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ABERTURA da assembleia com 52 
deputados. – Sessão 1ª. 

ATAS da Assembleia – Sessão de 7 
de Junho, 9 de Julho, e 24 de 
Setembro Veja a proposta do 
deputado Ferreira de Araujo n. 1.  

ATAS das câmaras das vilas do 
Penedo e Poxim. Veja a proposta 
do deputado Souza e Mello n. 4. 

ATA da eleição dos deputados da 
Bahia. – Veja a Sessão de 31 de 
Julho no 2º ofício do ministro do 
império. 

ATA da eleição dos deputados de 
Sergipe. – Sessão do 1º de 
Outubro no 1º ofício do ministro 
do império. 

AGENTES diplomáticos do império 
nas cortes estrangeiras. Veja a 
proposta do deputado Montesuma 
n. 16. 

AGENTES e procuradores de lorde 
Cochrane. Veja Presas feitas por 
lorde Cochrane. –  

AGOSTINHO Correia da Silva 
Goulão. – Sessão de 7 de Maio. 
Veja o parecer da comissão de 
poderes n. 3. 

AGOSTINHO José Correia de 
Almeida. Veja o parecer da 
comissão de legislação n. 3. 

AGRADECIMENTOS a S. M. I. pela 
convocação da Assembleia. – 
Sessão de 31 de Maio. Veja 
Deputação 4ª. –  

AGRADECIMENTOS á esquadra 
brasileira. Veja a proposta do 
deputado  Costa Barros n. 1. 

AGRADECIMENTOS ao exército 
pacificador da Bahia. Veja a 
proposta do deputado Rodrigues 
de Carvalho n. 3, a do deputado 
Xavier de Carvalho n. 2, e a do 
deputado Pereira da Cunha. 

AGUEDA Caetana. Veja Ignacio 
Rodrigues. –  

ALCAIDE pequeno da câmara desta 
cidade. Veja Luciano José Gomes. 
–  

ALDEIA de São Luiz Beltrão. Veja o 
parecer da comissão de 
colonização n. 5. 

ALDEIA da Missão de Santo Antonio 
da Saúde. – Veja a Sessão de 29 
de Outubro no ofício do ministro 
do império. 

ALEXANDRE Gilfillan e Companhia. – 
Veja a Sessão de 13 de Outubro 

ALTERNATIVA nas contas dos 
testamentos. Veja os parecer da 
comissão de legislação ns. 12, 18 
e 20 e o projeto de lei n. 11. 

ALUNOS da academia medico-
cirúrgica da corte. Veja o parecer 
da comissão de saúde n. 1, e o 
projeto de lei n. 22. 

AMANUENSES, praticantes, e 
correios do tesouro público. Veja o 
parecer da comissão de fazenda n. 
3. 

ANISTIA. Veja a proposta do 
deputado Martins Bastos. 

ANASTACIO Leite Ribeiro. Veja o 
parecer da comissão de 
colonização n. 4. 

D. ANNA Josepha de Nazareth e 
Lacerda. Veja o parecer da 
comissão de fazenda n. 25. 

D. ANNA Marques de Lima. – Sessão 
de 22 de agosto nº 1º ofício do 
ministro do império. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 43. 

ANIVERSÁRIO da aclamação de S. 
M. I., seu natalício, e elevação do 
Brasil a império. Veja a proposta 
do deputado Ferreira de Araujo n. 
2. 



ANIVERSÁRIO de declaração da 
independência do Brasil. Veja a 
proposta do deputado Costa 
Barros n. 2. 

ANTONIO de Araujo Gomes. Veja o 
parecer da comissão da redação 
do Diário n. 7. 

ANTONIO de Avila Bettencourt; 
sobre sociedades de mineração. – 
Sessão de 17 de Julho. Veja o 
parecer da comissão de comércio 
n. 3. 

ANTONIO Calmon du Pin e Almeida. 
– Sessão Do 1º de Agosto. Veja o 
parecer da comissão de poderes n. 
20 – Entrou na assembleia em 4 
de Agosto. 

ANTONIO Carlos Ribeiro de Andrada 
Machado; sobre licença para 
continuar uma execução – Sessão 
de 4 de Nov.  

ANTONIO Ferreira França. Veja a 
proposta da comissão de saúde n. 
1., e o parecer da comissão de 
poderes n. 19 – Entrou na 
assembleia em 23 de Julho. 

ANTONIO Francisco. Veja o parecer 
da comissão de guerra n. 4. 

ANTONIO Francisco de Sampaio. – 
Sessão de 14 de Agosto. Veja o 
parecer da comissão de fazenda n. 
24. 

ANTONIO Ignacio Brandão. Veja 
Pantaleão Moreira Mosso. –  

ANTONIO Joaquim Nogueira da 
Gama. Veja o parecer da comissão 
de fazenda n. 9. 

ANTONIO Joaquim dos Reis 
Portugal. Veja o parecer da 
comissão de fazenda n. 14. 

ANTONIO José Cardoso Ramalho. 
Veja Bernardo José da Silva 
Ramalho. –  

ANTONIO José da Costa. – Sessão 
de 31 de Maio. Veja o parecer da 
comissão de legislação n. 25. 

ANTONIO José Duarte de Araujo 
Gondim. Veja o part. da comissão 
de poderes n. 14. – Entrou na 
assembleia em 21 de Junho. 

ANTONIO José da Fonseca, e outros 
presos da guarnição da corte. Veja 
o parecer da comissão de guerra 
n. 1. 

ANTONIO José Gusmão. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n.32. 

ANTONIO José Teixeira de Carvalho. 
Veja o parecer da comissão de 
poderes n. 24. – Oficiou-se lhe em 
30 de Agosto. 

ANTONIO Lopes Salgado. Veja o 
parecer da comissão de 
colonização n. 4. 

ANTONIO Machado de Carvalho – 
Sessão de 11 de Junho no 2º ofício 
do ministro do império. Veja os 
parecer da comissão de fazenda 
ns. 4 e 5. 

ANTONIO Manoel de Souza. – 
Oficiou-se-lhe em 6 de Setembro 
como deputado pelo Ceará. 

ANTONIO Martins da Costa. – 
Sessão de 5 de Setembro  

ANTONIO Navarro de Abreu. Veja o 
parecer da comissão dos cinco n. 
1. – Oficiou-se lhe em 6 de Maio. 
Entrou na assembleia em 9. 

ANTONIO Paulino Limpo de Abreu. – 
Sessão de 23 de Agosto. 

ANTONIO Pereira Rebouças, sobre a 
eleição dos membros da junta da 
Cachoeira. Veja o parecer da 
comissão de constituição n. 19. 

DITO, como procurador da câmara 
da vila de Nazareth. Veja Aldeia da 
missão de Santo Antonio da 
Saúde. –  

ANTONIO Pereira Ribeiro. Veja a 
proposta do deputado Rocha 
Franco n.1. 

ANTONIO Ribeiro Campos. Veja o 
parecer da comissão de poderes n. 



13. – Entrou na assembleia em 19 
de Junho. 

ANTONIO Saturnino. – Sessão de 11 
de Setembro Veja o parecer da 
comissão de petições n. 7. 

ANTONIO Tavares Correia. – Sessão 
de 22 de Agosto. Veja o parecer 
da comissão de legislação n. 43. 

ANTONIO Teixeira da Costa. Veja o 
parecer da comissão de poderes n. 
26. – Entrou na assembleia em 24 
de Setembro  

ANTONIO Vieira da Soledade. – 
Sessão de 27 de Agosto. 

APOIADOS. – Sessão de 21 de 
Junho. Veja a proposta do 
deputado Alencar n. 2. 

APONTAMENTOS para bases de uma 
proclamação da assembleia. Veja a 
proposta do deputado Maia n. 1. 

APONTAMENTOS para um plano de 
colonização no Brasil; por 

Hyppolito José Pereira da Costa – 
Sessão de 2 de Julho. Veja o 
parecer da comissão de 
colonização n. 2. 

ARRAIAL DE CARINHANHA. Veja o 
parecer da comissão de 
constituição n. 10. 

ARRAIAL do Exú. Veja o projeto de 
lei n. 23. 

ARRAIAL das Formigas. – Sessão de 
30 de Julho no 1º ofício do 
ministro do império. 

ARRECADAÇÃO de dízimos. – 
Sessão de 18 de Agosto. Veja as 
proposta do deputado Rocha 
Franco ns. 2 e 3. 

ARREMATAÇÃO dos dois mil quintais 
de Pau-Brasil. Veja Venda de Pau-
Brasil. –  

AUSENTES (juízo de). Veja Defuntos 
e ausentes. –  

 
 

B 
 
BALANÇOS do cofre da intendência 

geral da policia – Sessão de 22 de 
Agosto. Veja a proposta do 
deputado Montesuma n. 8. 

BALANÇO do tesouro público. – 
Sessão de 18 de Setembro Veja a 
proposta do deputado Montesuma 
n. 12.  

BANDO para publicar a instalação da 
assembleia. – Sessão de 30 de 
abril. Ofício ao governo no mesmo 
dia. Resposta na Sessão de 2 de 
Maio. 

BARÃO de Itanhaém, dando a 
noticia da prisão do general 
Madeira. – Veja a Sessão de 9 de 
Junho. 

BATALHÃO do imperador e batalhão 
n. 1, na Bahia. – Veja a Sessão de 
11 de Outubro no 2º ofício do 
ministro do império. 

BATALHÃO de linha do Ceará: sobre 
a sua extinção. – Sessão de 17 de 
Setembro no ofício do ministro da 
guerra. Veja o parecer da 
comissão de guerra n. 14. 

BATALHÃO de milícias da comarca 
do Rio das Velhas: sobre o seu 
regresso da Bahia pedido pelo 
deputado Gomide. – Sessão do 1º 
de Agosto. 

BATALHÃO de milícias do Rio 
Grande do Norte: sobre a sua 
criação. – Sessão de 15 de 
Setembro no 2º ofício do ministro 
da guerra. Veja o parecer da 
comissão de guerra n. 15. 

BATALHÃO de S. Paulo destacado no 
sul. Veja a proposta do deputado 
Carneiro da Cunha n. 7. 

BENEFÍCIOS eclesiásticos: sobre a 
suspensão do seu provimento. 



Veja a proposta do deputado Paula 
e Mello n. 1. 

BERNARDO Avelino Ferreira e 
Souza. – Sessão de 22 de Julho. 
Veja o parecer da comissão de 
constituição n. 4. 

BERNARDO José da Silva Ramalho. 
Veja o parecer da comissão de 
legislação n. 56. 

BERNARDO José Viegas. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 26, e a Sessão de 11 de Julho. 

BISPO capelão-mór, nomeado 
presidente por aclamação. Sessão 
1ª. 

BLOQUEIO de Montevidéu. Veja a 
proposta do deputado Andrada 
Machado n. 9. 

BOLETINS sobre a moléstia de Sua 
Majestade o Imperador. – Sessão 
de 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 
e 31 de Julho; 1º e 7 de Agosto. 

BRASILEIROS, e cidadãos 
brasileiros: inteligência destes 
termos – Sessão de 23, 24 e 25 de 
Setembro  

 
C 
 

CABROBÓ (julgado de) – Veja 
Comarca do sertão de 
Pernambuco.  

CACHOEIRA, Santo Amaro e S. 
Francisco. Veja a proposta do 
deputado Rodrigues de Carvalho n. 
3. 

CADEIAS: para se conhecer de seu 
estado e reformas por meio de 
uma comissão. – Sessão de 22 de 
Setembro  

CADEIRA do presidente da 
assembleia: qual seja o seu lugar 
estando presente o Imperador. – 
Sessão de 30 de Abril e 11 de 
Junho. 

CÂMARA da cidade de S. Paulo. – 
Sessão de 13 de Agosto, no 3º 
ofício do ministro do império. Veja 
o parecer da comissão de fazenda 
n. 18. 

da cidade de Porto - Alegre. – 
Sessão do 1º de Outubro 

CÂMARA da cidade do Rio de 
Janeiro. – Sessão de 2 e 5 de Maio 
e 10 de Nov. 

> da vila de Aquiraz. – Sessão de 31 
de Julho, no 3º ofício do ministro 

do império. Veja o parecer da 
comissão de legislação n. 36. 

> da Atalaia. – Sessão de 14 de 
Agosto no ofício do ministro da 
Fazenda. Veja o parecer da 
comissão de fazenda n. 30. 

> de Baependy. – Sessão de 7 de 
Agosto, no 1º ofício do ministro 
do império: e as – Sessão de 25 e 
26 dito, e 7 de Outubro 

> de Barbacena. – Sessão de 20 de 
Setembro, e 27 de Outubro, no 
ofício do ministro da justiça. 

> da Cachoeira. – Sessão de 31 de 
Julho, no 2º ofício do ministro da 
império. 

> de Caeté. – Sessão de 30 de 
Setembro  

> da Campanha da Princesa. – 
Sessão de 13 de Agosto, no 2º 
ofício do ministro do império; e as 
– Sessão de 1º de Setembro , e 
20 de Outubro – Veja o parecer 
da comissão de constituição n. 10. 

> de S. Francisco. – Sessão de 7 de 
Nov., na fala do deputado Duarte 
Silva. 

> de S. Jorge dos Ilhéus. – Sessão 
de 12 de Maio, no ofício do 



ministro do império. Veja o 
parecer da comissão de 
colonização n. 1. 

>  de S. João d’El-Rei. – Sessão de 
26 de Agosto, no ofício do ministro 
do império; e 20 de Setembro  

>  de S. João da Palma. – Sessão de 
27 de Setembro  

>  de S. José, na província de Minas. 
– Sessão de 30 de Setembro  

>  de S. José do Rio Grande do 
Norte. – Sessão de 5 de Nov. 

>  de S. José do Rio das Mortes. – 
Sessão de 9 de Julho. Ofício ao 
governo em 26. Resposta nas 
Sessão de 31 dito, e 11 de 
Outubro 

>  de Nazareth de Itapicurú. – 
Sessão de 29 de Outubro no ofício 
do ministro do império. 

>  da Nova Friburgo. – Sessão de 18 
de Outubro 

>  do Penedo e Poxim. Veja Atas – 
destas mesmas câmaras. 

>  de Pitangui. – Sessão de 10 de 
Outubro 

>  de Porto - Alegre do Rio Grande 
do Norte. Veja Batalhão de milícias 
do Rio Grande do Norte. 

>  do Príncipe, da comarca do Serro 
do Frio. – Sessão de 30 de 
Outubro 

>  de Queluz. – Sessão de 20 de 
Setembro  

>  do Rio Pardo. – Sessão de 24 e 25 
de Outubro 

>  do Sabará. – Sessão de 10 de 
Outubro 

>  de Tamanduá. – Sessão de 30 de 
Setembro  

CANDIDO José de Araujo Vianna, 
pedindo ser dispensado da 
comissão da redação do Diário – 
Sessão de 27 de Setembro  

CAPELÃO e cura da aldeia de S. Luiz 
Beltrão. – Veja o parecer da 
comissão de colonização n. 5. 

CAPITAL Nova do Brasil. – Sessão 
de 9 de Junho. 

CARNES-VERDES e farinha de 
mandioca – Sessão de 1º de 
Setembro – Veja a proposta do 
deputado Carneiro n. 1. 

CARTA anônima sobre o Diário do 
Governo n. 29 de 1823. – Sessão 
de 12 de Agosto.  

CARTAS do correio. Veja Segredo 
das Cartas do Correio. –  

CARTAS insertas no Diário do 
Governo. Veja Diário do Governo. 
–  

CARTAS topográficas e geográficas 
do Império, pedidas ao Arquivo 
Militar. Veja a proposta do 
deputado Barão de Santo Amaro 
n. 2. 

CARTA topográfica da província de 
Minas, oferecida pelo deputado 
Câmara. – Sessão de 9 de Julho. 

CAUSAS de liberdade. – Sessão de 
19 e 23 de Junho.  

CERIMONIAL para o recebimento de 
S. M. I. na assembleia. – Sessão 
de 30 de Abril. Ofício ao governo 
em 2 de Maio. 

CHAMAMENTOS á ordem. Veja a 
proposta do deputado Alencar n. 
2. 

CIVILIZAÇÃO e catequização de 
índios. – Sessão de 12 de Maio, e 
2 de Junho. Veja o parecer da 
comissão de colonização n. 3. 

CLEMENTE Alves d’Oliveira Mendes e 
Almeida. Veja o parecer da 
comissão de constituição n. 12. 

CLEMENTE Ferreira Franca. – 
Sessão de 10 de Nov.  

COCHRANE (lord). Como membro 
da comissão de fora de guerra e 
marinha. – Sessão de 12 de 
Junho. Veja a proposta da 
comissão de guerra n. 1.  

> como comandante da esquadra 
brasileira – Sessão de 2 de 



Outubro Veja a proposta do 
deputado Ribeiro d’Andrada n. 3. 

> como marquês do Maranhão. – 
Sessão de 18 de Outubro Veja a 
proposta do deputado Montesuma 
n. 18. 

COLÉGIO eleitoral da cidade de 
Sergipe. – Sessão do 1º de 
Outubro no ofício do ministro do 
Império.  

COLONOS vindos de Frankfurt. Veja 
Câmara da vila de S. Jorge dos 
Ilhéus. –  

COMANDANTE das armas da Bahia: 
sobre a sua nomeação. – Sessão 
de 18 de Outubro Veja a proposta 
do deputado Andrada Machado n. 
10. 

COMANDANTE em chefe do exercito 
pacificador. – Sessão de 21 de 
Julho.  

COMARCA de S. João das Duas 
Barras. – Sessão de 4 de Julho. 

COMARCA do Rio de S. Francisco: 
criação de uma companhia de 
cavalaria. Veja Joaquim Antonio de 
Magalhães. –  

COMARCA do Sertão de 
Pernambuco. – Sessão de 2 de 
Agosto. Veja o proposta de lei n. 
23. 

COMISSARIADOS. Veja a proposta 
do deputado Montesuma n. 19. 

COMISSÕES. Veja os art. 
respectivos do regimento, deviam-
se indicar as matérias, em que se 
precisassem informações do 
governo para se ajuizar do estado 
do Império. – Sessão de 22 e 23 
de Agosto. Veja a proposta do 
deputado França n. 1. 
se podiam-se reduzir logo a 
projetos as propostas que lhes 
serão remetidas. – Sessão de 5 de 
Setembro  
se deviam apresentar em prazo 
determinado os seus pareceres 

sobre negócios a elas já afetos. 
Veja a proposta do deputado 
Ribeiro de Campos n. 1. 

COMMISSÕES NOMEADAS: 
> dos cinco. – Sessão 1ª.  
> de colonização. – Sessão de 12 de 

Maio, de 12 e 28 de Julho.  
> de comércio. – Sessão de 12 de 

Maio. Veja a proposta da mesma 
comissão, e a Sessão de 7 de 
Nov.  

> de constituição. – Sessão de 5 de 
Maio. Veja a Sessão de 7, a 
proposta do deputado Teixeira de 
Gouvêa, e as Sessão de 29, de 
Agosto, 3 de Setembro , 14 de 
Outubro e 4 de Nov. 

> de eclesiástica. – Sessão de 4 de 
Junho.  

> Especial para a lei marcial. – 
Sessão de 30 de Junho. 

> Especial para a formação da 
tabela das leis. – Sessão de 30 de 
Julho. Veja a proposta do 
deputado Araujo Lima n. 2. 

> Especial para conhecer da 
representação dos oficiais da 
guarnição da corte. – Sessão de 
11 de Nov. 

COMISSÃO de estatística e 
diplomacia. – Sessão de 12 de 
Maio, e 3 de Setembro  

> de fazenda. – Sessão de 10 de 
Maio e 3 de Setembro  

> de guerra e marinha. – Sessão de 
12 de Maio e 4 de Junho, 11 de 
Julho, 20 e 24 de Setembro  

> de fora. – Sessão de 4 de Junho. 
Veja as proposta da comissão de 
guerra ns. 1 e 2, a do deputado 
Nogueira da Gama n. 3, a Sessão 
de 24 de Julho, e os ofícios aos 
membros da mesma comissão na 
de 26.  

> de instrução pública. – Sessão de 
10 de Maio. 



>  de legislação. – Sessão de 9 de 
maio, e 25 de Junho. 

> de minas e bosques. – Sessão de 
29 de Agosto. 

> de petições. – Sessão de 7 a 17 de 
Maio, e a proposta do deputado 
Lopes Gama, n. 3. 

>  de poderes. – Sessão de 6 de 
Maio.  

>  de politica interna. – Sessão de 
23 de Maio. Veja a proposta do 
deputado Dias n. 1. 

>  de redação do Diário. – Sessão de 
7 de Maio. 

>  da redação das leis – Sessão de 
26 de Agosto e 7 de Nov. 

>  da redação do regimento – 
Sessão de 18 de Abril. 

>  de saúde pública – Sessão de 17 
a 20 de Maio, e 24 de Julho. 

> de fora – Sessão de 17 de Maio. 
Veja a proposta da comissão de 
saúde n. 1, e a Sessão de 24 de 
Julho. 

> dos três – Sessão 1.ª 
COMPANHIA de cavalaria miliciana 
no Rio de S. Francisco. Veja 
Joaquim Antonio de Magalhães. 
COMPANHIAS de mineração. Veja 

Antonio de Avila Bettencourt. 
COMPANHIAS de sertanejos na 

Vacaria – Sessão de 15 de 
Setembro no 1º ofício do ministro 
da guerra. 

CONDE do Rio Maior – Veja a 
Sessão de 22 de Setembro no 
ofício do ministro do Império. 

CONFIRMAÇÃO da legislação. – Veja 
o projeto de lei n. 1. e o parecer 
da comissão de legislação n. 13. 

CONHECENGAS, salários e direitos 
paroquiais do bispado de 
Marianna. – Veja a proposta do 
deputado Rezende Costa n. 3. 

CONJURAÇÃO de S. Paulo – Sessão 
de 13 de Setembro Veja o parecer 
da comissão de legislação n. 46; e 

o 3º ofício do ministro da guerra 
na sessão de 15 de Setembro  

CONSELHO de procuradores gerais 
das províncias. Veja o projeto de 
lei n. 7. 

CONSELHEIROS dos governos das 
províncias: sobre os requisitos 
necessários para o ser – Sessão de 
8 e 9 de Julho. 

CONSTANTINO Dias Pereira. Veja o 
parecer da comissão de comércio 
n. 7. 

CONSTITUIÇÃO. Veja Projeto de 
Constituição. –  

CONTRATO das sisas de Campos. 
Veja Manoel dos Santos Pereira e 
Joaquim José Gomes da Silva e 
Castro. –  

CONTRATO do Ver, no termo da vila 
de Santo Antonio de Sá. – Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 40. 

CONTRIBUIÇÕES literárias de todas 
as províncias. Veja na Sessão de 4 
de Outubro o requerimento do 
deputado Gomide. 

CONTRIBUIÇÕES de passagens nos 
rios Grande e das Mortes. Veja 
Câmara da vila de S. José do Rio 
das Mortes. –  

CORPO de estrangeiros. Veja a 
proposta do deputado Carneiro da 
Cunha n. 3. 

COROA Imperial: se é insígnia ou 
cobertura – Sessão de 30 de Abril, 
e 12 de Junho.  

CORREIO do Rio de Janeiro, n. 24. 
Veja Martim Francisco Ribeiro 
d’Andrada. –  

CORTE de Veja – Brasil. Veja Pau – 
Brasil. –  

CREDORES de José Teixeira Mello. 
Veja João Gonçalves Duarte 
Pereira. –  

CRIMES Políticos: como devem ser 
considerados para punição – 
Sessão de 21 de Maio. 



CORVETA Liberal. Veja a proposta 
do deputado Andrada Machado n. 
9. 

CYPRIANO José Barata d’Almeida. 
Veja o Parecer da comissão de 
poderes n. 21. Oficializou-se lhe 
em 30 de Agosto. 

 
 

D 
 
DAVID Pamplona Côrte – Real – 

Sessão de 6 de Nov. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 60. 

DECLARAÇÕES de voto: se podem 
fazer-se tanto da opinião vencida 
como da vencedora – Sessão de 
19 de Julho. Veja a de 18 de 
Agosto, na discussão do artigo 138 
do regimento da assembleia. 

>  sobre a faculdade de votar 
negada ao presidente da 
assembleia – Sessão de 30 de 
Maio. 

>  sobre o projeto de lei das 
sociedades secretas – Sessão de 
2, 4, 7 e 9 de Junho. 

>  sobre o parecer da comissão de 
legislação relativo á resposta de 
deputado Costa Barros – Sessão 
de 10 de Junho.  

>  sobre a recepção da felicitação do 
governador militar da ilha Grande 
e Paraty – Sessão de 21 de Junho.  

>  sobre governos provinciais – 
Sessão de 25 de Junho 4, 5, 7, 8, 
11, 15 e 18 de Julho.  

>  sobre o projeto de lei para 
naturalização de portugueses – 
Sessão de 26 de Junho.  

>  sobre o projeto de lei marcial – 
Sessão de 16 de Julho.  

DECLARAÇÃO de voto sobre 
nomeação de deputados para 
ministros d’estado – Sessão de 19 
de Julho.  

>  sobre a nomeação de um 
deputado  para intendente da 
policia – Sessão de 21 de Julho. 

>  sobre o parecer da comissão de 
constituição relativo ao 
procedimento da tropa de Porto 
Alegre – Sessão de 28 de Julho.  

>  sobre a proposta para a remessa 
do Diário do Governo, n. 27, á 
comissão de constituição – Sessão 
de 5 de Agosto. 

>  sobre o projeto de lei que inibe os 
deputados de exercerem outros 
empregos – Sessão de 16 de 
Agosto. 

>  sobre a remessa do decreto da 
promulgação das leis a S. M., 
ainda não estando outro pronto – 
Sessão de 26 de Agosto.  

>  sobre o parecer  relativo ao 
destino dos prisioneiros 
portugueses – Sessão de 1º de 
Setembro  

>  sobre a remessa do projeto de 
constituição a S. M – Sessão de 10 
e 11 de Setembro  

>  sobre a discussão do dito projeto 
– Sessão de 15 de Setembro  

>  sobre o parecer  relativo ao 
numero preciso de deputados 
presentes para vencimento das 
matérias – Sessão de 16 de 
Setembro  

DECLARAÇÃO de voto sobre o 
aditamento do deputado Alencar 
ao art. 2º do projeto de 
constituição – Sessão de 20 de 
Setembro  

>  sobre a tabela das leis – Sessão 
de 25 de Setembro  

>  sobre o modo de ser recebida a 
felicitação da junta da fazenda da 



província de S. Pedro – Sessão do 
1º de Outubro 

>  sobre o art. 5º do projeto de 
constituição – Sessão de 3 de 
Outubro  

>  sobre o art. 6º do mesmo projeto 
– Sessão de 4 de Outubro  

>  sobre o art. 13 do mesmo projeto 
– Sessão de 27 de Outubro 

>  sobre os arts. 14 e 15 do mesmo 
projeto – Sessão de 7 de Nov.  

>  sobre a nomeação do deputado 
Brant Pontes para agente do 
Brasil em Londres – Sessão de 7 
de Nov.  

DECRETOS da assembleia: sobre a 
sua numeração e data – Sessão de 
14 de Outubro  

>  apresentados a S. M. – Sessão de 
20 de Outubro. Veja Deputação 
10ª -; e na Sessão de 23 dito, o 
ofício do ministro do imp. 
remetendo os decretos já 
assignados por S. M.  

>  das Côrtes de Portugal pedidos á 
chancelaria mór – Sessão de 7 de 
Julho. Ofício ao governo no 
mesmo dia Resposta na Sessão de 
30. Veja a proposta do deputado 
Lopes Gama n. 1. 

DEFUNTOS e ausentes – Sessão de 
4 de Julho. Veja a proposta do 
deputado Rezende Costa n. 2.  

DEMISSÃO do presidente e 
secretario do governo de 
Pernambuco. – Sessão de 11 de 
Outubro no 1º ofício do ministro 
do Império. Veja o parecer da 
comissão de constituição n. 20. 

DEPOSITÁRIO geral. Veja Valentim 
José dos Santos. –  

DEPUTADOS. Veja Os artigos 
respectivos do regimento. 

DEPUTAÇÕES NOMEADAS: 
1ª - para anunciar a S. M. a 

instalação da assembleia. – 
Sessão de 30 de Abril. Ofício ao 

governo no mesmo dia: resposta 
na Sessão de 2 de Maio. Veja 
Nesta ultima Sessão A falta do 
orador e a resposta de S. M. 

2ª - para receber a S. M. á porta do 
salão da assembleia. – Sessão de 
2 de Maio. 

3ª – para dirigir o voto de graças a 
S. M. Veja a Proposta do Deputado 
Andrada Machado n. 1, e na 
Sessão de 9 de Maio a fala do 
orador e a resposta de S. M.  

4ª – para agradecer a S. M. a 
convocação da assembleia. – 
Sessão de 31 de Maio. Ofício ao 
governo no mesmo dia: Resposta 
na Sessão de 3 de Junho. Oficiou-
se novamente nesta ultima data: 
resposta vocal do ministro do 
Império na Sessão de 7, e a oficial 
na de 9. Veja nesta de 9 a fala do 
orador, e a resposta de S. M. 

5ª – para receber o ministro da 
guerra na assembleia. – Sessão de 
30 de Junho. 

6ª para significar a S. M. o pesar da 
assembleia pelo infausto acidente 
que pusera em perigo a sua vida. 
– Sessão de 5 de Julho; Veja a 
proposta do deputado Andrada 
Machado n. 3; e na Sessão de 8 
de Julho a fala do orador, e a 
resposta de S. M.  

7ª para felicitar á S. M. pelo seu 
restabelecimento. – Sessão de 7 
de agosto. Ofício ao governo no 
mesmo dia: resposta na Sessão de 
8. Veja na de 11 a fala do orador, 
e a resposta de S. M.  

8ª – para agradecer a S. M. a 
declaração da independência. – 
Sessão de 5 e 6 de Setembro Veja 
a proposta do deputado Costa 
Barros n. 2; e na Sessão de 9 dito, 
a fala do orador, e a resposta de 
S. M. 



9ª – para felicitar a S. M. pelo seu 
nascimento e aclamação, e pela 
elevação do Brasil a Império. – 
Sessão de 7 e 8 de Outubro Veja a 
proposta do deputado Ferreira de 
Araujo n. 2; e na Sessão de 13 de 
Outubro a fala do orador, e a 
resposta de S. M. 

10ª – para levar a S. M os decretos 
da assembleia já sancionados. – 
Sessão de 15 de Outubro Ofício ao 
governo no mesmo dia: Resposta 
na sessão de 18. Veja na de 20 a 
fala do orador e a resposta de S. 
M. 

DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA: 
> ausentes – 10 de Maio. Oficiaram-

se lhes em 16. 
>  empregados na relação de 

Pernambuco. – Sessão de 3 de 
Junho. Ofício ao governo no 
mesmo dia. 

>  se deviam exercer outro emprego 
durante a deputação. Veja o 
projeto de lei n. 18. 

>  se deviam depor em um sumário 
os que tinham sido nele referidos 
por testemunhas. – Sessão de 16 
de Maio. 

>  sobre a nomeação de dois para 
ministros de estado e de um para 
intendente geral da policia. – 
Sessão de 18 de Julho. Veja os 
parecer da comissão de 
Constituição n. 2 e 3. 

> se deviam, sendo ministros de 
Estado, participar, como os outros, 
os motivos de não comparecerem 
na assembleia. – Sessão de 3 de 
Setembro , e 24 de Outubro 

DEPUTADOS da Bahia: se a sua 
presença era necessária para se 
deliberar sobre o projeto dos 
governos provinciais. – Sessão de 
26 de Maio. 

>  sobre a nomeação de um pela 
cidade. Veja o Parecer da 

comissão de constituição n. 5; - 
sobre o chamamento dos 
suplentes. Veja a proposta do 
deputado Montesuma n. 3. 

DEPUTADOS eleitos por Montevidéu. 
Veja Eleição dos deputados da 
província Cisplatina. –  

>  eleitos por Sergipe. Veja Eleição 
dos deputados de Sergipe. –  

>  eleitos pelo Sertão de 
Pernambuco. – Sessão de 17 de 
Junho Veja o parecer da comissão 
de poderes n. 13. 

DESERTORES. Veja a proposta do 
Deputado Carneiro da Cunha n. 6. 

DESTACAMENTOS da província de S. 
Paulo. Veja a proposta do 
deputado  Paula e Mello n. 5. 

DIÁRIO da Assembleia: sobre a sua 
redação. Veja as proposta da 
comissão da redação ns. 1, 2 e 6; 
o parecer  da mesma comissão n. 
8; a proposta do deputado Araujo 
Vianna n. 2; a do deputado 
Henriques de Rezende n. 2; e a 
discussão do cap. 13 do 
Regimento da Assembleia. 

>  sobre o seu porte no Correio. – 
Sessão de 24 de Maio. Ofício ao 
governo em 9 de Junho.  

> do Governo ns. 107 e 114. – 
Sessão de 24 de Maio. Ofício ao 
governo no mesmo dia. 

> n. 124. – Sessão de 9 de Junho. 
Veja a proposta do deputado 
Rodrigues de Carvalho n. 1. 

> N. 27. Veja a proposta do 
deputado  Carneiro da Cunha n. 
8.  

>  sobre a sua revisão. – Sessão de 
1º de Agosto. Veja a proposta do 
deputado Montesuma n. 2. 

>  sobre as matérias de que 
exclusivamente deveria tratar. 
Veja a proposta do deputado 
Vergueiro n. 2. 



DIOGO Duarte Silva. Veja o parecer 
da comissão dos cinco. n. 1. 

DIOGO Jorge de Brito. Veja a 
proposta da comissão de guerra n. 
1. 

DIOGO de Toledo Lara e Ordonhes. 
Veja o parecer da comissão de 
poderes. n. 7. 

DIRETOR dos índios do sertão da 
aldeia de S. Luiz Beltrão. Veja o 
parecer da comissão da 
colonização n. 5.  

DIRETOR dos índios do sertão de 
Valença. Veja o parecer da 
comissão de colonização. n. 4. 

DIREITOS de passagens nos Rios 
Grande e das Mortes. Veja Câmara 
da vila de S. José do Rio das 
Mortes. –  

DÍZIMOS da Bahia. Veja o projeto 
de lei N. 21. 

DÍZIMOS de Minas. Veja as 
proposta do deputado Rocha 
Franco ns. 2 e 3. 

DISSOLUÇÃO da assembleia. Veja o 
decreto, que a ordenou, no fim da 
Sessão de 11 de Nov. 

DIVISÃO do território do Império. – 
Sessão de 20 e 23 de Setembro  

DOMICIANO Pinto Drumond. Veja o 
parecer da comissão da legislação 
n. 14. 

DOMINGOS Alves Branco Muniz 
Barreto. Veja o parecer da 
comissão de legislação n. 6; e as 
Sessão de 2, e 19 de Junho, e 9 
de Junho.  

DOMINGOS Lopes da Silva Araujo. – 
Sessão de 12 de Julho. Veja o 
parecer  da mesa n. 2. 

DOMINGOS Manoel Pereira de 
Barros. Veja o parecer da 
comissão de guerra n. 2. 

DURAÇÃO DAS SESSÕES. – Sessão 
de 12 de Junho, na discussão do 
art. 37 do regimento. Veja a 
proposta do deputado Montesuma 
n. 4. 

 
E 

 
ELEIÇÃO dos deputados da Bahia. 

Veja o parecer da comissão de 
poderes n. 18. 

ELEIÇÃO dos deputados da 
província Cisplatina. – Sessão de 9 
de Agosto no 2º. Ofício do ministro 
do Império. Veja a Sessão de 5 de 
Setembro ; e o parecer da 
comissão de constituição n. 17. 

ELEIÇÃO dos deputados de Sergipe. 
– Sessão de 9 de Junho no 3º 
ofício do ministro do Império. 
Ofício ao governo no mesmo dia. 
Veja o parecer da comissão de 
Constituição n. 5; e nas Sessão de 
16 de Julho, e 1º de Outubro 
outros ofícios do ministro do 
Império. 

ELEIÇÃO irregular de Mato - Grosso. 
– Sessão 1ª, e de 6 de Maio. Ofício 
ao governo em 7. 

ELEIÇÃO dos secretários para 
membros das comissões. – Sessão 
de 4 de Junho. 

ELEITORES dos distrito de Itapicurú 
de Cima. Veja Antonio Pereira 
Rebouças. 

ELEITORES de Porto – Calvo sobre a 
eleição dos deputados das 
Alagoas. – Sessão de 18 de Abril. 

EMENDAS: 
se o autor delas entra no numero 
dos votos precisos para serem 
apoiadas. – Sessão de 27 de 
Junho. 
Se tem lugar depois da 3ª 
discussão de qualquer projeto. – 
Sessão de 1º e 3º de Setembro 



Veja a proposta do deputado 
Araujo Vianna n. 1, e a do 
deputado Carneiro n. 2. 

EMIGDIO de Souza Lobo Brandão. 
Veja o parecer da comissão de 
comércio n. 5. 

EMPREGADOS da Bahia. Veja o 
projeto de lei n. 19.  

EMPREGADOS no serviço da 
Assembleia. Veja as proposta da 
comissão de Policia ns. 1 e 2. 

EMPRÉSTIMO aberto na Bahia. – 
Sessão de 1º de Agosto, no Ofício 
do ministro da Fazenda. Veja o 
parecer da comissão de Fazenda 
n. 12. 

ENTRADA do Imperador na 
Assembleia. – Sessão de 3 de 
Maio.  

ENTRADA do Povo na Assembleia. – 
Sessão de 10 de nov. 

ESBOÇO do Sistema politico – 
natural, com aplicações ao Brasil. 
– Sessão de 12 de Agosto. 

ESCOLA medico cirúrgica da cidade 
da Bahia. – Sessão de 20 a 23 de 
Setembro  

ESCRITURÁRIO da redação do 
Diário. Veja a proposta da 
comissão da dita redação n. 3. 

ESCRIVÃES, tabeliães, e oficiais de 
Justiça do Recife. Veja Miguel Pires 
Corrêa Gomes.  

ESFERA dos três poderes políticos. 
Veja a proposta do deputado Paula 
Mello n. 4. 

ESQUADRA brasileira. Veja A prop, 
do deputado Costa Barros n. 1. 

ESTABELECIMENTOS LITERÁRIOS – 
Sessão de 5 de Julho, Ofício ao 
governo em 7: Resposta na 
Sessão de 31. 

 da Corte. – Sessão de 31 de Julho, 
7, 14 e 30 de Agosto. 

> de Pernambuco. – Sessão de 23 
de Setembro  

> de Santa Catharina. – Sessão de 
27 de Setembro  

> do Espirito Santo. – Sessão de 7 
de Outubro 

> do Rio Grande do Norte. – Sessão 
de 24 de Outubro 

> de S. Paulo. – Sessão de 24 de 
Outubro 

> de S. Pedro do Rio – Grande. – 
Sessão de 4 de Nov. 

ESTADO do Tesouro Nacional. – 
Sessão de 4 de Outubro no ofício 
do ministro da Fazenda. Veja na 
Sessão de 6 relatório do mesmo 
ministro. 

> ESTEVÃO Ribeiro de Rezende: 
nomeação de intendente geral da 
Policia. – Sessão de 18 de Julho. 
Veja O parecer da comissão de 
constituição n. 3. 

ESTRADA do Carmo. Veja Câmara 
da Cidade de S. Paulo. 

ESTRADA do Rio de Janeiro para 
Barbacena. Veja José Gonçalves 
Côrtes. 

ESTRANGEIROS. Veja Corpo de 
Estrangeiros. –  

ESTUDOS das Academias Medico – 
Cirúrgicas. Veja o projeto de lei n. 
27. 

ESTUDOS menores. Veja o parecer 
da comissão de instrução n. 1. 

EUSTAQUIO Adolpho de Mello e 
Mattos. Veja a proposta da 
comissão da redação do Diário n. 
6. 

EXTRAÇÃO Diamantina: sobre 
reformas para a melhorar. Veja 
Manoel Monteiro de Pinho. 

EXTRATO das matriculas da 
Academia Militar. – Sessão de 27 
de Outubro 

 
 
 



F 
 
FABRICA de Estamparia e papel. 

Veja Manoel Machado Coelho. 
FABRICA de ferro de S. João de 

Ipanema. – Sessão de 11 de 
Junho. Ofício em 12 aos ministros 
do Império e da Fazenda: resposta 
do 1º na Sessão de 30 de Junho e 
do 2º na 3 de Julho. Veja a de 5 
de Julho; e na de 7 de Agosto o 3º 
ofício do ministro do Império; o 
parecer da comissão de Fazenda 
n. 17. a proposta do deputado 
Ribeiro de Andrada n. 2; e o 
projeto de lei n. 28. 

FABRICA de selins rasos em 
Barbacena. Veja José Simpliciano 
de Souza Barreto. 

FALA de S. M. I. na instalação da 
Assembleia. – Sessão de 3 de 
Maio. 

FALAS de oradores de deputações. 
Veja Deputações. 

FEDERAÇÃO do Estado Cisplatino. – 
Sessão de 17, 18 e 30 de 
Setembro Veja a proposta do 
deputado Alencar n. 4, e a do 
deputado Marianno de 
Albuquerque. 

FEIJÓ. Veja João da Silva Feijó. 
FELICIANO Joaquim de Lacerda. 

Veja o parecer da comissão de 
petições n. 6. 

FELICITAÇÕES AO CONGRESSO: 
se deviam, ou não, ser lidas por 

inteiro na Assembleia. Veja a 
proposta do deputado Araujo Lima 
n. 1. sobre a sua publicação no 
Diário do governo. Veja o projeto 
do deputado Vergueiro n. 3. 

FELICITAÇÕES do Bispo, Cabido e 
Clero de Marianna. – Sessão de 10 
de Julho. 

FELICITAÇÃO da câmara da cidade 
de Alagoas. – Sessão de 13 de 
Outubro 

>  da Fortaleza. – Sessão de 29 de 
Agosto. 

>  do Ouro Preto. – Sessão de 10 de 
Julho. 

>  de S. Paulo. – Sessão de 13 de 
Agosto. 

>  de Porto – Alegre. – Sessão de 24 
de Julho.  

>  do Recife. – Sessão de 7 de Julho.  
>  do Rio de Janeiro. – Sessão de 5 

de Maio.  
>  da vila de Baependy. – Sessão de 

26 de Agosto. 
>  de Barbacena. – Sessão de 30 de 

Maio. 
>  de Caeté. – Sessão de 21 de 

Julho. 
>  da Campanha da Princesa. – 

Sessão de 26 de Agosto. 
>  de Campos. – Sessão de 13 de 

Outubro  
>  de Cantagallo. – Sessão de 22 de 

Agosto. 
>  de Garanhuns. – Sessão de 29 de 

Agosto. 
>  de S. João d’El - Rei. – Sessão de 

11 e 23 de Agosto. 
>  de Itu. – Sessão de 12 de Julho. 
>  de Lorena. – Sessão de 9 de 

Julho.  
>  de Pitangui. – Sessão de 10 de 

Setembro. 
>  do Príncipe. – Sessão de 30 de 

Outubro. 
>  do Rio – Grande do Sul. – Sessão 

de 25 de Agosto. 
>  do Rio – Pardo. – Sessão de 27 de 

Agosto. 
>  do Sabará. – Sessão de 31 de 

Maio.  
>  de Sorocaba. – Sessão de 22 de 

Agosto. 
>  de Tamanduá. – Sessão de 11 de 

Agosto. 



>  do capitão – mór da vila do 
Sabará. – Sessão de 23 de Agosto. 

>  do comandante da artilharia das 
Alagoas. – Sessão de 14 de 
Outubro. 

>  do comandante do exercito 
pacificador. – Sessão de 21 de 
Julho.  

>  do comandante e oficiais do 
batalhão de caçadores da 1ª linha, 
das Alagoas. – Sessão de 7 de 
Outubro. 

FELICITAÇÃO do comandante do 
regimento de infantaria de milícias 
do Sabará. – Sessão de 20 de 
Setembro. 

>  do comandante do 1º regimento 
de cavalaria de milícias da 
comarca do Rio das Velhas. – 
Sessão de 10 de Outubro. 

>  do corregedor da comarca do 
Sabará. – Sessão de 31 de Maio. 

>  de Francisco Manoel Martins 
Ramos. – Sessão de 29 de Agosto. 

>  do governador das armas das 
Alagoas. – Sessão de 14 de 
Outubro. Veja a sessão de 27 de 
Agosto. 

>  do governador das armas de 
Goiás. – Sessão de 11 de Agosto. 

>  do governador das armas de 
Minas. – Sessão de 11 de Julho.  

>  do governador das armas de S. 
Paulo. – Sessão de 31 de Julho.  

>  do governador militar da Ilha 
Grande e Paraty. – Sessão de 20 
de Julho. 

>  do governo das Alagoas. – Sessão 
de 7 de Julho.  

>  do governo da Bahia. – Sessão de 
21 de Julho.  

>  do governo de Santa Catharina. – 
Sessão de 9 de Julho. 

>  do governo de Minas. – Sessão de 
30 de Maio. 

>  do governo da Paraíba. – Sessão 
de 9 de Setembro. 

>  do governo de S. Paulo. – Sessão 
de 2 de Julho. 

>  do governo de S. Paulo. – Sessão 
de 30 de Setembro. 

>  do governo de Pernambuco. – 
Sessão de 14 de Julho e 7 de 
Julho. 

>  do governo do Rio Grande do 
Norte. – Sessão de 26 de Agosto. 

>  de Joaquim Gonçalves Ledo. – 
Sessão de 31 de Julho. 

>  do Intendente e oficiais da casa 
da fundição do Sabará. – Sessão 
de 30 de Outubro.  

>  do Juiz de Fora de Campos. – 
Sessão de 10 de Novembro.  

>  da junta administrativa dos 
diamantes. – Sessão de 6 de 
Agosto. 

>  da junta da fazenda da província 
de S. Pedro. – Sessão de 30 de 
Setembro. 

FELISBERTO Caldeira Brant Pontes. 
Veja os pareceres da comissão de 
poderes ns. 20 e 28. Ofício em 30 
de Agosto, e 6 de Setembro 
Entrou na Assembleia em 11 de 
Outubro. Veja também na sessão 
de 4 de Novembro o 3º ofício do 
ministro do império; e o parecer 
da comissão de constituição n. 21. 

FELISBERTO Gomes Caldeira. Veja a 
proposta do deputado Andrada 
Machado n. 20. 

FELISBERTO Ignacio Januario 
Cordeiro. – Sessão de 9 e 31 de 
Julho, e 4 de Agosto. 

FELIX Benvenuti. – Sessão de 25 de 
Outubro. 

FERIADOS na Assembleia. – Sessão 
de 12 de Maio e 12 de Junho. 

FILHAS do conselheiro Manoel 
Moreira de Figueiredo. Veja os 
parecer da comissão de fazenda, 
ns. 16 e 33. 



FELIPE Antonio do Amaral. – Sessão 
de 22 de Agosto. Veja o parecer 
da comissão de legislação, n. 43. 

FÍSICO - MÓR interino do império. – 
Sessão de 2 de Setembro, no 2º 
ofício do ministro da justiça. 

FLORIANO Vieira da Costa Delgado. 
Veja o parecer da comissão dos 
cinco, n. 1. 

FOLHA dos ordenados dos 
taquígrafos Veja a proposta da 
comissão da redação do Diário, n. 
4. 

FORNECIMENTO do exercito. Veja 
Comissariados.  

FRANCISCO Agostinho Gomes. Veja 
o parecer da comissão de poderes, 
n. 21. Oficiou-se-lhe em 30 de 
Agosto. 

FRANCISCO de Arruda Câmara. 
Oficiou-se-lhe em 6 de Setembro e 
23 de Outubro. Veja o parecer da 
comissão de poderes, n. 31. 

FRANCISCO de Assis dos Santos. 
Veja o parecer da comissão da 
redação do Diário, n. 10. 

FRANCISCO Carneiro de Campos. 
Veja o parecer da comissão de 
poderes, n. 18. Entrou na 
Assembleia em 22 de Julho. 

FRANCISCO das Chagas Santos. – 
Sessão de 23 de Maio.  

FRANCISCO Cordeiro da Silva 
Torres. Veja a proposta da 
comissão de guerra, n. 1. 

FRANCISCO Duarte Nunes. – Sessão 
de 13 de Agosto no ofício de 
ministro da fazenda. Veja os 
parecer da comissão de fazenda, 
ns. 13 e 19. 

FRANCISCO Eliseu Ribeiro. Veja o 
parecer da comissão de 
colonização, n. 4. 

FRANCISCO Gê Acaiaba Montesuma. 
Veja o parecer da comissão de 
poderes, n. 18. Entrou na 
Assembleia em 21 de Julho.  

FRANCISCO José Corrêa. Veja o 
parecer da comissão dos cinco, n. 
1. 

FRANCISCO José Damasceno. Veja 
a proposta da comissão da 
redação do Diário, n. 5. 

FRANCISCO José de Souza Soares e 
Andréa. Veja a proposta da 
comissão de guerra, n. 1; e na 
Sessão de 18 de Julho a sua 
resposta ao ofício do secretario da 
Assembleia.  

FRANCISCO Manoel Martins Ramos. 
– Sessão de 29 de Agosto. Veja a 
proposta do deputado Lopes 
Gama, n. 2. 

FRANCISCO Manoel de Paula. Veja a 
proposta da comissão de saúde 
pública, n. 1. 

FRANCISCO Maria Gordilho Velloso 
de Barbuda. Veja a proposta da 
comissão de guerra, n. 1; e na 
Sessão de 24 de Julho a sua 
resposta ao ofício do secretario da 
Assembleia. 

FRANCISCO Mendes. Veja o parecer 
da comissão de colonização, n. 4. 

FRANCISCO Muniz Tavares: pedindo 
a sua demissão de deputado  da 
Assembleia. – Sessão de 4 de 
Novembro. Veja o parecer da 
comissão de constituição, n. 23. 

FRANCISCO de Oliveira Camacho. – 
Sessão de 7 de Novembro.  

FRANCISCO Pereira de Santa 
Apolonia. – Sessão de 10 de Junho 
e 21 de Julho. Veja o parecer da 
comissão de poderes, n. 22. 

FRANCISCO Raposo de 
Vasconcellos. Veja o parecer da 
comissão de petições, n. 8. 

FRANCISCO Villela Barbosa. – 
Sessão de 10 de Novembro. Veja a 
Sessão de 11 de Novembro na 
qual falou como ministro do 
Império. 



FREGUESIA de S. João d’El – Rei. 
Veja a proposta do deputado 
Andrada Machado, n. 11. 

FRONTEIRAS do Império. Veja a 
proposta do deputado Fernandes 
Pinheiro, n. 2. 

FUGA da corveta Liberal. Veja 
Corveta Liberal. 

 
G 

 
GASPAR Francisco Menna Barreto. – 

Sessão de 22 de Julho. Veja o 
parecer da comissão de 
constituição, n. 4. 

GENTIO Canoeiro. Veja a proposta 
do deputado Alvares da Silva, n. 2. 

GERALDO Antonio do Nascimento. 
Veja o parecer da comissão de 
legislação, n. 53. 

GOVERNADOR das armas de Goiás, 
sobre regulamento de soldos e 
organização de corpos. – Sessão 
de 1 de Outubro, no ofício no 
ministro da guerra. 

GOVERNOS PROVINCIAIS. Veja os 
projeto de lei ns. 4, 5 e 6. 

GOVERNO provisório do Ceará, 
participando a restauração da vila 
de Caixas e cidade de S. Luiz do 
Maranhão. – Sessão de 30 de 
Outubro. 

GOVERNO provisório da Paraíba, 
participando os sucessos dos dias 
10, 11 e 12 de Setembro de 1823. 
– Sessão de 30 de Outubro. Veja o 
par da comissão de constituição, 
n. 22. 

GUARDAS do numero da alfândega 
desta corte. Veja o parecer da 
comissão de fazenda, n. 8. 

 

H 
 
HABILITAÇÕES para remuneração 

de serviços. – Sessão de 21 de 
Junho, na discussão do parecer 
sobre o reg. de Antonio Machado 
de Carvalho. 

HABITANTES dos campos de 
Goytacazes, queixando-se do 
brigadeiro José Manoel de Moraes. 
– Sessão de 22 de Setembro. 

HABITANTES e lavradores do Ceará. 
– Sessão de 26 de Agosto. 

HABITANTES de Porto – Alegre. – 
Sessão de 27 de Setembro, no 2º 
ofício do ministro do império. Veja 
o parecer da comissão de 
legislação, n. 57. 

HABITANTES da vila e distrito do Rio 
de S. Francisco, na província de 
Santa – Catharina. – Sessão de 7 

de Novembro, na falta do 
deputado Duarte Silva. 

HENRIQUE Augusto de Bastide. Veja 
o parecer da comissão de petições, 
n. 5. 

D. HENRIQUETA e D. Manoela de 
Figueiredo. Veja Filhas do 
conselheiro Manoel Moreira de 
Figueiredo. 

HERDEIRA do marechal João Carlos 
Xavier da Silva Ferrão. Veja 
Moradores do distrito do Tanque. 

HERDEIROS do brigadeiro 
Felicissimo José Victorino de 
Souza. Veja D. Luiza Thereza do 
Nascimento. 

HYPOLITO José Pereira da Costa. – 
Sessão de 2 de Julho. Veja o 
parecer da comissão de 
colonização, n. 2. 

 



I 
 
IGNACIO Pereira Duarte Carneiro. 

Veja o parecer da comissão de 
comércio, n. 1. 

IGNACIO Rodrigues e outros. Veja 
os parecer da comissão de 
legislação, ns. 19 e 22. 

INDEPENDÊNCIA dos comandantes 
das armas nos governos das 
províncias. – Sessão de 20 e 21 de 
Junho, e 17 de Julho. 

INFORMAÇÕES pedidas ás câmaras 
sobre as enfermidades dos povos, 
causas conhecidas delas, etc. Veja 
a proposta da comissão de saúde 
pública, n. 2. 

>  pedidas ao governo sobre o 
estado da nação. Veja a proposta 
Do deputado Barão de Santo 
Amaro, n. 1, e a do deputado 
Montesuma, n. 6. 

>  da universalidade de Coimbra 
relativas a bacharéis. – Sessão de 
11 e 22 de Setembro. 

INSPETOR do arsenal do exercito. – 
Sessão de 22 de Setembro Veja a 

proposta do deputado Montesuma, 
n. 14, e o parecer da comissão de 
guerra, n. 17. 

INSTALAÇÃO da Assembleia. – 
Sessão de 30 de Abril e 3 de Maio. 
Veja Deputação 1ª. 

INSTITUTO Brasílico. Veja O projeto 
de lei n. 37. 

INSTRUÇÕES da câmara das 
Alagoas. – Sessão de 7 de 
Outubro. 

INSTRUÇÕES das câmaras de Olinda 
e Paraíba. – Sessão de 17 de 
Junho. Veja a proposta do 
deputado Rodrigues de Carvalho, 
n. 2. 

ISABEL Maria. Veja o parecer da 
comissão de petições n. 8. 

ISENÇÃO de dízimos e decima na 
Bahia. Veja o projeto de lei n. 21. 

ISIDORO da Costa e Oliveira. Veja o 
parecer da comissão de fazenda n. 
27. 

ITAPARICA. Veja a proposta do 
deputado Andrada Machado n. 8. 

 
J 
 
JACINTO Furtado de Mendonça. Veja 

Marcos Thomaz de Oliveira. 
JACINTO José Francisco. Veja o 

parecer da comissão de legislação, 
n. 3. 

JAGUARIPE. Veja o projeto de lei n. 
33. 

JERONYMO Vieira Bastos. Veja o 
parecer da comissão de legislação, 
n. 58. 

JOÃO Abraham Mazza. Veja o 
parecer da comissão de comercio, 
n. 5. 

JOÃO Antonio de Bastos. Veja o 
parecer da comissão de legislação, 
n. 3. 

JOÃO Antonio Calvet. Veja o parecer 
da comissão de legislação, n. 55. 

JOÃO Caetano de Almeida e Silva. 
Veja o parecer da comissão da 
redação do Diário, n. 3. 

JOÃO da Cruz da Silva Guimarães, 
como representante da câmara de 
Baependy. – Sessão de 26 de 
Agosto. 

JOÃO Dantas dos Imperiais 
Itapicurú. Veja o parecer da 
comissão de constituição, n. 19. 

JOÃO Edmundo Pereira Collaço 
Amado. – Sessão de 14 de 
Outubro. 



JOÃO Estevão da Cruz. Veja o 
parecer da comissão da redação 
do Diário, n. 3. 

JOÃO Evangelista de Faria Lobato. 
Oficiou-se-lhe em 16 de Maio: 
resposta na sessao, de 30 de 
Agosto. Oficiou-se-lhe novamente 
em 6 de Setembro Je. o parecer 
da comissão de poderes, ns. 23 e 
26. Entrou na assembleia em 23 
de Setembro. 

JOÃO Fernandes Lopes. Sessão de 9 
de Julho. 

JOÃO Gonçalves Duarte Pereira. 
Veja o parecer da comissão de 
legislação, n. 37. 

JOÃO Jacomo de Bauman. Veja o 
parecer  de guerra, n. 11. 

JOÃO José Martins Pamplona Côrte 
Real. Veja a proposta do deputado 
Andrada Machado, n. 5, e a 
Sessão de 15 de Setembro. 

JOÃO José Pereira Sarmento. – 
Sessão de 23 de Maio.  

JOÃO Lopes Cardozo Machado. Veja 
o parecer da comissão de 
legislação n. 4. 

JOÃO Luiz Nunes de Magalhães. 
Veja na Sessão de 2 de Agosto a 
fala do deputado Ribeiro Campos. 

JOÃO Pinto de Lacerda. Veja 
Seraphim dos Anjos.  

JOÃO Ricardo da Cruz. Veja o par da 
comissão de legislação n. 34. 

JOÃO da Rocha Pinto – Sessão de 2 
de Junho e 9 de Julho. 

JOÃO Sabino da Silva. – Veja o par 
da comissão de legislação n. 32. 

JOÃO Severiano Maciel da Costa 
Veja o parecer da comissão de 
poderes n. 20. Oficiou-se-lhe em 2 
de Agosto. Entrou na assembleia 
em 4. 

JOÃO da Silva Feijó. – Sessão de 3 e 
6 de Outubro 

JOÃO Soares Lisboa. – Sessão de 26 
de Maio e 2 de Junho. Veja o 

parecer da comissão de legislação 
n. 7. 

JOAQUIM Alves d’Oliveira. Veja o 
parecer da comissão de petições n. 
1; a Sessão de 26 de Agosto; e os 
parecer da comissão de poderes 
ns. 2 e 24. 

JOAQUIM Antonio de Macedo. Veja o 
parecer da comissão de fazenda n. 
32. 

JOAQUIM Antonio de Magalhães, 
pedindo a criação de uma 
companhia de cavalaria. – Sessão 
de 10 de Setembro Veja o parecer 
da comissão de guerra n. 16. 

JOAQUIM de Araujo Durão. Veja o 
parecer  da mesa n. 1. 

JOAQUIM de Araujo Sampaio. Veja o 
parecer da comissão de 
colonização n. 5. 

JOAQUIM Ferreira Rebello. Veja na 
Sessão de 2 de Agosto a fala do 
deputado Ribeiro Campos.  

JOAQUIM Floriano de Toledo. Veja o 
parecer  de fazenda n. 34. 

JOAQUIM Francisco do Livramento. 
– Sessão de 4 de Setembro no 2º 
Ofício do ministro do império. Veja 
o parecer da comissão de 
instrução pública n. 2. 

JOAQUIM Gomes de Athayde. Veja a 
proposta da comissão de policia n. 
2. 

JOAQUIM Gonçalves Ledo. Veja o 
parecer da comissão de petições n. 
1.; o da comissão de poderes n. 4; 
e a Sessão de 31 de Julho.  

JOAQUIM Gonçalves de Oliveira. 
Veja o parecer da comissão de 
colonização n. 5. 

JOAQUIM José Gomes da Silva e 
Castro. – Sessão de 4 de Julho na 
fala do deputado Ribeiro de 
Sampaio: na de 10 dito ofício do 
ministro da fazenda: e 26 dito. 
Veja os parecer da comissão de 
fazenda ns. 10 e 11. 



JOAQUIM José da Silva. Veja Manoel 
Machado Coelho. 

JOAQUIM José Teixeira. Veja a 
proposta da mesa n. 4. 

JOAQUIM Maria de Souza. Veja o 
par da comissão da redação do 
Diário n. 7. 

JOAQUIM Nunes de Magalhães. Veja 
na Sessão de 2 de Agosto a fala do 
deputado Ribeiro Campos. 

JOAQUIM d’Oliveira Alvares. Veja a 
proposta da comissão de guerra n. 
1. Oficiou-se-lhe em 16 de Julho: 
Resposta na Sessão de 6 de 
Agosto. 

JOAQUIM de Souza Quevedo 
Pizarro. Veja Marcos Thomaz 
d’Oliveira. 

JOAQUIM Valerio Tavares. – Sessão 
de 2 de Junho e 9 de Julho.  

D. JOAQUINA e D. Joanna Marques 
de Lima. Veja o parecer da 
comissão de legislação n. 43. 

JOSÉ de Abreu e Silva. – Sessão de 
3 de Junho no 2º ofício do ministro 
do Império. Veja os parecer da 
comissão de poderes ns. 23 e 26. 
Entrou na assembleia em 28 de 
Agosto.  

JOSÉ de Almeida. Veja a proposta 
da mesa n. 3. 

JOSÉ Alvares do Conto Saraiva. Veja 
os parecer  de comissão de 
poderes ns. 5 e 17; e a Sessão de 
3 de Junho, no 2º ofício do 
ministro do império. Entrou na 
assembleia em 18 de Julho.  

JOSÉ Antonio de Almeida, pedindo 
dispensa de habilitações para 
professar na ordem de Cristo. Veja 
o parecer da comissão de 
legislação n. 43. 

O mesmo, como representante da 
camarada vila da Campanha da 
Princesa. – Sessão de 26 de 
Agosto. 

JOSÉ Antonio Alves Rodrigues, 
queixando-se do juiz de fora de 
Macacu. Veja o parecer da 
comissão de legislação n. 39. 

JOSÉ Antonio Barbosa de Mello. 
Veja o parecer da comissão de 
comercio n. 6. 

JOSÉ Antonio Caldas. Veja o parecer 
da comissão dos cinco n. 1. 

JOSÉ Antonio Ferreira Guimarães. 
Veja a proposta da comissão de 
redação do Diário n. 3. 

JOSÉ Antonio Gonçalves Vianna. 
Veja o parecer da comissão de 
legislação n. 29. 

JOSÉ Antonio d’Oliveira Guimarães. 
Veja a proposta da mesa n. 3. 

JOSÉ Baptista da Silva. – Sessão de 
20 de Setembro . Veja o parecer 
da comissão de fazenda n. 32. 

JOSÉ Bernardino Baptista Pereira. – 
Sessão de 22 de Agosto. 

JOSÉ Bernardino de Senna Ribeiro, 
sobre a desmembração da 
comarca de S. João das duas 
Barras. – Sessão de 4 de Julho.  

JOSÉ Bonifácio da Andrada e Silva, 
pedindo 3 meses de licença. – 
Sessão de 11 de Setembro Veja os 
parecer da comissão de poderes 
ns. 25 e 27. 

JOSÉ Caetano Gomes. – Sessão de 
2 de Agosto. 

JOSÉ Carvalho da Silva. – Sessão de 
6 e 7 de Nov. 

JOSÉ da Costa Carvalho. – Sessão 
de 18 de Julho. Veja o parecer da 
comissão de poderes n. 18. Entrou 
na Assembleia em 21 de Julho.  

JOSÉ Corrêa Pacheco e Silva. Veja o 
par da comissão de poderes n. 9. 
Entrou na Assembleia em 26 de 
Maio.  

JOSÉ Custodio Dias. Veja o parecer 
da comissão de po. n. 32. 



JOSÉ Eloy Pessoa da Silva. Veja 
Habitantes dos Campos de 
Goytacazes. 

JOSÉ Feliciano Fernandes Pinheiro. 
– Sessão de 22 de Maio. Veja o 
parecer da comissão de poderes n. 
10. Entrou na Assembleia em 24 
de Maio. 

JOSÉ Fernandes Barbosa. Veja os 
parecer da comissão de 
Constituição ns. 9 e 13. 

JOSÉ Fernandes Gama. Veja o 
parecer da comissão de petições n. 
1; a Sessão de 7 de Junho; e os 
parecer da comissão de legislação 
n. 1 e 15. 

JOSÉ Felipe Jacomo de Souza 
Pereira e Vasconcellos. Veja o 
parecer da comissão de guerra n. 
2. 

JOSÉ da Fonseca Pereira. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 21. 

JOSÉ Francisco da Quinta. Veja o 
parecer da comissão de petições. 
n. 3. 

JOSÉ Gomes. Veja o parecer da 
comissão de petições n. 4. 

JOSÉ Gonçalves Côrtes. – Sessão de 
17 de Maio. Veja o parecer da 
comissão de Comercio n. 2. 

JOSE Gonçalves da Silva. Veja o 
parecer da comissão de redação 
do diário n. 3. 

JOSÉ Joaquim Borges. – Sessão de 
19 de Julho. Veja as proposta da 
mesa ns. 3 e 4. 

JOSÉ Joaquim Carneiro de Campos: 
nomeado ministro de estado dos 
negócios do império. – Sessão de 
18 de Julho. Veja o parecer da 
comissão de constituição n. 2. 

JOSÉ Joaquim de Gouvêa. – Sessão 
de 2 de Junho e 9 de Julho. 

JOSÉ Joaquim Januario Lapa. – 
Sessão de 6 de nov. Veja o 

parecer da comissão de legislação 
n. 60. 

JOSÉ Joaquim de Lima e Silva. – 
Sessão de 21 de Julho.  

JOSÉ Joaquim Xavier Sobreira. 
Oficiou-se-lhe em 16 de Maio e 20 
de Setembro ; Veja o parecer da 
comissão de poderes n. 26. Entrou 
na assembleia em 24 de Setembro  

JOSÉ Leonardo Muniz Barreto. Veja 
o par da comissão de constituição 
n. 19. 

JOSÉ Lourenço Dias. – Veja Manoel 
Machado Coelho. 

JOSÉ Luiz Alves. Veja O parecer da 
comissão de legislação n. 23. 

JOSÉ Luiz Menna Barreto. Veja o 
parecer da comissão de 
constituição n. 4. 

JOSÉ Manoel de Moraes. Veja 
Habitantes dos Campos de 
Goytacazes.  

JOSÉ Mariano de Albuquerque. 
Oficiou-se-lhe em 16 de Maio. Veja 
o parecer da comissão de poderes 
n. 12. Entrou na assembleia em 17 
de Junho.  

JOSÉ Maria Ribeiro Paes. Veja o 
parecer da comissão de guerra. n. 
6. 

JOSÉ de Oliveira Barbosa. – Sessão 
de 10 de Nov. 

JOSÉ Placido de Bettencourt. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 3. 

JOSÉ Pedro Lopes de Andrade. Veja 
o parecer da comissão de fazenda 
n. 26. 

JOSÉ da Silva Lisboa. Veja os 
parecer da comissão de poderes 
ns. 21 e 29. Entrou na assembleia 
em 5 de Agosto. 

JOSÉ da Silva Loureiro. Veja o 
parecer da comissão de 
colonização n. 4. 



JOSÉ da Silva Pereira. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 30. 

JOSÉ Simpliciano de Souza Barreto. 
– Sessão de 31 de Maio. Veja o 
parecer da comissão de comercio 
n. 4. 

JOSÉ de Souza Mello. Veja o parecer 
da comissão dos cinco n. 1. 

JOSÉ de Vasconcellos Bandeira de 
Lemos. Veja o parecer da 
comissão de guerra n. 2. 

JOSÉ Verissimo dos Santos. – 
Sessão de 15 de Setembro  

JOSÉ Vieira de Mattos. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 5, e o da comissão de fazenda 
n. 1. 

JULGADOS de Cabrobó e Tacarutú. 
– Sessão de 2 de Agosto. Veja o 
projeto de lei n. 23. 

JUNTA de administração geral em 
Minas. – Sessão de 26 de Julho. 
Veja a projeto de lei n. 15. 

JUNTA da fazenda das Alagoas, 
sobre meios de acudir ás suas 
despesas. – Sessão de 6 de Maio. 
Veja o parecer da comissão de 
fazenda n. 2. 

JUNTA da fazenda da Bahia, sobre a 
inteligência do decreto de 12 de 
Nov. de 1822. – Sessão de 8 de 
nov. no 2º ofício do ministro da 
fazenda. 

JUNTA da fazenda do Rio – Grande 
do Norte. – Sessão de 14 de 
Agosto, no ofício do ministro da 
fazenda. Veja o parecer da 
comissão de fazenda n. 31. 

JUNTA governativa da Cachoeira: 
sobre irregularidades na apuração 
dos votos para a sua eleição. Veja 
o parecer da comissão de 
constituição n. 19. 

JUNTA do governo da Paraíba. Veja 
a proposta do deputado Cruz 
Gouvêa. 

JUNTA de justiça, criada em S. 
Paulo. – Sessão de 23 de Outubro 
no ofício do ministro da Justiça. 

JUNTA protetora da Agricultura na 
Bahia. Veja a proposta do 
deputado Montesuma n. 17. 

JUNTA de Saúde Pública. Veja a 
proposta do deputado Resende 
Costa n. 1. 

JURADOS. – Sessão de 21, 22, e 25 
de Outubro  

JURAMENTO dos deputados. 
Fórmula dele e sua discussão. – 
Sessão de 18 de Abril. Prestação 
na Capela Imperial. – Sessão de 
1º de Maio. 

JUSTINIANO Maria dos Santos. Veja 
o parecer da comissão da redação 
do Diário n. 3. 

JUSTINO André. Veja o parecer da 
comissão de legislação n. 32. 

 
L 
 
LABUTUT (Pedro). – Sessão de 5 de 

Setembro Veja a proposta do 
deputado Montesuma n. 15. 

LÁZAROS (Hospital dos) Veja Luiz 
Telles Barreto de Menezes. 

LAVRADORES e habitantes do 
Ceará. – Sessão de 26 de Agosto. 

LAURENTINO Antonio Pereira de 
Carvalho. – Sessão de 7 de 

Outubro no 2º ofício do ministro 
do império. 

LEGISLAÇÃO do Brasil. Veja o 
projeto de lei n. 1; e o parecer da 
comissão de legislação n. 13. 

LEI marcial. – Sessão de 30 de 
Junho. Veja o projeto de lei n. 16. 

LEITURAS de bacharéis no 
desembargo do Paço. – Sessão de 
11 e 22 de Setembro  



LIBERDADE de imprensa. – Sessão 
de 6 e 10 de Maio. Veja a proposta 
do deputado Duarte Silva; os 
projeto de leis ns. 10 e 36; a 
Sessão de 3 de Setembro e as de 
24 e 27 do mesmo mês. 

LIBERDADE de indústria. – Sessão 
de 10 de Outubro 

LIBERDADE pessoal. – Sessão de 7 
de Outubro 

LIBERDADE Religiosa. – Sessão de 
7, 8, 9, 29 e 30 de Outubro; e 5 e 
6 de nov. 

LIBERTOS considerados cidadãos 
brasileiros. – Sessão de 30 de 
Setembro  

LICENÇAS pedidas por deputados 
por motivo de moléstia. – Sessão 
de 11 de Setembro e 7 de Outubro  

LIMITES do Império do Brasil. – 
Sessão de 15 e 17 de Setembro  

LISTA dos decretos das Côrtes de 
Portugal. Veja Decretos das Côrtes 
de Portugal.  

LISTA nominal dos deputados. – 
Sessão de 30 de Abril.  

LIVROS pedidos á biblioteca pública 
para serviço da assembleia. Veja a 
proposta da mesa n. 1. 

LUCAS Antonio Monteiro de Barros. 
oficiou-se lhe em 16 de Maio, 
resposta em 30 de Agosto. 2º 
ofício Em 6 de Setembro Veja a 
Sessão de 3 de Junho, e os 
parecer da comissão de poderes 
ns. 23 e 32. Entrou na assembleia 
em 4 de Nov.  

D. LUCAS José Obes. – Sessão de 5 
de Setembro Ofício ao governo em 
9. 

LUCIANO José Gomes. Veja o 
parecer da comissão de fazenda n. 
35. 

LUIZA Joaquim. Veja o parecer da 
comissão de petições n. 8 

D. LUIZA Thereza do Nascimento. 
Veja o parecer da comissão de 
legislação n. 41. 

LUIZ Caetano. Veja o parecer da 
comissão de legislação n. 35, e a 
Sessão de 7 de Nov.  

LUIZ Fernandes. Veja o parecer da 
comissão de petições n. 3. 

LUIZ Gomes. Veja o parecer da 
comissão de legislação n. 9. 

LUIZ José de Carvalho e Mello. Veja 
o parecer da comissão de poderes 
n. 18. Entrou na assembleia em 21 
de Julho.  

LUIZ José Moreira. Veja o parecer 
da comissão de legislação n. 2. 

LUIZ Manoel Alvares de Azevedo. – 
Sessão de 2 de Junho e 9 de 
Julho.  

LUIZ Moutinho Lima Alvares e Silva, 
como revisor do Diário do 
Governo. – Sessão de 1 de Agosto. 

LUIZ Paulino d’Oliveira Pinto da 
França. – Sessão de 9 de 
Setembro no ofício do ministro da 
marinha, e 10 dito. Veja o parecer 
da comissão de constituição n. 14. 

LUIZ Pedreira do Couto Ferraz. Veja 
o parecer da comissão de poderes 
n. 21. Entrou na assembleia em 6 
de Agosto.  

LUIZ Telles Barreto de Menezes. 
Veja o parecer da comissão de 
legislação n. 8. 

 
M 
 
MANIFESTO do governo ás nações. 

Veja a proposta do deputado Paula 
e Mello n. 2 e a do deputado 
Montesuma n. 16. 

MANIFESTO justificativo de 
Domingos Alves Branco Muniz 
Barreto, e outros presos na Ilha 
das Cobras. – Sessão de 19 de 



Julho. Veja a proposta do 
deputado Xavier de Carvalho n. 1. 

MANIFESTO justificativo de 
Francisco Manoel Martins Ramos. – 
Sessão de 29 de Agosto. 

MANOEL Affonso Vellado. – Sessão 
de 22 de Agosto. Veja o parecer 
da comissão de legislação n. 43. 

MANOEL Antonio Coelho d’Oliveira. 
Veja o parecer  de comissão de 
legislação n. 11. 

MANOEL Antonio Galvão. Veja o 
parecer da comissão de poderes n. 
18. Entrou na assembleia em 21 
de Julho. 

MANOEL Antonio d’Oliveira e Souza. 
Veja o parecer da comissão de 
legislação n. 3. 

MANOEL Caetano de Almeida e 
Albuquerque. Veja o parecer da 
comissão de poderes n. 8. Entrou 
na assembleia em 23 de Maio. 

MANOEL Clemente de Sampaio. – 
Sessão de 23 de Julho.  

MANOEL da Costa Pinto. Veja a 
proposta da comissão de guerra n. 
1. Oficiou-se-lhe em 16 de Julho. 
resposta na Sessão de 24. 

MANOEL Felix de Veras. Veja na 
Sessão de 2 de Agosto a fala do 
deputado Ribeiro Campos.  

MANOEL Fernandes Barreiro. Veja o 
par da comissão da redação do 
Diário n. 17. 

MANOEL Ferreira de Araujo 
Guimarães. Veja o parecer da 
comissão de poderes n. 19. Entrou 
na assembleia em 22 de Julho. 

MANOEL Felippe de Fonseca. – 
Sessão de 22 de Setembro  

MANOEL Gomes Leal. Veja o parecer 
da comissão de colonização n. 4. 

MANOEL Jacinto Nogueira da Gama: 
nomeado ministro de estado dos 
negócios da fazenda. – Sessão de 
18 de Julho, no ofício do ministro 

da justiça. Veja o parecer da 
comissão de constituição n. 2. 

MANOEL Joaquim d’Ornellas. Veja o 
parecer da comissão de poderes n. 
9. Entrou na assembleia em 26 de 
Maio. 

Manoel José Fernandes. Veja o 
parecer da comissão de petições n. 
3. 

MANOEL José Pereira. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 50. 

MANOEL José Pereira da Silva. Veja 
o parecer da comissão da redação 
do Diário n. 3. 

MANOEL José Rodrigues Guimarães. 
Veja o parecer da comissão de 
legislação n. 3. 

MANOEL José de Souza França: 
nomeado secretario da assembleia 
por aclamação. Sessão 1.ª Veja a 
de 2 de Agosto.  

MANOEL Lopes Barros. Veja na 
Sessão de 2 de Agosto a fala do 
deputado Ribeiro Campos.  

MANOEL Machado Coelho. Veja o 
parecer da comissão de comercio 
n. 7. 

MANOEL Madruga de Bettencourt. 
Veja o parecer da comissão de 
guerra n. 18. 

MANOEL Maria Carneiro da Cunha. 
Oficiou-se-lhe em 16 de Maio: 
resposta na Sessão de 26 de 
Agosto 2.º Ofício na de 6 de 
Setembro  

MANOEL Marques Granjeiro. Veja a 
proposta do deputado Lopes Gama 
n. 2. 

MANOEL Marques de Souza. – 
Sessão de 22 de Agosto. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 43. 

MANOEL Martins do Couto Reis. Veja 
o parecer da comissão de poderes, 
n. 15. 



MANOEL Monteiro de Pinho. – 
Sessão de 10 de Setembro Veja o 
parecer da comissão de fazenda n. 
28. 

MANOEL Pacheco Pimentel. Oficiou-
se-lhe em 16 de Maio e 6 de 
Setembro Veja a Sessão de 22 de 
Outubro e o parecer da comissão 
de poderes n. 30. Entrou na 
assembleia em 27 de Outubro 

Fr. MANOEL Pinto de Azevedo. Veja 
o parecer da comissão de 
colonização n. 5. 

MANOEL Ribeiro Bessa d’Hollanda 
Cavalcanti. Oficiou-se-lhe em 16 
de Maio e 6 de Setembro Veja a 
Sessão de 20 de Setembro e o 
parecer da comissão de poderes n. 
26. Entrou na assembleia em 24 
de Setembro  

MANOEL dos Santos Pereira – 26 de 
Junho e 4 de Julho. Veja Joaquim 
José Gomes da Silva e Castro.  

MAPA corográfico da província de S. 
Pedro oferecido pelo deputado 
Fernandes Pinheiro. – Sessão de 2 
de Julho.  

MAPAS estatísticos do império, 
pedidos ao governo. Veja a 
proposta do deputado Andrada 
Machado n. 2. 

MAPAS estatísticos da província de 
Minas, oferecidos pelo deputado 
Velloso Soares. – Sessão de 5 de 
Agosto.  

MAPA da receita e despesa do 
fabrico da fragata Niterói. – 
Sessão de 18 de Setembro  

MAPA topográfico da província das 
Alagoas, oferecido pelo deputado 
Souza Mello – Sessão de 14 de 
Junho. Veja a proposta do mesmo 
deputado n. 1. 

MARCOS Thomaz d’Oliveira. – 
Sessão de 16 de Julho no ofício do 
ministro da justiça. Veja os 

parecer da comissão de 
constituição ns. 7 e 11. 

D. MARIA Ignacia de Lorena. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 17. 

MARIANA das Neves. Veja o parecer 
da comissão de petições n. 3. 

D. MARIA Ursula de Sequeira. Veja 
o parecer da comissão de fazenda 
n. 7. 

MARINHEIROS da escuna Catharina. 
Veja o parecer da comissão de 
legislação n. 31. 

MARQUÊS do Maranhão. – Sessão 
de 18 de Outubro Veja a proposta 
do deputado Montesuma n. 18. 

MARTIM Francisco Ribeiro de 
Andrada, pedindo licença para 
fazer uma citação. – Sessão de 2 e 
5 de Setembro  

MATHEUS Alexandre Guellete de 
Menezes. Veja o parecer da 
comissão de guerra n. 3. 

MATRÍCULAS da academia militar. – 
Sessão de 27 de Outubro 

MEDALHA de honra para o exercito 
do Recôncavo. Veja a proposta do 
deputado Rodrigues de Carvalho n. 
3. 

MEMORIA de agricultura sobre 
derrubada de matas. Sessão de 13 
de Maio. 

MEMORIA de Antonio José de 
Carvalho Guimarães, remetida 
pela câmara do Rio Pardo. – 
Sessão de 24 e 25 de Outubro 

>  do deputado Andrada e Silva, 
sobre a edificação d’uma nova 
capital. – Sessão de 9 de Junho, 
do deputado Ribeiro de Andrada, 
sobre a reforma de estudos 
menores. Veja o parecer da 
comissão de instrução n. 1. 

>  do deputado Vergueiro sobre a 
fabrica de ferro de Ipanema – 
Sessão de 5 de Julho.  



>  ou esboço do sistema politico 
natural. – Sessão de 12 de Agosto.  

>  oferecida pelo deputado Velloso 
Soares. – Sessão de 12 de Agosto.  

>  sobre a escola médico-cirúrgica 
da Bahia. – Sessão de 20 e 23 de 
Setembro  

>  sobre reformas d’alfandegas. – 
Sessão de 13 de Agosto. 

>  sobre regime de universidades. – 
Sessão de 22 de Julho. Veja o 
parecer da comissão de instrução 
n. 3. 

MEMORIAS dirigidas á câmara do 
Rio de Janeiro. – Sessão de 10 de 
Nov. 

>  impressoras por José Bernardino 
Baptista Pereira. – Sessão de 23 
de Agosto.  

>  relativas a diversos males que 
vexam os povos da província de 
Minas. – Sessão de 30 e 31 de 
Maio. Veja os parecer da comissão 
de legislação ns. 24 e 25. 

MENSAGEM levada á assembleia 
pelo ministro da guerra na Sessão 
de 28 de Junho, o ofício do dito 
ministro, e a resposta do 
secretario da assembleia. Veja 
Também – Lei marcial. 

MESA nomeada para o mês de Maio. 
– Sessão de 5 dito; ofício ao 
governo no mesmo dia: resposta 
na Sessão de 7. 

>  para o mês de Junho. – Sessão de 
2 dito; ofício ao governo no 
mesmo dia: resposta na Sessão de 
7. 

>  para o mês de Julho. – Sessão de 
2 dito; of. ao governo no mesmo 
dia; resposta na Sessão de 11.  

>  para o mês de Agosto. – Sessão 
de 2 dito; ofício ao governo no 
mesmo dia; resposta na Sessão de 
4. 

>  para o mês de Setembro – Sessão 
de 2 dito; ofício ao governo no 

mesmo dia: resposta na Sessão de 
4. 

>  para o mês de Outubro. – Sessão 
de 2 dito; ofício ao governo no 
mesmo dia; resposta na Sessão de 
3. 

>  para o mês de Novembro. – 
Sessão de 31 de Outubro ao 
governo no mesmo dia: resposta 
na Sessão de 4 de Nov.  

MESADAS dos deputados da 
assembleia. – Sessão de 3 de 
Junho ofício ao governo em 5. 
Veja a Sessão de 9.  

MESAS de inspeção. Veja o projeto 
de lei n. 25. 

MIGUEL Calmon du Pin e Almeida. – 
Sessão de 1º de Agosto. Veja o 
parecer da comissão de poderes n. 
20. Entrou na assembleia em 4 de 
Agosto. 

MIGUEL Joaquim de Serqueira e 
Silva. Oficiou-se-lhe em 16 de 
Maio, e 6 de Setembro Veja a 
proposta do deputado Caldas, e o 
parecer da comissão de poderes n. 
33. 

MIGUEL Maria Móra. Veja á proposta 
da comissão de policia n. 2. 

MIGUEL Pires Corrêa Gomes. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 51. 

MIGUEL Rodrigues da Costa. Veja o 
parecer da comissão de 
colonização n. 4 

MILÍCIAS de S. Paulo. Veja a 
proposta de deputado Andrada 
Machado n. 4, e o parecer da 
comissão de guerra n. 7. 

MINERAÇÃO (sociedades de.) Veja 
Antonio de Avila Bettencourt.  

MINISTÉRIOS novos. – Sessão de 
18 de Julho e 10 de Nov.  

MINISTRO do império chamado á 
assembleia. – Sessão de 11 de 
Nov. Veja Na mesma o ofício para 



comparecer; e o que ele expôs 
vocalmente depois da sua entrada.  

MINISTROS do estado se deviam ou 
não fazer parte do cortejo do 
Imperador quando entrasse na 
assembleia. – Sessão de 30 de 
Abril e 11 de Junho. 

MISERICÓRDIA (santa casa da). 
Veja a proposta do deputado 
Montesuma n. 13. 

MISSA do Espirito Santo. – Sessão 
de 1º de Maio.  

MONTE – PIO. Veja a proposta do 
deputado Nogueira da Gama n. 2. 

MONTEVIDÉU. – Sessão de 30 de 
Setembro Veja a proposta do 
deputado Mariano d’Albuquerque, 
e a do deputado Alencar n. 4. 

MORADORES do arraial de Santa 
Luiza. Veja o parecer da comissão 
de constituição n. 18. 

 dos campos de Goytacazes, sobre 
isenção de contribuições. Veja Luiz 
José Moreira.  

 do distrito do Tanque, sobre posses 
de terrenos. Veja o parecer da 
comissão de legislação n. 42. 

 da freguesia de S. Miguel da 
Pomba, para se erigir em vila a 
dita freguesia. Sessão de 4 de 
Julho.  

 da Praia – Grande. – Sessão de 20 
e 21 de Outubro. 

 do termo de Macacu. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 40. 

MORPHÊA na província de Minas. 
Veja a proposta do deputado 
Montesuma n. 7. 

MULTAS nos taquígrafos. Veja o 
parecer da comissão de redação 
do Diário n. 9. 
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NAZARETH, erigida em vila. Veja a 

proposta do deputado Calmon. 
NATURALIZAÇÃO de estrangeiros. – 

Sessão de 2 de Agosto. Veja o 
projeto de lei n. 24 e as Sessão de 
2 e 3 de Outubro.  

 de portugueses são  Veja O projeto 
de lei n. 8. 

NEGOCIANTES de molhados do 
arraial de Itabira. Veja Sebastião 
Teixeira Leitão.  

 da praça do Rio de Janeiro. – 
Sessão de 26 de Agosto, no ofício 
do ministro da fazenda. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 44. 

NICOLÁO Paes Sarmento. – Sessão 
de 7 de Outubro no 2º ofício do 
ministro do império. 

NICOLÁO Pereira de Campos 
Vergueiro. – Veja o parecer da 
comissão de poderes n. 15. Entrou 
na assembleia em 1º de Julho.  

NOTICIAS internas e externas: 
sobre a sua comunicação á 
assembleia. Veja a proposta do 
deputado Maia, n. 2.  

NOTICIAS nacionais. (Art. do Diário 
do Governo.) – Sessão de 2 de 
Agosto. Veja a proposta do 
deputado Carneiro da Cunha, n. 8. 

NOVICIADOS. Veja o projeto de lei 
n. 9. 

NUMERO de deputados precisos 
para formar casa. – Sessão de 16 
de Maio. Ofício em 15, aos que 
estavam doentes, e por cuja falta 
não houve sessão 3 dias. Veja as 
Sessão de 16 de Julho e 26 de 
Agosto; a proposta do deputado 
Dias, n. 2; e o parecer da 
comissão de constituição, n. 16. 

 de tropas do Brasil, soldo das 
mesmas, e força das fortificações. 
Veja a proposta do deputado 
Carneiro da Cunha, n. 9; e o 



parecer da comissão de guerra, n. 
9. 

 de vezes que pôde falar um 
deputado  nas discussões das 

matérias. – Sessão do 1º e 7 de 
Agosto. Veja a proposta do 
deputado Henriques de Rezende, 
n. 1. 

 
O 
 
OFICIAIS da guarnição da corte 

representado contra redatores de 
periódicos. – Sessão de 11 de 
Novembro. Veja os parecer da 
comissão especial, ns. 1 e 3. 

 lusitanos desertores, admitidos no 
exercito do Brasil. Veja A proposta 
Do deputado Montesuma, n. 11; e 
os parecer da comissão de guerra, 
ns. 13 e 21. 

OFICIAIS militares, remetidos 
presos pelo barão da Laguna. Veja 
o parecer da comissão de guerra, 
n. 2. 

 da secretaria da assembleia, e mais 
empregados nela. Veja a proposta 
da mesa, n. 2. 

 das secretarias d’estado do império 
e justiça. Veja o parecer da 
comissão de fazenda, n. 22, e a 
proposta do deputado Andrada e 
Silva.  

OFICIAIS do terço das ordenanças 
de Porto Alegre. – Sessão de 8 de 
Outubro. Veja o parecer da 
comissão de guerra, n. 19. 

OFÍCIO do governo português de 17 
de Junho de 1823, sobre os 
motivos da separação do Brasil. 
Veja a proposta do deputado 
França, n. 2. 

OFÍCIOS e proclamações vindos 
pelo brigue Treze de Maio, lidos na 
Sessão de 10 de Setembro 
Discussão sobre a sua impressão. 
– Sessão de 10 e 11 dito.  

ORDENADOS dos amanuenses, e 
outros empregados do tesouro 
público. Veja O parecer da 
comissão de fazenda, n. 3. 

ORDENADOS dos empregados no 
serviço da assembleia. – Sessão 
de 30 de Junho. Veja o parecer da 
comissão de fazenda, n. 6. 

ORDENADOS da assembleia. – 
Sessão de 3 e 30 de Junho. Veja o 
parecer da comissão de fazenda, 
n. 6. 

ORDENADOS dos oficiais da 
secretaria do governo de 
Pernambuco. – Sessão de 14 de 
Agosto, no ofício do ministro da 
fazenda. Veja o parecer da 
comissão de fazenda, n. 29. 

Dos presidentes e secretários dos 
governos das províncias. – Sessão 
de 7 de Julho. Veja o parecer da 
comissão de fazenda, n. 23. 

ORDENADO do redator do Diário da 
Assembleia. – Sessão de 22 de 
Maio.  

ORDENADOS dos taquígrafos. – 
Sessão de 22 de Maio. Veja o 
parecer da comissão da redação 
do Diário, n. 3; e a proposta da 
mesma comissão n. 4. 

ORDENANÇAS para o serviço da 
assembleia. Veja a proposta da 
mesa n. 1, e a Sessão de 11 de 
Novembro. 

 
P 
 



PAJEÚ das Flores. – Sessão de 2 de 
Agosto. Veja o projeto de lei n. 23. 

PANTALEÃO José da Costa e Souza. 
Veja o parecer da comissão de 
legislação, n. 47. 

PANTALEÃO Moreira Mosso. Sessão 
de 28 de Agosto, ofício ao governo 
em 29: resposta na Sessão de 5 
de Setembro  

PAU-BRASIL. – Sessão de 28 de 
Junho. Veja a proposta do 
deputado Carneiro da Cunha, n. 1 
e o parecer da comissão de 
fazenda, n. 31. 

PÃO de munição. – Sessão de 21 de 
Outubro. Veja o parecer da 
comissão de saúde pública, n. 2. 

PARECERES de comissões: sobre a 
hora da sua leitura. – Sessão de 3 
de Junho.  

 sobre o seu adiamento. – Sessão 
de 3 de Junho e 18 de Setembro 
Veja a proposta do deputado 
Araujo Vianna, n. 3. 

 sobre a leitura de novos, havendo 
ainda adiados. Veja a proposta do 
deputado Alencar, n. 5. 

 de comissões, apresentados á 
assembleia. Veja a tabela do fim 
deste índice. 

PARTICIPAÇÕES de impedimentos 
de comparecer na assembleia. – 
Sessão de 3 de Setembro e 24 de 
Outubro 

PASSAGENS do Rio-Grande e das 
Mortes. Veja Câmara da vila de S. 
José do rio das Mortes.  

PEDRO Affonso de Carvalho. Veja os 
parecer da comissão da redação 
do Diário ns. 3 e 4. 

PEDRO de Araujo Lima. Veja o 
parecer da comissão dos cinco. n. 
2. Entrou na assembleia no 1º de 
Maio. 

PEDRO Labatut. Veja a proposta do 
deputado Montesuma, n. 15. 

PEDRO José da Costa Barros. Veja a 
proposta Do deputado Alencar, n. 
1; o parecer da comissão de 
poderes, n. 1; e o da comissão de 
legislação, n. 16. Entrou na 
assembleia em 9 de Julho.  

PEDRO da Silva Pedroso. Veja os 
parecer da comissão de legislação, 
ns, 15, 28 e 33. 

PEDRO Ursini Grimaldi. Veja a 
proposta da comissão de policia, 
n. 2. 

PENA de morte. Veja a proposta do 
deputado Carneiro da Cunha, n. 
10. 

PENSÕES, gratificações, etc.; pagas 
pelo tesouro em virtude de avisos, 
ou portarias. Veja a proposta do 
deputado Ribeiro de Andrada, n. 1. 

PERDÃO concedido a desertores. 
Veja a proposta do deputado 
Carneiro da Cunha, n. 6. 

PIRANGA: sobre a declaração da 
independência. Veja a proposta do 
deputado Costa Barros, n. 2. 

PLACIDO Antonio Pereira de Abreu. 
– Sessão de 8 de Novembro. 

PONTE da Paraibuna. Veja José 
Gonçalves Côrtes.  

PONTES do Rio das Almas e do 
Urubu em Goiás. Veja a proposta 
do deputado Alvares da Silva, n. 1. 

PORTEIRO e ajudante do porteiro da 
secretaria da assembleia. Veja as 
proposta da mesa, ns. 2, 3 e 4. 

PORTUGUESES considerados 
cidadãos brasileiros. – Sessão 26 
de Setembro. 

 vindicos; e mais estrangeiros neste 
Império. Veja o projeto de lei n. 8. 

POSSIDONIO Antonio Alves. Veja os 
parecer da comissão de redação 
do diário, ns. 3 e 4. 

POVOS do arraial e distrito das 
Flores. – Sessão de 13 de Agosto, 
no 5º ofício do ministro do 
império. 



 do arraial e julgado do Pilar. – 
Sessão de 13 de Agosto, no 1º 
ofício do ministro do império. 

 do distrito da vila de S. Francisco. – 
Sessão de 7 de Novembro.  

PREÂMBULOS: se são, ou não, uteis 
nas leis. – Sessão de 14 de Junho.  

PREFERENCIA em provimento de 
empregos, dada por serviços nas 
campanhas do sul ou norte. Veja a 
proposta do deputado Carneiro da 
Cunha, n. 5. 

PREZAS feitas por Lord Cochrane. – 
Sessão de 8 de Outubro, no ofício 
do ministro da marinha. Veja o 
parecer da comissão de legislação, 
n. 59. 

PRESIDENTE e secretario do 
governo de Pernambuco, depostos 
pela tropa. – Sessão de 11 de 
Outubro, no 1º ofício do ministro 
do império; e 13 dito. Veja o 
parecer da comissão de 
constituição, n. 20. 

PRESOS afiançados ou seguros. 
Veja o projeto de lei n. 2. 

 da cadeia da corte. Veja o parecer 
da comissão de legislação, n. 3; a 
Sessão de 15 de Outubro; e a de 4 
de Novembro. 

 dos corpos da guarnição da corte. 
Veja o parecer da comissão de 
guerra, n. 1. 

 da ilha das Cobras. – Sessão de 2 
de Junho. Veja a proposta do 
deputado Xavier de Carvalho, n. 1 
e a do deputado Carneiro da 
Cunha, n. 2. 

 da província de S. Paulo. Veja o 
parecer da comissão de legislação, 
n. 10. 

 remetidos pelo barão da Laguna. 
Veja o parecer da comissão de 
guerra, n. 2. 

PRESOS remetidos de Portugal a 
cumprir degredos. – Sessão de 2 
de Setembro, no 3º ofício do 

ministro da justiça. Veja o parecer 
da comissão de legislação, n. 48. 

do Rio – Grande do Sul por terem 
opinado contra o Veto absoluto. 
Veja a proposta do deputado 
Rocha Franco, n. 1. 

PRISIONEIROS lusitanos. – Sessão 
de 29 de Agosto, no ofício do 
ministro de guerra. Veja o parecer 
da comissão de guerra, n. 8.  

 sobre a sua admissão ao exercito 
do Brasil. Veja a proposta do 
deputado Carneiro da Cunha, n. 
11, e o parecer da comissão de 
guerra, n. 20. 

PROCLAMAÇÃO da assembleia aos 
povos do Brasil. Veja a proposta 
do deputado Maia, n. 1: as Sessão 
de 11 e 22 de Agosto, 9, 13 e 20 
de Setembro; e a proposta do 
deputado França, n. 2. 

 de Sua Majestade sobre o 
procedimento da tropa de Porto – 
Alegre. Veja a proposta do 
deputado Montesuma, n. 5; e a do 
deputado Souza e Mello, n. 2. 

PROCURADOR da câmara de 
Sergipe. Veja eleição dos 
deputados de Sergipe.  

PROCURADOR – GERAL do Ceará. 
Veja Antonio Francisco de 
Sampaio. 

PROCURADOR dos povos do sertão 
dos Gerais e Rio de S. Francisco. 
Veja Thomaz Antonio da Costa 
Alcami Ferreira.  

PROCURADORES gerais das 
províncias. Veja o projeto de lei n. 
7. 

PROJETO de constituição, lido no 1º 
de Setembro sobre o numero de 
exemplares impressos. – Sessão 
de 2 de Setembro  

 sobre a sua discussão. – Sessão de 
9 de Setembro Veja o parecer da 
comissão de constituição, n. 15. 



 sobre a remessa do um exemplar 
ao Imperador. Veja a proposta do 
deputado Andrada Machado, n. 6. 

 sobre a duvida de ficarem, ou não, 
sujeitas desde logo á ela as 
províncias do Pará, Maranhão e 
Rio – Negro, por não estarem 
ainda unidas. – Sessão de 18 de 
Setembro Veja a Sessão de 20, no 
principio. 

 sobre a discussão particular de 
seus artigos. Veja a tabela do fim 
deste índice.  

PROJETOS de leis: sobre nova 
discussão depois de vencidos. Veja 
a proposta do deputado Carneiro, 
n. 2: e as dos deputado Henriques 
de Rezende e Araujo Vianna, n. 1. 

PROJETOS de leis oferecidas á 
assembleia. Veja a tabela do fim 
deste índice. 

PROJETO de regimento da 
assembleia: sobre a discussão e 
aprovação provisória dos artigos 
do cerimonial na vinda de S. M. I. 
á assembleia. – Sessão de 30 de 
Abril. Expedindo-se oficio em 2 de 
Maio.  

 sobre a impressão dele na 
tipografia nacional. – Sessão de 30 
de Abril, oficio ao governo em 7 de 
Maio: resposta na Sessão de 9. 

 sobre a aprovação definitiva de 
seus artigos em uma só discussão. 
– Sessão de 10 e 11 de Junho.  

 sobre a discussão particular dos 
mesmos artigos. Veja a tabela do 
fim deste índice. 

 de regulamento para a redação do 
Diário – Sessão de 16 de Maio. 
Veja a proposta da comissão da 
mesma redação n. 2. 

PROMULGAÇÃO dos decretos da 
assembleia. Veja a proposta do 
deputado Paula e Mello n. 3: o 
parecer da comissão de 
constituição n. 1: e o projeto de lei 
n. 12. 

PROPOSTAS. Veja os artigos 
respectivos do regimento. 

 sobre sua urgência, e hora de 
serem oferecidas. – Sessão de 26 
de Junho.  

 sobre a menção delas nas atas, 
ainda retiradas por seus autores. – 
Sessão de 4 de Setembro  

 sobre a sua redução a projetos, 
feita logo pelas comissões. – 
Sessão de 5 de Setembro  

 oferecidas á assembleia. Veja a 
tabela do fim deste índice.  

PROPRIETÁRIOS das fabricas 
d’estamparia e papel. Veja o 
parecer da comissão de comercio 
n. 7. 

PROVIDENCIA para os deputados 
não falarem mais vezes do que as 
permitidas. Veja a proposta do 
deputado Lopes Gama n. 5. 

PROVIDENCIAS contra ciladas de 
inimigos do império. Veja a 
proposta do deputado Andrada 
Machado n. 2. 

PROVIDENCIAS para abreviar a 
decisão de trabalhos atrasados. 
Veja a proposta do deputado 
Fernandes Pinheiro n. 3. 

PROVIMENTO suspenso dos 
benefícios eclesiásticos. Veja a 
proposta do deputado Paula e 
Mello n. 1. 

PROVÍNCIA de S. Pedro: sobre a sua 
denominação: - Sessão de 6 de 
Setembro , na fala do deputado 
Fernandes Pinheiro. 

 
Q 
 
QUILOMBO guandú. Veja A proposta Do deputado Costa Barros n. 3. 



 
R 
 
RECRUTAMENTO para o exercito do 

Brasil. Veja a proposta do 
deputado Maia n. 3. 

RECURSOS interpostos para a casa 
da suplicação do Brasil, durante a 
ocupação da Bahia pela tropa 
portuguesa. Veja o projeto de lei 
n. 20. 

REDAÇÃO do Diário da Assembleia. 
Veja a proposta da comissão desta 
redação n. 2. 

REDATOR do Diário da Assembleia. 
Veja a proposta da comissão desta 
redação n. 6. 

REDATOR interino do dito Diário. 
Veja Theodoro José Biancardi. –  

REFORMA da portaria do governo 
sobre o dia 12 de Outubro. – 
Sessão de 8 de Nov. 

REGIMENTO da assembleia. Veja 
projeto de regimento da 
assembleia. 

 dos governos das províncias. – 
Sessão de 16 de Junho.  

REGISTROS, pontes e estradas. 
Veja na Sessão de 26 de Julho os 
ofício que se expedirão ao 
governo; e as respostas deste nas 
de 31 de Julho, 30 de Agosto, e 11 
de Outubro. 

RELAÇÕES do gabinete do Brasil 
com os estrangeiros. Veja a 
proposta do deputado Montesuma 
n. 1. 

RELATÓRIO do ministro da fazenda. 
– Sessão de 4, 6 e 7 de Outubro 
ofício ao governo em 11; resposta 
na Sessão de 20. Veja a proposta 
do deputado Carneiro n. 3. 

REMUNERAÇÕES de serviços. – 
Sessão de 12 de Julho.  

RENATO Pedro Boiret. – Sessão de 
1º de Agosto. 

REPRESENTAÇÕES e outros papeis 
relativos a queixas ou reformas de 
governos provinciais. – Sessão de 
26 de Maio, ofício ao governo no 
mesmo dia: Resposta nas Sessão 
de 7 e 9 de Junho. 

RESOLUÇÕES da assembleia 
comunicadas ás comissões. – 
Sessão de 7 de Julho.  

RESPOSTA do presidente da 
assembleia á fala de S. M. no dia 
da instalação. – Sessão de 2 e 3 
de Maio.  

RESPOSTA dos presos da ilha das 
Cobras á carta do amigo da 
ordem. Veja a proposta do 
deputado Xavier de Carvalho n. 1. 

RESTAURAÇÃO da Bahia. – Sessão 
de 9 e 10 de Junho; e 17 e 18 de 
Julho nos ofício do ministro da 
marinha. 

RESTAURAÇÃO de Caxias e S. Luiz 
do Maranhão. – Sessão de 30 de 
Outubro. 

 do Maranhão. – Sessão de 2 de 
Outubro no ofício do ministro da 
marinha. Veja a proposta do 
deputado Ribeiro Campos n. 2. 

 do Pará, anunciada pelo deputado 
Carneiro, e por ofício no ministro 
da marinha. – Sessão de 27 de 
Outubro. 

 do Piauí. – Sessão de 30 de Agosto 
no 6º ofício do ministro do 
império; e 23 de Setembro no 2º 
ofício do mesmo ministro. 

RESUMO estatístico da população da 
província de Santa Catharina. – 
Sessão de 17 de Junho.  

REVISÃO prévia do Diário do 
Governo, incumbida a Luiz 
Moutinho Lima Alvares e Silva. 
Veja a proposta do deputado 
Montesuma n. 2. 



RODRIGO José de Figueiredo 
Moreira. – Sessão de 7 de Outubro 

RODRIGO Pinto Guedes. Veja a 
proposta da comissão de guerra n. 
1; e na Sessão de 18 de Julho a 
sua resposta ao ofício do 
secretario da assembleia.  

RUFINO José Felisardo da Costa. – 
Sessão de 11 de Junho  no 1º 
Ofício do ministro do império. Veja 
Fabrica de ferro de S. João de 
Ipanema. -  

 
S 
 
SALARIO: sobre a inteligência deste 

termo. – Sessão do 1º de Maio. 
SALVADOR José Maciel. Veja 

Inspetor do arsenal do exercito. –  
SANÇÃO do monarca nas leis das 

Assembleias constituintes. – 
Sessão de 25, 26, e 27 de Junho, 
e 29 de Julho. 

SANTIAGO Garrido. Veja o parecer 
da comissão de legislação n. 54. 

SEBASTIÃO José Nunes de 
Magalhães. Veja na Sessão de 2 
de Agosto a fala do deputado 
Ribeiro Campos.  

SEBASTIÃO José da Silva. Veja a 
proposta da comissão de policia n. 
2. 

SEBASTIÃO Luiz Tinoco da Silva. 
Veja na Sessão de 10 de Nov. o 
ofício do governo participando a 
nomeação de novos ministros de 
estado. 

SEBASTIÃO Teixeira Leitão. – 
Sessão de 13 de Agosto, no 4º 
ofício do ministro do império. Veja 
o parecer da comissão de fazenda 
n. 15. 

SECRETARIAS de estado, seus 
emolumentos, numero de oficiais 
etc. Veja Oficiais das secretarias 
de estado do Império e Justiça. – 

SECRETÁRIOS eleitos para 
comissões. – Sessão de 4 de 
Junho. 

SEGREDO das cartas do correio. 
Veja a proposta do deputado 
Alencar n. 3. 

SEMINÁRIO de S. José. – Sessão de 
14 de Agosto, no ofício do ministro 
do Império. 

SEMINÁRIO de Itu e ilha Grande. – 
Sessão de 4 de Setembro no 2º 
ofício do ministro do Império. Veja 
o parecer da comissão de 
instrução n. 2. 

SEQUESTRO de bens de habitantes 
d’Angola. Veja Negociantes da 
praça do Rio de Janeiro. –  

SERAFIM dos Anjos. – Sessão de 4 
de Nov.  

SERVENTES do Diário da 
Assembleia. Veja a proposta da 
comissão de redação do Diário n. 
5. 

SESMARIAS. – Sessão de 14 de 
Julho. Veja a proposta do 
deputado Vergueiro n. 1. 

SESSÃO permanente. Veja a 
proposta do deputado Andrada 
Machado n. 12, e o parecer da 
comissão especial n. 2. 

SESSÃO secreta: como se decide se 
tem lugar. – Sessão de 21 de 
Julho.  

SESSÕES secretas. – Sessão de 21 
de Julho; 20 e 21 de Agosto; 4, 16 
e 17 de Outubro. 

SILVESTRE Alvares da Silva. Veja o 
parecer da comissão de poderes n. 
16. Entrou na Assembleia em 14 
de Julho.  

SISAS de Campos. Veja Manoel dos 
Santos Pereira, e Joaquim José 
Gomes da Silva e Castro. –  



SISTEMA literário, filosófico e 
analítico da arte da palavra, 
oferecido por Felix Benvenuti. – 
Sessão de 25 de Outubro. 

SOCIEDADES de mineração. Veja 
Antonio d’Avila Bettencourt. –  

SOCIEDADES secretas. Veja o 
projeto de lei n. 3. 

SUBSCRIÇÃO aberta pela câmara do 
Rio de Janeiro para facilitar o 
regresso dos brasileiros residentes 
em Portugal. – Sessão de 10 de 
Novembro. 

SUSPENSÃO do provimento dos 
benefícios eclesiásticos. Veja a 
proposta do deputado Paula e 
Mello n. 1.  

 
T 
 
TABELA de leis. Veja a proposta do 

deputado Araujo Lima n. 2; e as 
Sessão de 28 e 30 de Agosto; 11, 
22, 24 e 27 de Setembro. 

TAQUÍGRAFOS. Veja as proposta da 
comissão da redação do Diário ns. 
2 e 4: e os parecer  da mesma 
comissão ns. 2, 3, 5, 6, 7 e 9. 

THEODORO José Biancardi. – 
Sessão de 16 de Maio e 15 de 
Setembro Veja as proposta da 
comissão da redação do Diário ns. 
1 e 6; e da mesa n. 3; e o parecer  
da mesma comissão n. 8. 

THEOTONIO Alves d’Oliveira Maciel. 
Oficiou-se-lhe em 16 de Maio. Veja 
a Sessão de 3 de Julho no 2º ofício 
do ministro do Império; e o 
parecer da comissão de poderes n. 
11. Entrou na Assembleia em 16 
de Junho.  

TESOURO Nacional. Veja Estado do 
Tesouro Nacional. –  

THOMAZ Antonio da Costa Alcami 
Ferreira – Sessão 30 de Junho no 
1º ofício do ministro do Império. 
Veja o parecer da comissão de 
constituição n. 10. 

THOMAZ Antonio Maciel Monteiro. 
Veja na Sessão de 2 de Agosto a 
fala do deputado Ribeiro Campos. 

THOMAZ José Tinoco de Almeida. – 
Sessão de 2 de Julho e 9 de Julho. 

THOMAZ da Silva Alves. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 3. 

THOMAZ Xavier Garcia de Almeida e 
Castro. Veja o parecer da 
comissão de poderes n. 31. Entrou 
na Assembleia em 25 de Outubro. 

TORQUATO José Pinto. Veja o 
parecer  da mesa n. 1. 

TRABALHOS atrasados da 
Assembleia. Veja a proposta do 
deputado Fernandes Pinheiro n. 3. 

TRABALHOS de comissões: sobre a 
designação de dias e horas para 
eles. Veja a proposta do deputado 
Nogueira da Gama n. 1. 

TRATADO de educação. Veja a 
proposta da comissão de instrução 
pública; e o projeto de lei n. 13. 

TREZE de Maio: brigue de Lisboa – 
Sessão de 9 de Setembro no ofício 
do ministro da marinha. Ofício ao 
governo no mesmo dia: resposta 
na Sessão de 10. Veja o parecer 
da comissão de constituição n. 14. 

TROPA lusitana prisioneira. Veja 
Prisioneiros lusitanos. –  

TROPA de Porto Alegre. Veja Veto. – 
Veto absoluto. –  

TURNO novo de taquígrafos. Veja os 
parecer da comissão de redação 
do Diário ns. 5, 6 e 7. 

 
U 



 
UNIFORMES de tropa. – Sessão de 

20 de Setembro Veja o parecer da 
comissão de guerra n. 12. 

UNIVERSIDADES. Veja a proposta 
do deputado Fernandes Pinheiro n. 
1; o par da comissão de instrução 
n. 3; e o projeto de lei n. 26. 

pedidas pelas câmaras das vilas de 
Queluz, S. João d’El-Rei, e 
Barbacena. – Sessão de 20 de 
Setembro  

UNIVERSIDADE pedidas pelas 
câmaras de S. José, Caeté e 
Tamanduá. – Sessão de 30 de 
Setembro  

 pela de Baependy. – Sessão de 7 
de Outubro 

 pelas de Pitangui e Sabará. – 
Sessão de 10 de Outubro 

 pela da Campanha da Princesa. – 
Sessão de 20 de Outubro 

 pela do Príncipe, em Minas. – 
Sessão de 30 de Outubro 

 
V 
 
VALENTIM José dos Santos – Sessão 

de 30 de Setembro, no ofício do 
ministro da Justiça. 

VÁRZEA e estrada do Carmo. Veja 
Câmara da cidade de S. Paulo. –  

VENÂNCIO Henriques de Rezende – 
Sessão de 7 e 9 de Maio. Veja o 
parecer da comissão de poderes n. 
6. Entrou na Assembleia em 17 de 
Maio. 

VENDA de Pau Brasil para suprir as 
despesas da província do Rio 
Grande do Norte – Sessão de 14 
de Agosto, no ofício do ministro da 
fazenda. Veja o parecer da 
comissão de fazenda n. 31. 

VETO absoluto proclamado pela 
tropa de Porto Alegre – Sessão de 
21 de Julho; na Sessão secreta. 
Ofício ao governo no mesmo dia; 
resposta nas Sessão de 22 e 23. 
Veja o parecer da comissão de 
constituição n. 4; e a proposta do 
deputado Montesuma n. 5. 

VICENTE Ferreira de Castro e Silva. 
– Sessão de 12 de Julho. Veja o 
parecer  da mesa n. 2. 

VICENTE Ferreira Ramos. Veja o 
parecer da comissão de petições n. 
2. 

VICENTE José Mascarenhas. Veja 
Eleição dos deputados de Sergipe. 
–  

VICENTE Justiniano da Costa. Veja o 
parecer da comissão da redação 
do Diário n. 1 

VICENTE Navarro de Andrade. Veja 
a proposta da comissão de saúde 
n. 1. 

D. VICTORINA Rosa Botelho – 
Sessão de 14 d’Outubro. 

VICTORINO Ribeiro d’Oliveira e 
Silva. Veja o parecer da comissão 
da redação do Diário n. 3. 

VIRGINIO Rodrigues Campello. 
Oficiou-se-lhe em 6 de Setembro, 
como deputado pela Paraíba: 
Resposta na Sessão de 30 de 
Outubro. 

VIVAS na Assembleia pela sua 
instalação. – Sessão de 3 de Maio.  

VIÚVA e herdeiros de Antonio 
Ignacio de Mesquita. – Sessão de 
4 de Nov. 

VIÚVAS dos militares do exercito 
pacificador. Veja a proposta do 
deputado Rodrigues de Carvalho n. 
3, e o projeto de lei n. 35. 

VOADORA (corveta portuguesa). – 
Sessão de 18 de Setembro no 
ofício do ministro da marinha; e 



22 dito no ofício do ministro do 
Império. 

VOTAÇÃO por escrutínio secreto. – 
Sessão de 30 de Abril. 

VOTAÇÃO em matérias 
constitucionais. – Sessão de 26 de 
Setembro Veja a proposta do 
deputado Lopes Gama n. 4; e a do 

deputado Henriques de Rezende n. 
3. 

VOTAÇÃO empatada, que efeito, 
produz. – Sessão de 14 de Agosto. 

VOTO de graças. Veja a proposta do 
deputado Andrada Machado n. 1, e 
a Sessão de 28 de Agosto. 

 
Z 
 
ZEFERINO Pimentel Moreira Freire. – Sessão de 6 de Nov. Veja o parecer da 

comissão de legislação n. 60. 
 
TABELA 
 
DE 
 
PROPOSTAS, PARECERES E PROJETOS DE LEI 
 
PROPOSTAS 
 
Da comissão de comércio: 
N. 1 – para se aumentar o numero 

de seus membros, e nomear-se 
comissão de fora. – Sessão de 6 e 
7 de Agosto. 

 
Da comissão de guerra: 
N. 1 – nomeado os membros da 

comissão de fora. – Sessão de 12 
de Junho; Veja os ofício aos ditos 
membros na Sessão de 16 de 
Julho. 

2 – sobre a regularidade da sua 
comunicação com a de fora. – 
Sessão de 17, 18 e 30de Junho.  

 
Da comissão de instrução: 
N. 1 – sobre o meio de haver um 

bom tratado de educação. – 
Sessão de 4 de Junho. – Veja o 
projeto de lei n. 13. 

 
Da comissão de policia: 
N. 1 – sobre o numero dos 

empregados precisos no serviço da 

Assembleia. – Sessão de 28 de 
Maio, e 30 de Junho – Veja o 
parecer da comissão de fazenda n. 
6. 

2 – nomeado os empregados para o 
serviço da Assembleia. – Sessão 
de 8 de Julho. 

 
Da comissão da redação do Diário: 
N. 1 – para ser incumbido o Diário a 

um redator interino. – Sessão de 
16 de Maio. 

2 – oferecendo um projeto de 
regulamento para a mesma 
redação. – Sessão de 16, 22, 23 e 
24 de Maio. Ofício ao governo em 
9 de Junho.  

3 – nomeando um escriturário para 
a redação. – Sessão de 12 de 
Junho.  

4 – sobre a folha dos ordenados dos 
taquígrafos. – Sessão de 16 de 
Junho. 

5 – nomeado um servente para o 
Diário. – Sessão de 8 de Julho. 



6 – para haver 2º redator do Diário. 
– Sessão de 26 de Setembro  

 
Da comissão de saúde pública: 
N. 1 – nomeado os membros da 

comissão de fora. – Sessão de 28 
de Maio. 

2 – para se pedirem ás câmaras 
informações sobre enfermidades, 
lugares insalubres, etc. – Sessão 
de 2 de Junho. Ofício ao governo 
em 3. 

 
Da mesa: 
N. 1 – para a nomeação de 

ordenanças ao serviço da 
Assembleia, e remessa de livros da 
biblioteca pública para a mesma 
Assembleia. – Sessão de 10 de 
Maio. Ofício ao governo no mesmo 
dia. Resposta nas Sessão de 16 e 
30. 

2 – sobre o numero dos 
empregados precisos na secretaria 
da Assembleia. – Sessão de 21 e 
30 de Maio e 3 de Junho. Veja a 
Sessão de 30 de Junho.  

3 – nomeado o porteiro e ajudantes 
do porteiro da secretaria da 
Assembleia. – Sessão de 12 e 22 
de Agosto. Veja a proposta 
seguinte. 

4 – nomeado Joaquim José Teixeira 
para ajudante do porteiro da 
secretaria da Assembleia. – 
Sessão de 30 de Outubro1 

1 Esta tabela talvez pareça a muitos 
desnecessária, mas eu julguei útil: 1º porque 
faz ver com mais clareza o processo, que 
seguirão as matérias oferecidas á consideração 
da assembleia: 2º porque facilita ao leitor, que 
for estranho aos trabalhos do congresso, a 
noticia de todos, para escolher os que 
excitarem a sua curiosidade, e ver nos 
respectivos lugares como foram debatidos e 
ultimados. Acresce ainda que não se alonga 
com ela em demasia o índice, porque sendo 
indispensável ajuntar aos artigos dele quase 

 
Do deputado Alencar: 
N. 1 – sobre a entrada do deputado 

Costa Barros na Assembleia. – 
Sessão de 5 e 6 de Maio. Veja o 
parecer da comissão de poderes n. 
1 e o da comissão de legislação n. 
16. 

2 – sobre chamamentos á ordem, e 
apoiados. – Sessão de 21 e 25 de 
Junho.  

3 – sobre o segredo das cartas do 
correio. – Sessão de 26 de Julho. 
Ofício ao governo em 29. Resposta 
na Sessão de 9 de Agosto. 

4 – para se unirem ao governo 
noções sobre a federação do 
Estado Cisplatino. – Sessão de 17 
de Setembro Ofício ao governo em 
18. Resposta na Sessão de 9 de 
Outubro 

5 – sobre a leitura de pareceres 
novos, havendo adiados. – Sessão 
de 18 e 24 de Setembro  

 
Do deputado Almeida e 

Albuquerque: 
N. 1 – para se reduzir á proposta o 

parecer da comissão de 
constituição sobre a nomeação do 
deputado Ribeiro de Rezende para 
intendente geral da policia. – 
Sessão de 19 de Julho.  

 
Do deputado Alvares da Silva: 
N. 1 – sobre construção e concerto 

de pontes na província de Goiás. – 
Sessão de 22 de Agosto. Ofício ao 
governo em 23. Resposta no 1º de 
Setembro  

2 – sobre providencias relativas ao 
Gentio Canoeiro. – Sessão de 10 
de Setembro  

 
Do deputado Andrada Machado: 

tudo o que se diz na tabela , ficava pouco 
menos extenso, e muito mais confuso- 

                                                            

                                                                                 



N. 1 – sobre o voto de graças. – 
Sessão de 5 e 6 de Maio. Ofício ao 
governo no dito dia 6. Resposta na 
Sessão de 7. Veja Deputação 3ª. 

2 – para se pedirem ao governo 
mapas estatísticos das províncias; 
e tomarem-se medidas contra 
ciladas dos inimigos do Brasil. – 
Sessão de 5 de Maio e 12 de 
Junho. Ofício ao governo em 14 de 
Junho sobre a remessa dos 
mapas. Resposta nas Sessão de 
20 de Junho e 16 de Julho. 

3 – para significar a Assembleia á S. 
M. I., por uma deputação, o pesar 
que sentira pelo infausto acidente, 
que pusera em perigo a sua vida. 
– Sessão de 5 de Julho. Ofício ao 
governo no mesmo dia. Resposta 
na Sessão de 7. Veja Deputação 
6ª. 

4 – sobre milícias de S. Paulo 
destacadas no sul. – Sessão de 21 
de Julho. Veja o parecer da 
comissão de guerra n. 7. 

5 – sobre requerimento de João 
José Martins Pamplona Côrte – 
Real. – Sessão de 13 de Agosto. 
Ofício ao governo em 16. Resposta 
na Sessão de 22. Veja o parecer 
da comissão de legislação n. 38. 

6 – para se mandar a S. M. I um 
exemplar do projeto da 
constituição. – Sessão de 9 e 10 
de Setembro Ofício ao governo em 
12. Resposta na Sessão de 17. 

7 – sobre providencias para 
cobranças de bens de ausentes e 
abolição do juízo respectivo. – 
Sessão de 12 de Setembro  

8 – para se erigir em vila a ilha da 
Itaparica. – Sessão de 7 e 14 de 
Outubro 

9 – sobre a fuga da corveta Liberal. 
– Sessão de 14 de Outubro 

10 – sobre a nomeação de um 
membro do governo para 

comandante das armas da mesma 
província. – Sessão de 18 e 29 de 
Outubro 

11 – sobre população e divisão da 
freguesia de S. João d’El-Rei. – 
Sessão de 21 de Outubro 

12 – para se declarar sessão 
permanente a de 11 de Novembro. 
– Sessão desse dia. Veja o parecer 
da comissão especial n. 2. 

 
Do deputado Andrada e Silva: 
N. 1 – para se pedirem ao governo 

informações sobre as secretarias 
de estado. – Sessão de 9 e 10 de 
Setembro Ofício ao governo em 
12. 

 
Do deputado Araujo Lima: 
N. 1 – para não serem lidas na 

Assembleia as felicitações, mas só 
indicadas. – Sessão de 11 de 
Julho. 

2 – para se encarregar a uma 
comissão especial a formação da 
tabela de leis. – Sessão de 30 de 
Julho. 

3 – relativa ao art. 88 do regimento 
da Assembleia sobre discussão de 
projetos. – Sessão de 18 e 23 de 
Outubro 

 
Do deputado Araujo Vianna: 
N. 1 – para serem apoiadas por 30 

deputados as emendas feitas 
depois da cerrada a 3ª discussão. 
– Sessão de 3 e 4 de Setembro  

2 – para se aumentar o numero dos 
compositores do Diário da 
Assembleia. – Sessão de 24 de 
Setembro Ofício ao governo em 
25. Resposta na Sessão de 7 de 
Outubro 

3 – para se não adiarem pareceres 
sem se falar em oposição a eles. 
Sessão de 14 e 23 de Outubro 

 



Do deputado Barão de Santo 
Amaro: 

N. 1 – sobre a precisão de 
informações do estado da nação. – 
Sessão de 22 de Maio. Ofício ao 
governo em 23. Resposta do 
ministro da guerra na Sessão de 2 
de Junho. Veja a proposta do 
deputado Maia n. 2, e a do 
deputado Montesuma n. 6. 

2 – para se pedirem do arquivo 
militar cartas geográficas e 
topográficas do Império. – Sessão 
de 7 de Julho. Ofício ao governo 
no mesmo dia. Resposta na 
Sessão de 12. 

 
Deputado Caldas: 
N. 1 – para se chamar um suplente 

em lugar do deputado  nomeado. 
Miguel Joaquim de Cerqueira. – 
Sessão de 14 de Outubro Veja o 
parecer da comissão de poderes n. 
33. 

 
Do deputado Calmon: 
N. 1 – para se erigir em vila a 

povoação de Nazareth. – Sessão 
de 14 de Outubro 

 
Do deputado Carneiro: 
N. 1 – sobre carnes verdes e farinha 

de mandioca. – Sessão do 1º e 11 
de Setembro Ofício ao governo em 
13. 

2 – para se não alterar projeto 
algum depois de sancionado, salvo 
o caso de antinomia ou absurdo. – 
Sessão de 3 e 4 de Setembro  

3 – para se retocar o relatório do 
estado da fazenda pública, antes 
de se imprimir. Sessão de 7 de 
Outubro 

 
Do deputado Carneiro da Cunha: 

N. 1 – sobre o corte do pau-brasil. – 
Sessão de 28 de Junho, 19 e 28 de 
Agosto. 

2 – para se ultimar o processo dos 
presos da ilha das Cobras. – 
Sessão de 3 de Julho. 

3 – para a extinção do corpo de 
estrangeiros. – Sessão de 21 de 
Julho. Veja os parecer da comissão 
de guerra ns. 5 e 10; e o projeto 
de lei n. 29. 

4 – para se tratar em sessão secreta 
do procedimento da tropa de Porto 
Alegre. – Sessão de 21 de Julho. 

5 – para terem preferencia nos 
empregos os militares, que 
tivessem servido nas campanhas 
do sul ou norte, e para se dar 
baixa aos soldados que a pedissem 
tendo preenchido o tempo da lei. – 
Sessão de 22 de Julho.  

6 – para ser extensivo a todas as 
províncias o perdão concedido aos 
desertores. – Sessão de 22 de 
Julho.  

7 – para voltar desta corte o 
batalhão de S. Paulo á sua 
província. – Sessão de 22 de 
Julho. 

8 – sobre o artigo – noticias 
nacionais – do n. 27 do Diário do 
Governo. – Sessão de 2 e 4 de 
Agosto. Veja o parecer da 
comissão de constituição n. 6. 

9 – para se regular o numero e 
soldo das tropas. – Sessão de 4 de 
Agosto. Veja o parecer da 
comissão de guerra n. 10. 

10 – para se não promulgar lei 
alguma da Assembleia com pena 
de morte. – Sessão de 3 de 
Setembro  

11 – sobre a admissão de 
prisioneiros lusitanos no exercício 
do Brasil. – Sessão de 11 de 
Outubro Ofício ao governo em 13: 
resposta na Sessão de 18. Veja o 



parecer da comissão de guerra n. 
20. 

 
Do deputado Costa Barros: 
N. 1 – para se darem 

agradecimentos á esquadra 
brasileira. – Sessão de 7 de 
Agosto. 

2 – para se declarar dia de festa 
nacional o de 7 de Setembro – 
Sessão de 5 de Setembro Ofício ao 
governo no mesmo dia: resp: na 
Sessão de 6. Veja outro ofício ao 
governo em 9 de Outubro e – 
deputação 8ª. –  

3 – para a extinção do Quilombo 
Guandú. – Sessão de 18 de 
Setembro Ofício ao governo em 
20: resposta: na Sessão de 26. 

 
Do deputado Cruz Gouvêa: 
N. 1 – para ser atendida em suas 

súplicas a junta do governo da 
Paraíba. – Sessão de 4 de Junho.  

 
Do deputado Dias: 
N. 1 – para entrar na lista das 

comissões a de politica interna. – 
Sessão de 9 de Junho.  

2 – para se extremarem as 
matérias, que podiam decidir-se 
pelos votos de 46 deputados das 
que exigirão maior numero. – 
Sessão de 3 de Setembro Veja o 
parecer da comissão de 
constituição n. 16. 

 
Do deputado Duarte Silva: 
N. 1 – sobre a liberdade de 

imprensa. – Sessão e 24 de Maio e 
14 de Junho. Veja o projeto de lei 
n. 36. 

 
Do deputado Fernandes Pinheiro: 
N. 1 – para a criação de uma 

universidade. – Sessão de 14 de 

Junho e 5 de Julho. Veja o projeto 
de lei n. 26. 

2 – sobre providencias precisas nas 
fronteiras contra incursões de 
espanhóis. – Sessão de 15 de 
Setembro Ofício ao governo em 
17. 

3 – sobre meios de abreviar as 
decisões de projetos, pareceres 
etc. – Sessão de 15 de Setembro e 
4 de Outubro 

 
Do deputado Ferreira de Araujo: 
N. 1 – sobre a impressão das Atas 

das sessões de 15 de Setembro 
em diante. – Sessão de 4 de 
Outubro Ofício ao governo em 11. 

2 – para se declarar dia de festa 
nacional o de 12 de Outubro. – 
Sessão de 7 de Outubro Ofício ao 
governo em 9: resposta: na 
Sessão de 10; ofício 2ª vez ao 
governo em 11. Veja a Sessão de 
8 de Nov. e o 3º ofício ao governo 
na de 10. Veja também – 
deputação 9ª. 

 
Do deputado França: 
N. 1 – para as comissões indicarem 

as matérias de que a Assembleia 
precisava de informações, sobre 
todos os ramos de administração 
pública. – Sessão de 22 e 23 de 
Agosto. 

2 – para se combater, na 
proclamação da Assembleia, a 
parte do ofício do governo de 
Portugal dirigido ao de 
Pernambuco, que a relativa ao 
sistema constitucional. – Sessão 
de 3 de Setembro  

3 – para se adiar o aditamento do 
deputado Alencar ao art. 2º do 
projeto de constituição. – Sessão 
de 18 de Setembro  

 
Do deputado Gomide: 



N. 1 – para regressar da Bahia para 
Minas o batalhão de milícias da 
comarca do Rio das Velhas. - 
Sessão de 1º de Agosto. 

 
Do deputado Henrique de Rezende: 
N. 1 – para se não falar mais de 

uma vez em 4º discussão, ainda 
sendo autor de emenda. Sessão de 
3 e 4 de Setembro  

2 – sobre a publicação imediata das 
sessões da Assembleia desde 15 
de Setembro em diante. – Sessão 
de 15 de Setembro  

3 – para se contarem os votos pró e 
contra no vencimento das 
matérias. – Sessão de 26 de 
Setembro  

 
Do deputado Lopes Gama: 
N. 1 – para se pedir á chancelaria-

mór uma tabela de decretos das 
cortes de Portugal. – Sessão de 30 
de Julho. Veja na mesma Sessão o 
ofício do ministro do Império sobre 
este objeto. 

2 – sobre a entrada de Francisco 
Manoel Martins Ramos, e Manoel 
Marques Granjeiro, nas Alagoas. – 
Sessão de 3 de Setembro  

3 – sobre o autorizar-se a comissão 
de petições para dar a estas os 
seus respectivos destinos. – 
Sessão de 10 de Setembro  

4 – para votarem em matérias 
constitucionais todos os deputados 
presentes á chamada. – Sessão de 
26 de Setembro  

5 – para se apontar o numero de 
vezes que falasse qualquer 
deputado . – Sessão de 4 de 
Outubro 

 
Do deputado Maia: 
N. 1 – dando uns apontamentos 

para a proclamação da 

Assembleia. – Sessão de 5 e 28 de 
Maio, e 11 de Junho. 

2 – para se pedirem ao governo as 
noticias tanto externas como 
internas que interessassem a 
nação. – Sessão de 23 de Maio. 
Ofício aos ministro do Imp. e mar. 
no mesmo dia: resposta do 1º na 
Sessão de 7 de Junho.  

3 – sobre recrutamentos para o 
exercito. – Sessão de 24 de Maio e 
14 de Junho. 

 
Do deputado Mariano de 

Albuquerque: 
N. 1 – sobre negócios do 

Montevidéu, sua ocupação, 
incorporação, etc. – Sessão de 30 
de Setembro Ofício ao governo em 
2 de Outubro 

 
Do deputado Martins Bastos: 
N. 1 – sobre amnistia. – Sessão de 

5, 9, 21 e 22 de Maio. 
 
Do deputado Muniz Tavares: 
N. 1 – para se abreviar a redação da 

lei da promulgação dos decretos 
da Assembleia. – Sessão de 16 de 
Agosto. 

 
Do deputado Montesuma: 
N. 1 – para se comunicar á 

Assembleia o que houvesse entre 
o gabinete do Brasil e os 
estrangeiros. – Sessão de 29 de 
Julho. 

2 – sobre a revisão do Diário do 
Governo. – Sessão de 1º de 
Agosto. 

3 – para se chamarem os deputados 
suplentes da Bahia. – Sessão de 2 
de Agosto. Veja o parecer da 
comissão de poderes n. 21. 

4 – sobre a duração das sessões. – 
Sessão de 4 de Agosto. 



5 – para se ler na Assembleia a 
proclamação de Sua Majestade 
sobre o procedimento da tropa de 
Porto – Alegre. – Sessão de 8 de 
Agosto. Veja a proposta do 
deputado Souza Mello n. 2. 

6 – para se pedirem informações ao 
governo sobre o estado de 
Império. – Sessão de 18, 19 e 22 
de Agosto. Veja na Sessão de 22 
uma emenda do deputado França 
que depois se tomou como 
indicação. 

7 – sobre o progresso da morfeia 
em Minas. – Sessão de 22 de 
Agosto. 

8 – sobre os balanços da 
intendência da policia. – Sessão de 
23, 25 e 27 de Agosto.  

9 – para se darem para a ordem do 
dia dois pareceres adiados. – 
Sessão de 28 de Agosto. 

10 – sobre a portaria do ministro da 
guerra para o desembarque do 
marechal Luiz Paulinho. – Sessão 
de 15 de Setembro  

11 – sobre a admissão de oficiais do 
Brasil. – Sessão de 15 de 
Setembro Veja os parecer da 
comissão de guerra ns. 13 e 21. 

12 – sobre o balanço do tesouro 
público. – Sessão de 18 e 22 de 
Setembro Ofício ao ministro da 
fazenda em 25: resposta na 
Sessão de 13 de Outubro Ofício ao 
ministro do Império em 14.  

13 – para se criar uma comissão de 
melhoramento da casa da 
misericórdia desta corte. – Sessão 
de 22 de Setembro Ofício ao 
governo em 27. 

14 – sobre os vencimentos do 
inspetor do arsenal do exercito. – 
Sessão de 22 de Setembro Veja o 
parecer da comissão de guerra. n. 
17. 

15 – sobre a gratificação de 
Labatut. – Sessão de 22 de 
Setembro e 23 de Outubro 

16 – sobre a demora da publicação 
do manifesto do governo, a falta 
de nomeação de agentes 
diplomáticos. – Sessão de 30 de 
Setembro e 29 de Outubro Ofício 
ao governo em 30 de Outubro 

17 – para se criar na Bahia uma 
junta protetora de agricultura e 
comércio. – Sessão de 4 de 
Outubro  

18 – sobre o titulo de marquês do 
Maranhão dado a lord Cochrane. – 
Sessão de 18, 29 e 31 de Outubro 

19 – para a extinção dos 
comissariados. – Sessão de 21 de 
Out, 

20 – para se chamar o ministro da 
guerra á Assembleia. – Sessão de 
11 de Nov. 

 
Do deputado Nogueira da Gama: 
N. 1 – para se marcarem dias e 

horas aos trabalhos das 
comissões. – Sessão de 12 de 
Julho.  

2 – sobre montepio. – Sessão de 18 
de Julho. Ofício ao governo em 23: 
resposta na Sessão de 28. 

3 – sobre a participação da 
nomeação dos membros da 
comissão de fora de marinha e 
guerra. – Sessão de 19 de Julho. 
Ofício ao governo no mesmo dia: 
resposta do ministro da guerra em 
23. 

 
Do deputado Paula Mello: 
N. 1 – para se suspender o 

provimento dos benefícios. – 
Sessão de 9 de Maio e 12 de 
Junho. 

2 – para a publicação de um 
manifesto do governo ás nações. – 



Sessão de 30 de Maio. Ofício ao 
governo no mesmo dia. 

3 – para se ordenar a formula da 
promulgação das leis da 
Assembleia. – Sessão de 30 de 
Maio, mas acha-se transcrita na de 
12 de Junho. Veja o parecer da 
comissão de legislação n. 1, e o 
projeto de lei n. 12. 

4 – para se ordenar uma lei que 
marcasse a esfera dos três 
poderes políticos. – Sessão de 9 
de Junho.  

5 – sobre destacamentos de tropas 
da província de S. Paulo. – Sessão 
de 17 de Junho. Ofício ao governo 
em 19: resposta na Sessão de 3 
de Julho. 

 
Do deputado Pereira da Cunha: 
N. 1 – para se darem 

agradecimentos ao comandante do 
exercito pacificador da Bahia, e ao 
governo provisório da província. – 
Sessão de 21 de Julho.  

 
Do deputado Rezende Costa: 
N. 1 – para se criar uma junta da 

saúde pública. – Sessão de 18 e 
27 de Junho. 

2 – sobre o juízo d’ausentes. – 
Sessão de 4 de Julho. Veja o 
parecer da comissão de legislação 
n. 27, e o projeto de lei n. 17. 

3 – sobre conhecia-as, salários e 
direitos paroquiais do bispado de 
Marianna – Sessão de 22 de Julho. 
Veja o parecer da comissão 
eclesiástica. 

 
Do deputado Ribeiro de Andrada: 
N. 1- sobre o pagamento de 

pensões, gratificações etc. feito 
pelo tesouro público, em virtude 
de avisos ou portarias. – Sessão 
de 4 de Agosto. Ofício ao governo 
no mesmo dia. 

2 – para se ampliar o projeto de lei 
sobre a fabrica de ferro de 
Ipanema. – Sessão de 16 de 
Agosto. Veja o projeto de lei n. 28. 

3 – para se darem agradecimentos a 
lord Cochrane pela restauração do 
Maranhão.- Sessão de 2 e 13 de 
Outubro Ofício ao lord em 3 de 
Outubro mas o ofício acha-se na 
Sessão de 6 de nov. 

 
Do deputado Ribeiro Campos: 
N. 1 – marcando prazo para as 

comissões apresentarem os seus 
pareceres sobre os requerimentos 
a elas já remetidos. – Sessão de 
10 de Setembro  

2 – para se mandar uma deputação 
a Sua Majestade pelo motivo da 
restauração do Maranhão. - 
Sessão de 4 de Outubro  

 
Do deputado Rocha Franco: 
N. 1 – para se soltar o vigário 

Antonio Pereira Ribeiro e outros. – 
Sessão de 22 de Julho. Veja o 
parecer da comissão de 
constituição n. 8. 

2 – para se observar em Minas o 
decreto de 16 de Abril de 1821, 
relativo a dízimos. – Sessão de 18 
de Agosto. Veja a proposta 
seguinte, e o parecer da comissão 
de fazenda n. 21. 

3 – para em Minas se arrematarem 
só os dízimos vencidos, até haver 
deliberação da Assembleia. – 
Sessão de 24 de Setembro , 23 e 
25 de Outubro 

 
Do deputado Rodrigues de 

Carvalho: 
N. 1 – para se processar o autor da 

carta inserta no Diário do Governo 
n. 124. – Sessão de 9 de Junho. 
Ofício ao governo no mesmo dia. 



2 – sobre as instruções dadas pela 
câmaras de Olinda e Paraíba 
alguns deputados. – Sessão de 22 
de Julho. 

3 – para se darem agradecimentos 
ao exercito pacificador da Bahia, e 
uma medalha de distinção; 
levantar-se um monumento na 
praça da Piedade etc. – Sessão de 
6 de Agosto. Veja a proposta do 
deputado Xavier de Carvalho n. 2, 
e os projetos de lei ns. 30, 31, 32, 
34 e 35. 

4 – para se apresentarem redigidos 
no prazo de 8 dias os projetos de 
leis já vencidos. - Sessão de 25 de 
Agosto. 

 
Do deputado Silva Lisboa: 
N. 1 – para se darem novas armas e 

títulos á vila de Valença. – Sessão 
de 7 de Outubro 

 
Do deputado Souza Mello: 
N. 1 – sobre uns mapas remetidos á 

comissão de estatística. – Sessão 
de 14 de Junho.  

2 – sobre a leitura da proclamação 
de Sua Majestade, relativa ao 
procedimento da tropa de Porto 
Alegre. – Sessão de 8 de Agosto. 
Veja a proposta do deputado 
Montesuma n. 5. 

3 – sobre uma felicitação do 
governador das armas das 
Alagoas. – Sessão de 27 de 
Agosto. 

4 – para se dar destino ás Atas das 
câmaras das vilas do Penedo e 
Poxim. – Sessão de 14 e 15 de 
Outubro 

 
Do deputado Teixeira de Gouvêa: 
N. 1 – para serem os membros da 

comissão de constituição 
dispensados de assistir ás sessões, 
para se acabar o projeto da 
constituição. – Sessão de 8 de 
Agosto. 

 
Do deputado Vergueiro: 
N. 1 – para se suspenderem as 

datas de sesmarias. – Sessão de 
14 e 29 de Julho.  

2 – sobre as matérias que deveria 
conter o Diário do Governo. – 
Sessão de 4 de Agosto. 

3 – para se publicarem no Diário do 
Governo as felicitações dirigidas á 
assembleia Sessão de 23 de 
Agosto. 

 
Do deputado Xavier de Carvalho: 
N . 1 – sobre a resposta dos presos 

da ilha das Cobras á carta do 
amigo da ordem, e o manifesto de 
um deles. – Sessão de 23 de 
Junho. 

2 – sobre os agradecimentos 
propostos para o exercito 
pacificador da Bahia. – Sessão 6 
de Agosto. Veja a proposta do 
deputado Rodrigues de Carvalho n. 
3. 

 
PARECERES 
 
Da comissão dos cinco: 
N. 1 – sobre os diplomas dos 

deputados com que se abriu a 
Assembleia. – Sessão de 18 de 
Abril e 6 de Maio. 

2 – sobre o diploma do deputado 
Araujo Lima. – Sessão de 1º de 
Maio. 

 
Da comissão de colonização: 
N. 1 – sobre a representação da 

câmara da vila de S. Jorge dos 



Ilhéus. – Sessão de 22 de Maio. 
Ofício ao governo no mesmo dia: 
resposta na Sessão de 3 de Junho.  

 
2 – sobre uns apontamentos 

relativos á colonizações. – Sessão 
de 18 de Junho. 

3 – sobre civilização de índios. – 
Sessão de 5 de Agosto. Ofício ao 
governo em 6: resposta na Sessão 
de 30. 

4 – sobre queixas contra o diretor 
dos índios do sertão de Valença. – 
Sessão de 23 de Setembro Ofício 
ao governo em 25. 

5 – sobre queixas contra o diretor 
dos índios da aldeia de S. Luiz 
Beltrão. – Sessão de 23 de 
Setembro Ofício ao governo em 
25: resposta na Sessão de 24 de 
Outubro Ofício novamente em 27.  

 
Da comissão de comércio: 
N. 1 – sobre uma representação 

relativa ao partido que se pode 
tirar das riquezas da província do 
Espirito-Santo. – Sessão de 9 e 11 
de Julho. 

2 – dita relativa a uma estrada do 
Rio de Janeiro para Barbacena. – 
Sessão de 9 e 10 de Julho. Ofício 
ao governo em 11. 

3 – dia relativa á criação de 
sociedade de mineração. – Sessão 
de 6 de Agosto. 

4 – dita sobre uma fabrica de selins 
rasos. – Sessão de 6 de Agosto. 

5 – sobre construção de máquinas 
nas para fiar algodão e tecer 
panos. – Sessão de 15 de Outubro  

6 – sobre requerimento de José 
Antonio Barbosa de Mello, para se 
lhe pagar o seu soldo por inteiro. – 
Sessão de 15 de Outubro  

7 – sobre fabricas de estamparia e 
papel. – Sessão de 24 de Outubro  

 

Da comissão de constituição: 
N. 1 – sobre a forma de promulgar 

as leis da Assembleia. – Sessão de 
12 de Junho.  

2 – sobre a nomeação de dois 
deputados para mim. d’estado. – 
Sessão de 18 de Julho.  

3 – sobre a nomeação de um 
deputado  para intendente geral 
da policia. – Sessão de 18 e 19 de 
Julho.  

4 – sobre o veto absoluto 
proclamado pela tropa de Porto 
Alegre. – Sessão de 23, 24 e 26 de 
Julho.  

5 – sobre a eleição dos deputado de 
Sergipe e da cidade da Bahia. 
Sessão de 4 de Agosto. Ofício ao 
governo em 5: resposta na Sessão 
de 7 de Outubro.  

6 – sobre o Diário do Governo n. 27. 
– Sessão de 5 de Agosto. 

7 – sobre a licença para se litigar 
com deputado da Assembleia. – 
Sessão de 5, 8 e 9 de Agosto Veja 
o parecer  desta comissão n. 11. 

8 – sobre a soltura do vigário 
Antonio Pereira Ribeiro. – Sessão 
de 11 de Agosto. 

9 – sobre o requerimento de um 
cidadão para se ampliar o prazo de 
seu regresso de Portugal para o 
Brasil. – Sessão de 11 de Agosto. 
Ofício ao governo em 12: resposta 
na Sessão de 29. Veja o parecer  
desta comissão n. 13. 

10 – sobre a criação de nova 
província, tendo por capital o 
arraial de Carinhanha; e de uma 
nova comarca. – Sessão de 28 de 
Agosto. Veja a Sessão do 1º de St. 
no princ..  

11 – sobre o objeto do parecer  n. 7 
desta comissão – Sessão de 5 de 
Setembro  

12 – sobre o requerimento de dois 
cidadãos para se ampliar o prazo 



de seu regresso de Portugal para o 
Brasil. – Sessão de 5 de Setembro 
Ofício ao governo em 9. 

13 – sobre o objeto do parecer  n. 9 
desta comissão – Sessão de 5 de 
Setembro Ofício ao governo em 9. 

14 – sobre a chegada do brigue 
Treze de Maio. – Sessão de 10, 11 
e 16 de Setembro Ofício ao 
governo em 10: resposta na 
Sessão de 12. Ofício novamente 
em 17. Veja a proposta do 
deputado Montesuma n. 10. 

15 – sobre a forma de discutir o 
projeto de constituição. – Sessão 
de 11, 12 e 13 de Setembro  

16 – sobre o numero preciso de 
votos para decisão das matérias. – 
Sessão de 12 e 15 de Setembro  

17 – sobre a eleição dos deputado 
da prov. Gisphatina. – Sessão de 
23 de Setembro e 6 de Outubro 
Ofício ao governo em 7: resposta 
na Sessão de 24. 

18 – sobre a criação do arraial de 
Santa Luzia em vila. – Sessão de 
23 de Setembro  

19 – sobre as irregularidades da 
eleição da junta governativa da 
Bahia. – Sessão de 27 de 
Setembro Ofício ao governo em 
30. 

20 – sobre a deposição de 
presidente e secretario do governo 
de Pernambuco. – Sessão de 23 
de Outubro e 8 de Nov. Ofício ao 
governo em 10. Unido a este 
parecer  se discutiu o desta 
comissão n. 22. 

21 – sobre a nomeação de um 
negociador por parte do Brasil em 
Londres. – Sessão de 4, 5 e 6 de 
Nov. Ofício ao governo em 7. 

22 – sobre os acontecimentos dos 
dias 11 e 12 de Setembro na 
Paraíba. – Sessão de 4 e 8 de Nov. 
Ofício ao governo em 10. Unido a 

este parecer  se discutiu o desta 
comissão n. 20. 

23 – sobre a demissão pedida pelo 
deputado Muniz Tavares. – Sessão 
de 7 de Nov. Ofício ao mesmo 
deputado em 8. 

 
Da comissão de eclesiástica: 
N. 1 – sobre conhecia-as, e mais 

direitos paroquiais no bispado de 
Marianna. – Sessão de 15 de 
Outubro Ofício ao governo em 18. 

 
Da comissão especial: 
N. 1 – sobre a representação dos 

oficiais da guarnição da corte. 
Sessão de 11 de Nov. Veja na 
mesma o ofício ao governo e a 
resposta do ministro do Império. 

2 – sobre a proposta n. 12 do 
deputado Andrada Machado. 
Sessão de 11 de Nov. 

3 – sobre a resposta do ministro do 
Imp. relativa á representação dos 
oficiais da guarnição da corte. 
Sessão de 11 de Nov. Ofício ao 
governo comissão a data 

de 12 de Nov. 
 
Da comissão de estatística: 
N. 1 – sobre providencias para o 

sertão de Pernambuco. – Sessão 
de 5 e 20 de Setembro  

 
Da comissão de fazenda: 
N. 1 – sobre a indenização de 

despesas feitas por José Vieira de 
Mattos. – Sessão de 28 de Maio. 
Ofício ao governo no mesmo dia. 
Veja o parecer da comissão de 
legislação n. 5. 

2 – sobre os meios de suprir as 
despesas da junta da fazenda das 
Alagoas. – Sessão de 28 de Maio. 

3 – sobre o aumento de ordenado 
aos amanuenses e outros oficiais 



do tesouro público. – Sessão de 3 
de Junho.  

4 – sobre a remuneração de 
serviços. – Sessão de 16 e 21 de 
Junho. Veja o seguinte parecer   

5 – sobre o mesmo. – Sessão de 27 
de Junho e 1º de Julho. Ofício ao 
governo em 2 de Julho.  

6 – sobre os ordenados dos 
empregados no serviço da 
Assembleia. – Sessão de 3 de 
Julho.   

7 – sobre remuneração de serviços. 
– Sessão de 11 e 12 de Julho. 

8 – sobre aumento de salários aos 
guardas da Alfandega do rio de 
Janeiro. – Sessão de 17 de Julho. 

9 – sobre diminuição dos 
vencimentos de Antonio Joaquim 
Nogueira da Gama. – Sessão de 
17 e 30 de Julho. 

10 – sobre o contrato das sisas de 
Campos. – Sessão de 17 e 24 de 
Julho, 6, 7 e 8 de Agosto. Ofício ao 
governo em 11. Na Sessão de 
Agosto foi discutido com o parecer  
seguinte. 

11 – sobre o mesmo contrato. – 
Sessão de 2 de Agosto. Foi 
discutido com o antecedente. 

12 – sobre o empréstimo aberto na 
Bahia. – Sessão de 4, 5 e 6 de 
Agosto. Ofício ao governo no 
mesmo dia 6. 

13 – sobre a falta de certa quantia 
em um dos cofres do tesouro. – 
Sessão de 5 de Agosto. Ofício ao 
governo em 6: resposta deste na 
Sessão de 13. Veja o parecer  
desta comissão n. 19. 

14 – sobre a remuneração de 
serviços. – Sessão de 13 de 
Agosto. Ofício ao governo em 14: 
resposta na Sessão de 22. Veja o 
parecer  desta comissão n. 20. 

15 – sobre a supressão de um 
imposto. – Sessão de 16 de 

Agosto. Ofício ao governo em 18: 
resposta na Sessão de 23 de 
Outubro 

16 – sobre remuneração de 
serviços. – Sessão de 16 de 
Agosto. Ofício ao governo em 18: 
resposta na Sessão de 30. Veja o 
parecer  desta comissão n. 33. 

17 – sobre a isenção de direitos nos 
produtos da fabrica de ferro de 
Ipanema. – Sessão de 16 de 
Agosto. Veja a proposta do 
deputado Ribeiro de Andrada n. 2, 
e o projeto de lei n. 28. 

18 – sobre a estrada do Carmo. – 
Sessão de 19 de Agosto. Ofício ao 
governo em 22. 

19 – sobre o objeto de que trata o 
parecer desta comissão n. 13. – 
Sessão de 19, 22 e 23 de Agosto. 
Ofício ao governo em 26. 

20 – sobre o objeto de que trata o 
parecer  desta comissão n. 14. – 
Sessão de 28 de Agosto. 

21 – sobre arrecadação de dízimos. 
– Sessão de 28 de Agosto. Ofício 
ao governo em 29: resposta na 
Sessão de 20 de Outubro. 

22 – sobre a desigualdade dos 
vencimentos dos oficiais das 
diferentes secretarias de estado. – 
Sessão de 28 de Agosto e 2 de 
Setembro Ofício ao governo em 3 
e 12 de Setembro, resposta do 
ministro da guerra em 23; da 
marinha e justiça em 24; do 
Império em 27; dos negócios 
estrangeiros em 9 de Outubro. 

23 – sobre ordenados de 
presidentes, e secretários dos 
governos das províncias. – Sessão 
de 3, 6 e 9 de Setembro. 

24 – sobre o requerimento de 
Antonio Francisco de Sampaio, 
para o suprimento de certa 
despesa. – Sessão de 17 de 



Setembro Ofício ao governo em 
18. 

25 – sobre remuneração de serviço. 
– Sessão de 17 de Setembro Ofício 
ao governo em 18. 

26 – sobre a criação de um ofício de 
escrivão de decima. – Sessão de 
17 de Setembro e 10 de Outubro. 
Ofício ao governo em 13 de 
Outubro. 

27 – sobre a gratificação pedida 
pelo lente da aula da taquigrafia. – 
Sessão de 17 de Setembro e 10 de 
Outubro. 

28 – sobre um plano relativo á 
extração Diamantina. – Sessão de 
17 de Setembro; Ofício ao governo 
em 18. 

29 – sobre aumento de ordenado 
dos oficiais da secretaria do 
governo de Pernambuco. – Sessão 
de 23 de Setembro e 27 de 
Outubro. Ofício ao governo em 29 
de Outubro.  

30 – sobre a extinção da decima e 
outros impostos, na vila da 
Atalaia. – Sessão de 23 de 
Setembro e 8 de Outubro. Ofício 
ao governo em 11 de Outubro. 

31 – sobre a arrematação de 2 mil 
quintais de Pau-brasil. – Sessão de 
23 de Setembro e 15 de Outubro. 

32 – sobre o requerimento de José 
Baptista da Silva, para o 
suprimento de certa despesa. – 
Sessão de 8 de Outubro. Ofício ao 
governo em 10. 

33 – sobre o objeto de que trata o 
parecer  n. 16 desta comissão – 
Sessão de 15 e 27 de Outubro.  

34 - sobre o aumento de ordenado 
pedido por Joaquim Floriano de 
Toledo. – Sessão de 15 de 
Outubro.  

35 – sobre o aumento de ordenado 
pedido pelo alcance-pequeno da 

câmara do Rio de Janeiro. – 
Sessão de 15 de Outubro. 

 
Da comissão de guerra: 
N. 1 – sobre a soltura de vários 

presos dos corpos da guarnição da 
corte. – Sessão de 17 e 18 de 
Junho.  

2 – sobre a prisão dos oficiais 
remetidos pelo Barão da Laguna. – 
Sessão de 17 e 27 de Julho e 2 de 
Julho. Ofício em 18 de Junho: 
resposta na Sessão de 26. Ofício 
novamente em 2 de Julho: 
resposta na Sessão de 12. 

3 – sobre a revogação de uma 
sentença. – Sessão de 17 de 
Junho. 

4 – sobre a soltura pedida pelo 
soldado Antonio Francisco. – 
Sessão de 24 de Julho. 

5 – sobre o corpo de estrangeiros. – 
Sessão de 24 de Julho. Ofício ao 
governo em 28: resposta na 
Sessão de 31. Veja o parecer  
desta comissão n. 10. 

6 – sobre a demora de um processo. 
– Sessão de 24 de Julho. Ofício ao 
governo no mesmo dia: resposta 
na Sessão de 8 de Agosto. 

7 – sobre milícias de S. Paulo. – 
Sessão de 28, 30 e 31 de Julho. 
Ofício ao governo em 2 de Agosto: 
resposta na Sessão de 7. 

8 – sobre o destino dos prisioneiros 
Lusitanos. – Sessão de 29 e 30 de 
Agosto. Ofício ao governo no 1º de 
Setembro: resposta na Sessão de 
5. Veja o parecer  desta comissão 
n. 20. 

9 – sobre o numero de tropas, 
fortificações etc. – Sessão de 5 de 
Setembro Ofício ao governo em 9: 
resposta na Sessão de 25 de 
Outubro.  

10 – sobre a extinção do corpo de 
estrangeiros. – Sessão de 5 de 



Setembro Veja o projeto de lei n. 
29. 

11 – sobre uma pensão dada pelo 
bolsinho. – Sessão de 17 de 
Setembro e 10 de Outubro. Ofício 
ao governo em 13 de Outubro: 
resposta na Sessão de 8 de 
Novembro.  

12 – sobre novos uniformes da 
tropa. – Sessão de 26 de 
Setembro Ofício ao governo em 
30.  

13 – sobre a admissão de oficiais 
Lusitanos no exercito do Brasil. – 
Sessão de 26 de Setembro Ofício 
ao governo em 30: resposta na 
Sessão de 3 de Outubro. Veja o 
parecer  desta comissão n. 21. 

14 – sobre a extinção de um 
batalhão no Ceará. – Sessão de 13 
de Outubro. Ofício ao governo em 
14. 

15 – sobre a criação de um batalhão 
de milícias no Rio-Grande do 
Norte. – Sessão de 13 de Outubro. 
Ofício ao governo em 14. 

16 – sobre a criação de uma 
companhia de cavalaria miliciana 
no Rio de S. Francisco. – Sessão 
de 13 de Outubro. 

17 – sobre os vencimentos do 
inspetor do arsenal do exercito. – 
Sessão de 13 de Outubro. Ofício 
ao governo em 14: resposta na 
Sessão de 22. 

18 – sobre a baixa de um soldado. – 
Sessão de 13 de Outubro. Ofício 
ao governo em 14: resposta na 
Sessão de 22. 

19 – sobre a admissão dos filhos de 
certos oficiais a segundos cadetes. 
– Sessão de 24 de Outubro.  

20 – sobre a admissão de 
prisioneiros Lusitanos no exercito 
do Brasil. – Sessão de 24 de 
Outubro. 

21 – sobre a admissão de 
desertores Lusitanos no exercito 
do Brasil. – Sessão de 24 e 30 de 
Outubro. 

 
Da comissão de instrução: 
N. 1 – sobre uma memoria relativa 

a estudos menores. – Sessão de 7 
de Julho.  

2 – sobre o seminário de Itu. – 
Sessão de 23 de Setembro e 13 de 
Outubro. Ofício ao governo em 14 
de Outubro. 

3 – para se imprimir uma memoria 
sobre regime de Universidades. – 
Sessão de 15 de Outubro. 

 
Da comissão de legislação: 
N. 1 – sobre a prisão de José 

Fernandes Gama. – Sessão de 17 
de Maio. Ofício ao governo no 
mesmo dia: resposta na Sessão de 
27. Veja o parecer  desta comissão 
n. 15.  

 
2 – sobre a isenção de 

contribuições. – Sessão de 17 de 
Maio. 

3 – sobre a soltura de alguns presos 
da cadeia da corte. – Sessão de 17 
de Maio.  

4 – sobre abusos de boticários. – 
Sessão de 17 de Maio.  

5 – sobre o requerimento de José 
Vieira de Mattos. – Sessão de 17 e 
20 de Maio. Veja o parecer da 
comissão de fazenda n. 1. 

6 – sobre a prisão de Domingos 
Alves Branco Muniz Barreto. – 
Sessão de 27 de Maio. 

7 – sobre a prisão de João Soares 
Lisboa. – Sessão de 27 e 28 de 
Maio. 

8 – sobre a posse da ilha do Bom 
Jesus. – Sessão de 27 e 28 de 
Maio. 



9 – sobre a prisão de Luiz Gomes. – 
Sessão de 27 e 28 de Maio. Ofício 
ao governo no mesmo dia 28. 

10 – sobre o indulto pedido pelos 
presos de S. Paulo. – Sessão de 
27 e 28 de Maio.  

11 – sobre o ofício de escrivão da 
correição de Olinda. – Sessão de 
27 e 28 de Maio. 

12 – sobre contas de testamentos. – 
Sessão de 27 e 28 de Maio. Veja o 
parecer  desta comissão n. 18. 

13 – sobre o projeto de lei para 
confirmação da legislação 
observada no Brasil. – Sessão de 
27 e 28 de Maio. 

14 – sobre a denegação de uma 
gratificação. – Sessão de 4 de 
Junho.  

15 – sobre a prisão de José 
Fernandes Gama. – Sessão de 9 e 
11 de Junho.  

16 – sobre a resposta do deputado 
Costa Barros. – Sessão de 9 de 
Junho. Veja a Sessão de 8 de 
Julho, em cuja data se lhe oficiou 
e a de 9. 

17 – sobre remuneração de serviços 
– Sessão de 11 de Junho.  

18 – sobre contas de testamentos. – 
Sessão de 11 de Junho. Veja o 
parecer  desta comissão n. 20. 

19 – sobre continuação da revista 
em causa de liberdade. – Sessão 
de 19 e 23 de Junho. Veja o 
parecer  desta comissão n. 23. 

20 – sobre o objeto do parecer  n. 
18 desta comissão – Sessão de 27 
de Junho. 

21 – sobre o pagamento de dizima 
na chancelaria. – Sessão de 27 de 
Junho, 4 e 5 de Julho. 

22 – sobre o objeto do parecer  n. 
19 desta comissão – Sessão de 28 
de Junho.. Ofício ao governo em 
30: resposta na Sessão de 14 de 
Julho. 

23 – sobre o dividendo de 20 ações 
de José Luiz Alves. – Sessão de 4 
de Julho. 

24 – sobre abusos de processos. – 
Sessão de 5 de Julho. 

25 – sobre providências em 
matérias religiosas, civis e 
econômicas. – Sessão de 5 de 
Julho. 

26 – sobre a prisão do padre 
Bernardo José Viegas. – Sessão de 
7 de Julho. Ofício ao governo em 
8: resposta na Sessão de 28. 

27 – sobre o juízo dos ausentes. – 
Sessão de 9 de Julho. Veja o 
projeto de lei n. 17. 

28 – sobre a prisão de Pedro da 
Silva Pedroso. – Sessão de 9 de 
Julho. Ofício ao governo em 10: 
resposta na Sessão de 17. Veja o 
parecer  desta comissão n. 33. 

29 – sobre a prisão de José Antonio 
Gonçalves Vianna. – Sessão de 16 
de Julho. Ofício ao ministro da 
marinha no mesmo dia: resposta 
na Sessão de 22. Ofício ao 
ministro da justiça em 23. 

30 – sobre a prisão de José da Silva 
Pereira. – Sessão de 16 e 24 de 
Julho. Ofício ao governo em 28. 

31 – sobre a prisão dos marinheiros 
da escuna Catharina. – Sessão de 
17 de Julho. 

32 – sobre a diária pedida por 
presos da ilha das Cobras. – 
Sessão de 17 de Julho. 

33 – sobre e a prisão de Pedro da 
Silva Pedroso. – Sessão de 22 de 
Julho. Ofício ao governo em 23: 
resposta pelas repartições da 
guerra e justiça na Sessão de 28. 

34 – sobre a prisão de João Ricardo 
da Cruz. – Sessão de 22 de Julho. 
Ofício ao governo em 23: resposta 
na Sessão de 30. 



35 – sobre pagamento de licença 
para a venda de certos gêneros. – 
Sessão de 9 de Agosto.  

36 – sobre providencias pedidas 
pela câmara de Aquiraz. – Sessão 
de 9, 11, 12 e 13 de Agosto. Ofício 
ao governo em 14. 

37 – sobre prorrogação de prazo em 
administração de bens. – Sessão 
de 13 de Agosto. Ofício ao governo 
em 14: resposta na Sessão de 30. 
Veja o parecer  desta comissão n. 
45. 

38 – sobre a prisão de João José 
Martins Pamplona Côrte Real. – 
Sessão de 28 e 29 de Agosto. 
Ofício ao governo em 30. 

39 – sobre queixas contra o juiz de 
fora, e câmara de Macacu. – 
Sessão de 28 de Agosto. Ofício ao 
governo em 29: resposta na 
Sessão de 2 de Setembro Veja o 
parecer  desta comissão n. 52. 

40 – sobre a extinção do contrato 
do Ver no termo de Macacu. – 
Sessão de 28 de Agosto, 5, 23 e 
25 de Setembro. 

41 – sobre uma revista. – Sessão de 
5 de Setembro e 1º de Outubro. 
Ofício ao governo neste ultimo dia. 

42 – sobre posses de terrenos. – 
Sessão de 5 de Setembro e 3 de 
Outubro. 

43 – sobre dispensas. – Sessão de 5 
e 25 de Setembro e 3 de Outubro. 
Ofício ao governo em 6 de 
Outubro. 

44 – sobre sequestro de bens em 
Angola. – Sessão de 12 de 
Setembro Ofício ao governo em 
13: resposta na Sessão de 20. 
Veja o parecer  desta comissão n. 
49. 

45 – sobre o objeto do parecer  n. 
37 desta comissão – Sessão de 12 
de Setembro e 6 de Outubro. 

Ofício ao governo em 7 de 
Outubro. 

46 – sobre a conjuração de S. 
Paulo. – Sessão de 15 de 
Setembro Ofício ao governo em 
17. 

47 – sobre a facção cativa e passiva 
de testamento. – Sessão de 23 de 
Setembro e 15 de Outubro. 

48 – sobre o destino de 63 presos 
vindos de Portugal. – Sessão de 
23 de Setembro, e 13 de Outubro. 
Ofício ao governo em 14 de 
Outubro. 

49 – sobre o objeto do parecer  n. 
44 desta comissão – Sessão de 1º 
de Outubro 

50 – sobre pagamento de novos 
direitos. – Sessão de 6 de Outubro  

51 – sobre aumento de salários aos 
escrivães, tabeliães e oficiais de 
justiça do Recife. – Sessão de 13 
de Outubro 

52 – sobre o objeto do parecer  n. 
39 desta comissão – Sessão de 13 
de Outubro 

53 – sobre uma nota do banco que 
por estragada se não aceitava. – 
Sessão de 13 de Outubro 

54 – sobre uma tomada de dinheiro. 
– Sessão de 20 de Outubro Ofício 
ao governo em 21. 

55 – sobre o pagamento do 
ordenado de um guarda-livros. – 
Sessão de 20 e 27 de Outubro 

56 – sobre revista de graça 
especialíssima. – Sessão de 22 de 
Outubro Ofício ao governo em 23. 

57 – sobre a criação de uma vila. – 
Sessão de 22 de Outubro 

58 – sobre um sequestro. – Sessão 
de 22 de Outubro  

59 – sobre a inobservância do alv. 
de 30 de dez. de 1822; contrato e 
instruções dadas a lord Cochrane. 
– Sessão de 22 e 25 de Outubro 



Ofício ao governo em 27: Resposta 
na Sessão de 5 de Nov. 

60 – sobre o insulto feito a David 
Pamplona Côrte Real. – Sessão de 
8 e 10 de Nov. 

 
Da comissão de petições: 
N. 1 – sobre requerimento dos 

deputado Joaquim Gonçalves 
Ledo, Joaquim Alves d’Oliveira, e 
Venancio Henriques de Rezende e 
do cidadão José Fernandes Gama. 
– Sessão de 9 de Maio. Veja sobre 
os 3 deputado os parecer da 
comissão de poderes ns. 2, 4 e 6; 
e sobre o cidadão Gama os 
parecer da comissão de legislação 
ns. 1 e 15. 

2 – sobre o lugar de despachante da 
Alfandega de Pernambuco. – 
Sessão de 30 de Julho. 

3 – sobre a demora de umas causas 
de assinações de dez dias. – 
Sessão de 2 de Agosto. 

4 – sobre a baixa pedida pelo 
soldado José Gomes. – Sessão de 
5 de Setembro  

5 – sobre a pretensão de um 
prussiano a entrar no serviço do 
Brasil. – Sessão de 17 de 
Setembro  

6 – sobre a preterição do escrivão 
da contadoria da bulla. – Sessão 
de 17 de Setembro  

7 – sobre a remuneração de 
serviços. – Sessão de 17 de 
Setembro  

8 – sobre um contrato de compra e 
venda. – Sessão de 22 de Outubro 

 
Da comissão de poderes: 
N. 1 – sobre a entrada do deputado 

Costa Barros na Assembleia. – 
Sessão de 7 de Maio. Oficiou-se-
lhe no mesmo dia: Resposta na 
Sessão de 10. Veja o parecer da 
comissão de legislação n. 16. 

2 – sobre a dispensa pedida pelo 
deputado Joaquim Alves d’Oliveira. 
– Sessão de 10 de Maio. Oficiou-
se-lhe no mesmo dia: Resposta na 
Sessão de 26 de Agosto. Veja o 
parecer  desta comissão n. 24. 

3 – sobre a dispensa pedida pelo 
deputado Agostinho Corrêa da 
Silva Goulão. – Sessão de 12 e 16 
de Maio. Expedindo-se lhe ofício 
no dito dia 16. 

4 – sobre a entrada do deputado 
Joaquim Gonçalves Ledo na 
Assembleia. – Sessão de 12 e 16 
de Maio. Oficiou-se-lhe no 1º de 
Agosto. Resposta na Sessão de 4 
de Outubro 

5 – sobre a dispensa pedida pelo 
Deputado José Alves do Couto 
Saraiva. – Sessão de 12 e 16 de 
Maio. Oficiou-se-lhe no mesmo dia 
16. Resposta na Sessão de 21 de 
Junho. Veja o parecer  desta 
comissão n. 17. 

6 – sobre a entrada do deputado 
Venancio Henriques de Rezende na 
Assembleia. – Sessão de 12 e 16 
de Maio. Oficiou-se-lhe no mesmo 
dia 16, e ao governo em 17. 
Resposta deste na Sessão de 30. 
Veja a de 26 de Agosto. 

7 – sobre a dispensa pedida pelo 
deputado Diogo de Toledo Lara e 
Ordonhes. – Sessão de 17 de 
Maio. 

8 – sobre o diploma do deputado 
Almeida e Albuquerque. – Sessão 
de 22 de Maio. 

9 – sobre os diplomas dos 
deputados Ornellas e Pacheco e 
Silva. – Sessão de 23 de Maio. 
Oficiou-se-lhe no mesmo dia. 

10 – sobre a entrada do deputado 
Fernandes Pinheiro na Assembleia. 
– Sessão de 23 de Maio. Ofício ao 
governo em 10 de Junho: 
Resposta na Sessão de 16. 



11 – sobre o diploma do deputado 
Oliveira Maciel. – Sessão de 14 de 
Junho.  

12 – sobre o diploma do deputado 
Marianno de Albuquerque. – 
Sessão de 16 de Junho. 

13 – sobre o diploma do deputado 
Ribeiro Campos. – Sessão de 18 
de Junho. Oficiou-se-lhe no 
mesmo dia. 

14 – sobre o diploma do deputado 
Araujo Gondim. – Sessão de 19 de 
Junho. Oficiou-se-lhe no mesmo 
dia. 

15 – sobre o diploma do deputado 
Vergueiro. – Sessão de 30 de 
Junho. Oficiou-se-lhe no mesmo 
dia. 

16 – sobre o diploma do deputado 
Alvares da Silva. – Sessão de 11 
de Julho. Oficiou-se-lhe no mesmo 
dia. 

17 – sobre o diploma do deputado 
Couto Saraiva. – Sessão de 15 de 
Julho. 

18 – sobre os diplomas dos 
deputado Carvalho e Mello, 
Carneiro, Montesuma, Costa 
Carvalho e Galvão. – Sessão de 19 
de Julho. Oficiou-se lhes no 
mesmo dia. 

19 – sobre os diplomas dos 
deputado Ferreira França e 
Ferreira Araujo. – Sessão de 21 de 
Julho.  

20 – sobre os diplomas dos 
deputado Maciel da Costa e 
Calmon. – Sessão de 2 de Agosto. 
– Sessão de 2 de Agosto. Oficiou-
se lhes no mesmo dia. 

21 – para tomarem assento na 
Assembleia os deputado suplentes 
da Bahia, Pedreira do Couto e 
Silva Lisboa. – Sessão de 2 de 
Agosto. Oficiou-se lhes no mesmo 
dia. Veja o parecer  desta 
comissão n. 29. 

 sobre a dispensa pedida pelo 
deputado Francisco Pereira de 
Santa Apollonia. – Sessão de 5 de 
Agosto. Oficiou-se-lhe em 6. 
Resposta na Sessão de 30. 

23 – sobre o diploma do deputado 
Abreu e Silva. – Sessão de 27 de 
Agosto. Oficiou-se-lhe no mesmo 
dia. Veja o parecer  desta 
comissão n. 26. 

24 – sobre nova instancia do 
deputado Joaquim Alves d’Oliveira 
para ser dispensado de 
comparecer na Assembleia. – 
Sessão de 30 de Agosto. Oficiou-
se-lhe no mesmo dia. 

25 – sobre a licença pedida pelo 
deputado Andrada e Silva. – 
Sessão de 17 de Setembro Veja o 
parecer  desta comissão n. 27. 

26 – sobre os diplomas dos 
deputado Xavier Sobreira, 
Hollanda Cavalcanti, Faria Lobato 
e Teixeira da Costa. – Sessão de 
22 de Setembro  

27 – sobre o objeto de que trata o 
parecer  n. 25 desta comissão – 
Sessão de 6 e 10 de Outubro  

28 – sobre o diploma do deputado 
Brant Pontes – Sessão de 8 de 
Outubro 

29 – sobre o diploma do deputado 
Silva Lisboa. – Sessão de 8 de 
Outubro  

30 - sobre o diploma do deputado 
Pacheco Pimentel. – Sessão de 22 
de Outubro 

31 - sobre o diploma do deputado 
Xavier Garcia. – Sessão de 22 de 
Outubro Oficiou-se ao deputado 
Francisco d’Arruda Câmara em 23. 

32 – sobre a entrada do deputado 
Monteiro de Barros na Assembleia. 
– Sessão de 31 de Outubro 

33 – sobre o chamamento de um 
suplente em lugar do deputado 
Miguel Joaquim de Cerqueira. – 



Sessão de 31 de Outubro Ofício ao 
governo em 4 de Nov.; mas acha-
se na Sessão de 6. 

 
Da comissão da redação do Diário: 
N. 1 – sobre o lugar de impressor do 

Diário e mais papeis da 
Assembleia. – Sessão de 16 de 
Maio. 

2 – para se proceder ao exame dos 
taquígrafos. – Sessão de 31 de 
Maio. Veja a Sessão de 5 de 
Junho.  

3 – Arbitrando os ordenados dos 
taquígrafos. – Sessão de 9 de 
Junho. 

4 – sobre o ordenado de um 
taquígrafo. – Sessão de 12 de 14 
de Junho. 

5 – sobre novo turno de taquígrafos. 
– Sessão de 8 e 18 de Julho; e o 
parecer  que se segue. 

6 – sobre o mesmo objeto. – Sessão 
de 21 de Julho. Veja o parecer  
que se segue. 

7 – nomeando os taquígrafos de 
novo turno. – Sessão de 23 de 
Agosto. 

8 – para se publicarem de 
preferencia as sessões de 15 de 
Setembro em diante, por 
compreenderem a discussão do 
projeto da constituição. – Sessão 
de 15 de Setembro  

9 – para se multarem os taquígrafos 
que faltassem sem causa 
justificada. – Sessão de 27 de 
Setembro  

10 – sobre as despesas feitas pelo 
porteiro da aula de taquigrafia. – 
Sessão de 15 de Outubro 

 
Da comissão da redação das leis: 
N. 1 – sobre o projeto de lei relativo 

ao juízo de ausentes. – Sessão de 
12 de Setembro  

 
Da comissão da redação do 

regimento: 
N. 1 – oferecendo reformado o cap. 

3º do mesmo regimento. – Sessão 
de 4 de Junho. 

 
Da comissão de saúde pública: 
N. 1 – sobre as cartas dos alunos da 

academia medico-cirúrgica da 
corte. – Sessão de 22 de Julho. 
Veja o projeto de lei n. 22. 

2 – sobre a qualidade do pão de 
munição. – Sessão de 22 de 
Outubro 

 
Da comissão dos três: 
- sobre os diplomas dos membros 

da comissão dos cinco. – Sessão 
1ª. 

 
Da mesa: 
N. 1 – sobre a gratificação arbitrária 

aos ajudantes interinos do porteiro 
da secretaria da Assembleia. – 
Sessão de 2 de Setembro Ofício ao 
governo em 3. 

2 – sobre o requerimento de dois 
pretendentes ao lugar de oficiais 
da secretaria da Assembleia. – 
Sessão de 9 e 27 de Setembro 

 
 

PROJETOS DE LEI 
 
N. 1 – DO DEPUTADO PEREIRA DA 

CUNHA, sobre a confirmação das 
leis existentes – 1ª leitura em 5 de 
Maio – 2ª leitura em 7-1ª 

discussão em 30 de Junho – 2ª 
discussão em 7 e 8 de Julho – 3ª 
discussão em 16 e 30. Sanção no 
mesmo dia 30. Redigido pela 



comissão em 28 de Agosto. Veja 
Tabela de leis. 

2 – DO DEPUTADO PEREIRA 
SAMPAIO, sobre perdão dos 
presos afiançados, ou seguros – 1ª 
leitura em 5 de Maio. Rejeitado em 
7 de Junho.  

3 – DO DEPUTADO RODRIGUES DE 
CARVALHO, sobre sociedades 
secretas – 1ª e 2ª leitura em 7 de 
Maio – 1ª discussão em 17 – 2ª 
discussão em 20 – 3ª discussão 
em 30 e 31 e em 2, 3, 4, 5, 7 e 9 
de Junho. Redigido pela comissão 
em o 1º de Setembro Novas 
alterações em 3 e 4. Sanção no 
mesmo dia 4 de Setembro  

4 – DO DEPUTADOSOUZA MELLO, 
sobre governos provinciais – 1ª 
leitura em 7 de Maio – 2ª em 
9.Vej o projeto n. 6, que sérvio de 
base á discussão. 

5 – DO DEPUTADO GOMIDE, sobre 
governos provinciais – 1ª e 2ª 
leitura em 9 de Maio. Veja o 
projeto n. 6, que sérvio de base á 
discussão. 

6 – DO DEPUTADO ANDRADA 
MACHADO, sobre governos 
provinciais – 1ª e 2ª leitura em 9 
de Maio – 1ª discussão em 26 e 27 
– 2ª discussão em 16, 17, 18, 19, 
20, 21 e 23 de Junho – 3ª 
discussão em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23 
e 28 de Julho. Redigido pela 
comissão em 2 de Setembro 
Novas alterações em 3 de 
Setembro e 6 de Outubro Sanção 
em 11. Redigido novamente pela 
comissão em 14 de Outubro 

7 – DO DEPUTADO ANDRADA 
MACHADO, para a extinção do 
conselho de procuradores de 
província – 1ª e 2ª leitura em 21 
de Maio – 1ª discussão em 4 de 
Junho – 2ª discussão em 5, 9 e 10 

- 3ª discussão e sanção em 11. 
Redigido pela comissão e 
sancionado em 30 de Agosto. 

8 – DO DEPUTADO MUNIZ 
TAVARES, sobre naturalização de 
portugueses – 1ª leitura em 22 de 
Maio – 2ª leitura em 14 de Junho 
– 1ª discussão em 19, 20 e 25. Foi 
rejeitado. 

9 – DO DEPUTADO CALDAS, para se 
proibir a entrada de noviços – 1ª 
leitura em 24 de Maio – 2ª leitura 
em 27 de Junho. Foi rejeitado. 

10 – DO DEPUTADO XAVIER DE 
CARVALHO, sobre liberdade de 
imprensa – 1ª leitura em 24 de 
Maio – 2ª leitura em 14 de Junho. 
Veja o projeto de lei n. 36. 

11 – DO DEPUTADO ROCHA 
FRANCO, sobre a alternativa das 
contas dos testamentos – 1ª 
leitura em 27 de Maio – 2ª leitura, 
em 27 de Junho. Foi rejeitado. 

12 – DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, sobre a 
promulgação dos decretos da 
Assembleia – 1ª e 2ª leitura em 
12 de Junho – 1ª discussão em 2ª 
discussão em 26 e 27 – 3ª 
discussão em 28 e 29 de Julho. 
redigido pela comissão, aprovado 
por ser conforme ao vencido, em 
25 de Agosto. 

13 – DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO 
PÚBLICA, para se fazer um tratado 
de educação – 1ª leitura, em 16 
de Junho – 2ª leitura, em 27 – 1ª 
discussão, em 31 de Julho – 2ª 
discussão em 4 e 5 de Agosto – 3ª 
discussão em 11. Foi remetido á 
comissão, para o redigir de novo.  

14 – DO DEPUTADO REZENDE 
COSTA, para regulamento dos 
preços das drogas e 
medicamentos vendidos pelos 
boticários – 1ª leitura em 18 de 



Junho – 2ª leitura em 11 de Julho. 
Rejeitado na de 7 de Agosto. 

15 – DO DEPUTADO ROCHA 
FRANCO, para se abolir em Minas 
a junta da administração geral – 
1ª leitura, e discussão, de 
urgência em 26 e 28 de Junho – 
2ª leitura em 14 de Agosto. Foi 
rejeitado. 

16 – DA COMISSÃO ESPECIAL, 
sobre a lei marcial portuguesa 
aplicada ao Brasil – 1ª e 2ª leitura, 
em 1º de Julho – 1ª discussão, em 
10, 11, 12 e 15. Veja a Sessão de 
16, 2ª discussão, em 30. Foi 
rejeitado. 

17 – DA COMISSÃO DE 
LEGISLAÇÃO, sobre o juízo de 
ausentes – 1ª leitura em 9 de 
Julho – 2ª leitura, em 26 – 1ª 
discussão, em 2 e 4 de Agosto – 
2ª discussão, em 12 – 3ª 
discussão em 16, 18, 23, 25, 26 e 
27. Redigido pela comissão, em 12 
de Setembro Foi rejeitado. Veja, o 
parecer  da comissão, da redação 
das leis. 

18 – DO DEPUTADO ARAUJO 
VIANNA, para não servirem os 
deputados outro algum emprego – 
1ª, e 2ª leitura, em 21 de Julho – 
1ª discussão em 1º de Agosto – 2ª 
discussão, em 6 – 3ª discussão, 
em 14. Redigido pela comissão, 
em 30. Sancionado em o 1º de 
Setembro  

19 – DO DEPUTADO MONTESUMA, 
sobre empregados da Bahia – 1ª e 
2ª leitura, em 22 de Julho – 1ª 
discussão, em 31 – 2ª discussão, 
em 8 e 9 de Agosto. Foi rejeitado. 

20 – DO DEPUTADO MONTESUMA, 
para se interporem outra vez para 
a redação da Bahia os recursos 
judiciais que durante a ocupação 
inimiga vinham á corte – 1ª 
leitura, em 26 de Julho. Julgou-se 

desnecessário, e ofício, ao 
governo, em 29. 

21 – DO DEPUTADO MONTESUMA, 
sobre isenção de direitos nos 
produtos da lavoura da Bahia. – 1ª 
e 2ª leitura, em Sessão, de 29 de 
Julho – 1ª discussão em 5 de 
Agosto. Foi rejeitado.  

22 – DA COMISSÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA, sobre o modo de passar 
cartas aos alunos da academia 
medico-cirúrgica – 1ª leitura, em 2 
de Agosto – 2ª leitura, em 7 – 1ª 
discussão, em 13 – 2ª discussão, 
em 19 – 3ª discussão em 1º de 
Setembro  

23 – DO DEPUTADO RIBEIRO 
CAMPOS, sobre providencias 
precisas na comarca do sertão de 
Pernambuco – 1ª e 2ª leitura, em 
2 de Agosto. Veja o parecer , da 
comissão, de estatística. 

24 – DO DEPUTADO HENRIQUES DE 
REZENDE, sobre naturalização 
d’estrangeiros – 1ª leitura, em 2 
de Agosto. Foi retirado por seu 
autor na Sessão 

25 – DO DEPUTADO CALMON, sobre 
as mesas de inspeção – 1ª leitura 
em 8 de Agosto – 2ª leitura, em 
13. Foi remetido á comissão, de 
comércio. Veja um ofício, ao 
governo, na Sessão de 14, e a 
resposta deste na Sessão, de 10 
de Setembro  

26 – DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO 
PÚBLICA, sobre criação de 
universidades – 1ª e 2ª leitura, em 
19 de Agosto – 1ª discussão, em 
27 e 28 – 2ª discussão em 5 e 6 
de Setembro , e 6 de Outubro, - 
3ª discussão, em 18 e 27 de 
Outubro, e 7 de Nov., em que foi 
sancionado. 

27 – DA COMISSÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA, sobre os estudos das 
academias medico-cirúrgicas – 1ª 



leitura, em 2 de Setembro – 2ª 
leitura, em 6 de Outubro 

28 – DA COMISSÃO DE FAZENDA, 
sobre isenção de direitos dos 
produtos das fabricas de ferro, e 
de quaisquer outros metais ou 
minerais – 1ª leitura em 5 de 
Setembro – 2ª leitura, em 6 de 
Outubro – 1ª discussão, em 13 – 
2ª discussão, em 4 de Nov. 

29 – DA COMISSÃO DE GUERRA, 
para a extinção do corpo 
d’estrangeiros – 1ª leitura, em 17 
de Setembro 2ª leitura, em 6 de 
Outubro 

30 – DA COMISSÃO DE 
LEGISLAÇÃO, para se dar titulo e 
armas á vila da Cachoeira – 1ª 
leitura, em 6 de Outubro 

31 – DA MESA COMISSÃO, para o 
mesmo á vila de S. Francisco – 1ª 
leitura, em 6 de Outubro 

32 – DA MESA COMISSÃO, para o 
mesmo á vila de Santo Amaro – 1ª 
leitura, em 6 de Outubro 

33 – DA MESA COMISSÃO para o 
mesmo á vila de Jaguaripe – 1ª 
leitura em 6 de Outubro 

34 – DA MESA COMISSÃO para se 
dar uma medalha de honra ao 
exercito do Recôncavo – 1ª leitura, 
em 6 de Outubro 

35 – DA MESA COMISSÃO para se 
dar ás viúvas dos militares do 
Recôncavo, mortos em ação, os 
soldos que eles venciam – 1ª 
leitura, em 6 de Outubro, - 1ª 
discussão, em 13. 

36 – DA MESA COMISSÃO sobre 
liberdade de imprensa – 1ª e 2ª 
leitura, em 6 de Outubro – 1ª 
discussão, em 23 – 2ª discussão, 
em 8, e 10 de Nov. 

37 – DO DEPUTADO CÂMARA, para 
a formação do instituto Brasílico – 
1ª leitura, em 7 de Nov. 

38 – DO DEPUTADO GOMIDE, para 
se abrir uma subscrição a favor do 
estabelecimento de universidades 
– 1ª e 2ª leitura, em 7 de Nov. 

 
Projeto de constituição: 
Tit., do projeto, e preambulo, em 15 

de Setembro , tit. 1º do art. 1º em 
15, e 17 de Setembro – art. 2º em 
17 e 18 – art. 3º em 20 – art. 4º 
em 20 e 23. 

Tit. 2º, cap. 1º epígrafe em 23 e 24 
de Setembro – Art. 5º, em 24, 25, 
27 e 30, e 1º e 2º de Outubro – 
Art. 6º, em 2, 3, 4, e 7 de 
Outubro, aditamentos, em 4, 7, e 
10. 

Tit. 2º, cap. 2º, epígrafe, em 7 de 
Outubro Art. 7º, em 7, 8, 9, e 10 – 
aditamentos, em 10. – art. 8º em 
10 e 14 – art. 9º, em 14 – art. 10, 
em 14 e 15 – art. 11, em 15 – art. 
12 em 20 – art. 13, em 21, 22, 24 
e 25 – arts. 14, 15 e 16, em 29 e 
30 de Outubro, e em 5 e 6 de Nov. 
– Aditamentos aos 3 ult. 
parágrafos e os arts. 17, 18, 19, 
20 e 21, em 7 de Nov. – Arts. 22, 
23 e 24, em 11. 

 
Projeto de regimento da 

Assembleia: 
Cap. 1º, arts. 1º e 2º, em 21 de 

Maio – art. 3º, em 21 e 28 – arts. 
4º e 5º, em 28 – arts. 4º e 5º, em 
28. 

Cap. 2º, arts. 6, 7, 8, em 28 de 
Maio. 

Cap. 3º, art. 9, em 28 de Maio – 
art. 13, em 2, 10 e 11 de Junho. 

O mesmo cap. 3º, depois de 
novamente redigido, em 10 e 11 
de Junho. 

Cap. 4º, foi suprimido em 3 de 
Junho. 

Cap. 5º. Veja, a Sessão, de 3 de 
Junho – arts. 19 até 26, em 11 – 



art. 27: em 11 e 12 – arts. 28 até 
37, em 12 – arts. 38 até 46, em 
14. 

Cap. 6º, arts. 47 até 59, em 14 de 
Junho – art. 60 até 67, em 18 – 
art. 68, em 18, e 25 – arts. 
adicionais do deputado Alencar 
sobre chamamentos á ordem, e 
apoiados, em 21 e 25 – art. 69, 
em 25 – art. adicional do deputado 
Araujo Lima sobre a hora própria 
para as propostas, em 26 dito, e 
22 de Julho – arts. 70 até 81, em 
26 de Junho – art. 82, e os 
adicionais do deputado Paula 
Mello, sobre discussão de 
propostas, em 27 – art. 83, em 27 
e 28. 

Cap. 7º, arts. 84 até 101, em o 1º 
de Julho. sobre o 88 Veja a 
proposta do deputado Araujo Lima 
n. 2. – art. - 102, em o 1º de 
Julho e 1º de Agosto – arts. 103, e 
104, em o 1º de Agosto – art. 105 
em o 1º e 7 de Agosto – arts. 106 
e 107, em o 1º de Agosto – art. 
108, em o 1º e 9 de Agosto – arts. 
109, até 113, em o 1º de Agosto – 
Art. 114, em 1º e 7 de Agosto – 
arts. 115 até 117, em 9 de Agosto 
– arts. 118 até 122, em 12 de 
Agosto. Sobre o 122 Veja, 

também a Sessão, de 14 de 
mesmo mês. 

Cap. 8º, arts. 123 até 129, em 12 
de Agosto – art. 130, em 13 – 
arts. 131 até 136, em 14 – art. 
137, em 14, e 18 – art. 138, em 
18. 

Cap. 9º. arts. 139 até 141, em 18 
de Agosto – art. 142, em 18 e 19 
– arts. 143 e 144, em 19. 

Cap. 10, arts. 145 e 146, em 19 de 
Agosto – art., adicional do 
deputado França sobre comissões 
de fora, e o art. 147, em 19, e 22 
– arts. 148 até 153, em 22 – arts. 
154 até 156 em 28. Veja, como 
aditamento a este cap., a 
proposta, da comissão, de guerra 
n. 2. 

Cap. 11, art. 157, em 28 de Agosto 
– arts. 158 até 160, em 1º de 
Setembro – Art. 161, em 1º de 
Setembro , e 23 de Outubro – 
Arts. 162 até 167, em 28 de 
Outubro – Arts. 168 até 174, em 
31 de Outubro – arts. 175, 176 e 
177, não chegarão a entrar em 
discussão. 

Cap. 12, não chegou a entrar em 
discussão. 

Cap. 13, em 24 de Maio. 
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