padt·c Tholltnz tlc Souza Jlamos, residl'!ltcs 11a Pt·ovincia tlo Hio Gt·antlt~ do Sul; Antonio
Josó da Silva, Alllonio l'l'l't·it·a Soili'CS, Casilllit·o
Tamres Soares, Julio Bcruanh's de t:nstt·o, J•adt·e
Joüo Baptista Teixeira .Monldt·o, José Jiernandes da
Silva Santos, 1\lauoel José Pereira tla silva, c l\lautwl
Joaquim Teixeira, n•sidculcs na Proviueia dP Mitws
t:erues; e a José Bemm·de:o. lk Souza l•into, l'lli1•nrcadico.
~ 4.-.o Ao suhtlilo fnHicez Clwi'IPs lkcnrio, alistado
!lo .EXl'l'eito Bl'asilcit·o; (' ao Conde dt~ DebiJtllH\
l:ousul do Bl'asil em Alexandria.
~ :;. o A todos os eslnmgeiros que se alistúrüo no
.Exercito como Yolnutarins.
Al,'l. 2. o Fi cão reYogadas as clisposit;õt·s em con-

lrano.

.

O ~Iarquez de Olintta, Consclheit·o de J<:stado, Prc~
sitlente do Conselho de ~Jinbti·os, Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios do 1111/>cr·io, assim o
tenha entewlido e fat·a executai'. l'a a cio no Acatnpamento do Saican
seis de Seteml)l'o de mil oitocentos sessenta c einco, quadmgcsimo quarto da
InJL•pendcncia c tlo lmperio.

01n

Com n Rubrica tle Sua :\lagcslatle o Impert\clor.

1llw·quc:; de Oi inda .

•Tos(: Thoma:: Salmco de

"t;·m~fo.

Sdlatlo -na Chanccllal'ia llo Impcrio em ·I O de Outnhro de HH_i;j, -Tito Franco de Al;ncida.- Hegi~·
Irado.
J•uhlicado na Sccr()k'l.l'ia de Estado do.~ ~cgocios
do Imperio em 19 de Outubro lle I::!Gti. -Fw!slo AI\•
yHsto de A(luim·.
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