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REGIMENTO INTERNO

PARA O SENADO

TITULO I

DO pnESIDENTR

Art. LO O Presidente sorá nleite á pluralidado a~ieluta
de vetes des membres presuntes, e Ilor escrutiuie. Si na
votaçãe ningueDl tiver essa maioria, es deliS Senadores q,ue
tiverem a rolativa, entrarão na "otação. As suas funcçees
durt\l'ão dosde o dia da eleição até que na futuru soss[o
annual so proceda á nOTa oleição logo depois da instal
lação da Assembléa. Pódo sor reeleito.

Art. 2. o E' e regulador dos trabalhos da Camara, e o
Fiscal da boa ordom. Compoto-lhe: ahrir o fochar as sessões
sogundo os dias, e horas estabolecidas : fazer ler, o assignar
as Actas: dar materia pa1'3 os trabalhos do dia seguinte:
estabolecer o pento da questãe para a di~cussão : dividir
as llroposiçõos: p"opor a votação: e doclarar o rO'suILade
della.

Art. 3. 0 Póde olTorocer Projoclos, discutir, O votar
quando julgar conveniente ao exercicio de seu omprego,
come Senador, comta.nto quo para o fazor doixe a Prosi·
dencia, quo sorá enLão exercida pulo Vico·Prosidonte, e
na falta pefos Socretaries sogundo a sua ordem uumeraria.
O mesmo so praticará quando duranto a Sessão, que de"e
SOl' continua, o Presidente por qualquer metive deixar a
cadeira.

Art. 4.0 CempeLe ao Prosidente tomar juramento aes Se·
Dadores: cenvocar Sossão oxtraordinaria, eu secreta: sus-~



pender a Sessão: interromper ao propenenle, que se
desvia da questão. !Jue infringo o regimenlo, e que falta
á consideração devIda á Camara, ou a cada um de seus
membros.

Art. 5.° Nos casos meneionados no artigo antecedente,
o em outros semelhantes, deve o Presidente chamar á
ordem o Senador; e não sendo por elle obeuecido, depois
de preonchidas as disposiçõos des arts. 27 e 2 , poderá
fazer sahir O Senador da Sessão, usando dos termos se·
guintes : -O Il1ustre Senador não péde deliberar.

Art. 6.° Immediatamente este sahirá da sala; e não o
fazendo, o Presidente consultará a Camara sobre a provi.
dencia que deve dar.

Art. 7.° O Presidente suspende a Sessão, declarando-o
assim de viva voz, ou não podendo seI' ouvide, pendo o
chapéo na cabeça, o deixando a cadci,·a.

Art. 8. 0 O Presidente na escolha das Indicaçõos, Pro·
jectos, e Emendas para a discussão, observará por via do
regra a antiguidade, a qual poderá ser preterida segundo
a gravidade da materia, precedendo resolução da Gamara.

Art. 9.0 Depois de quatro horas de trabalho levantará
a Sessão, permittindo, porém, que acabe o discurso O Se·
nador que estivor fallando: mas havendo maloria, quo
lhe pareça exil';ir prorogação, ou quando esta fór requorlda
por algum Sonador, a proporá ao Sonado, quo rosolvorá
som discussão. (i)

TITULO II

DO VICE·pnBS IBBNTE

Art. lO. O Vice·Presidente é eleito com as mesmas for.
malidades, e pelo mesmo tempo que o Presidente. No imo
pedimento deste exerco as suas funcções, e então isento
do trabalho das Commissões para !lue tiver sido nomeado.

(i) A Sessão não poderá exoeder das 4 horas da tarde quando
so disoutir a resposta ã. falia do throDo. orçamento. e qualquor
proposta do podor e.ecullTo. (ApproTado am le de Junho de 1871.)



TITULO III

DOS SECRETA RIOS

Art. H. Havorá quatro ocrotarias para a Sossão annual
qno sorão oloitos por maioria rolativa em daus oscru
tinios; no primeiro so oscrovorão dons nomos: o qno obti
vor a maioria sorá o primeiro Secretario, o o immodiato
sorá o torcoiro. No sogundo escrutinio so escrovorão igual
monto dous nomos: o quo obtivor a maioria será o so
gunJo socretario, o o immodiato será o qU3rto, e os dous
soguintes nosto oscl'utinio serão primeiro o segundo sup
plontes, docidindo a sorto nos caso. do empato. O tercoiro
Secretario substituirá O primoiro, O quarto ao sogundo, o
ambos poderão substituir a qualquer dos dous primoiros,
quando se não possa vorificar a successão rognlar indi·
cada. (1)

Art. 12. Ao primeiro Socrotario pertonco: 101' o jura
monto aos Sonadoros: fazer a correspondoncia official do
sonado: ter a dirocção, o fiscalisação dos trabalhos, o
dospezas da Socrotaria.

Art. i3. Ao sognudo Socretario portonco fiscalisar a
rodacção da Acta: ler as mesmas Actas, o todas as Pro
postas, Projectos do loi, o ioformaçõos, quo dovam entrar
001 discussão.

Art. H. O torceiro o quarto contarão os votos nas doli
boraçõos bavendo duvida, o servirão do escrutadoros na
votação secrota, farão a lista das possoas quo obtivorom
votos, o tomarão nota dos quo podem a palavra.

(1) Art. A subslituiçllo dos Secretarios será. feita conformo a
ordem regular da DumeraçAo. (ApprOTado em 8 de Março de 1814. )

0:1.° o o 2° Secretarios serão eleitos separadamente e por
maioria relativa de votos. ccntendo cada lista um só Dome.

O 8° e 4' Seoretarios scr40 lambem f:lcilOS por maioria rolalha.
om uma só I ist3.

O mais volado occupará. o logar do S' Secretario, o Immediato cm
volos o de 4° e os que se lhe seguirem na ordem da votação serão
considerados supplcntes. (Approvado em 19 do Mole do 1880.)ü3



Art. i5. Não havendo Sessão, por não estar completa
a Camara,o 30 e 4°'Secretarios farão a chamada para nol.ar
os que faltaram com participação de causa, ou som ella e
assim se declarará na Acta do dia, que sempre se lavra,·á.

TITULO IV

DOS SBNADonES

AI't. 16 .. ~ .Calta Imperial do Senador oloito, tendo sido
por olle dmg.da ao ia Socretal'io pal'a ser presonte ao
Senado, sorá romotlida á Com missão do ConsLILuição para
da~ sobro olla, o. caIU urgo?cia o seu pal'oce,' ; o lo~o quo
a. üamara dOCldIr, quo e 'La legal a nomoação, sorá de.
slgnada a sogulJlto Sossão para o rocebimento do novo

enador, a quem o i U Socretario fara o competonte
aviso. (i)

Art. i7. No dia designado, entrará e Sonador logo
depois da 10itu";I da Acta, sondo acompanhado por uma
Doputação do oxpedionto.

(i) Ari. o recebimento do novo Senador p6da ter togar na mesm3
Sess!o em que o seu reconhecimento rôr deoidido.

Art.. Para O dilo rccdbimento lião é n ct.lssario que haja o
numero lp.gal exigido pnra as dllliberaçOes do SCDiulo. \ Approva
elos em 26 dI: A.bril de i86!~.)

Ao 3rt. '16 do regimento interno do Senado sejam addicionados:
§ Lo i a nOlllcllçlo tiver sido r.;;ita em conscqucncia da annuJ ..

laç!o de ouLra, a Commíssllo de Consliluiçao <lutes de tudo. exami
narã. si roram obscnndas a8 deI i beraçoes do Sanado. concernentes
80 a~sumplo. propondo logo como preliminar a8 providenoias ne~

cessarias para Q..ue seja effeclh'amcllte resguardada a exclusiva
competenoia do ::senal1u na Vl)1 ificaç50 dos poderes de 93U9 mem-
bros. .

§ !.O Sempre qu'" se lralar de verifioaç4o dos {lodt"res ele Sena
dor,·s por duas ou mais provincias. sem que estejam ainda reco
nhccidosos eleitores I speciaes qu, os tiverem el ilo. a Commissão
de Legislação será conslderrula como subsidiaria da de Constitu.ição
Ilua poder ser encarregada do exame do processo de -alguma das
respectirilS clciçOes. o do emiLlir sobre ella o scu pareo~r. (Appro
"do. em 31 de Março dolS19.)



ArL. i . Quando o Sanador onLrar, ostarão Lodos de pé.
Dará 0d'urame"Lo de joelhos, findo o qual Lodos se asseu
larão. juramenLo é do Lheor seguinle : -Juro aos Santos
Evangolhos manlo,' a Roligião CaLholica AposLolica Roma
na obsorvar, o fazo,' obsonar a ConsLiLuição, susLentar a
inili visihilidade do Imperie, a acLual Dyna<tia ImperanLe,
ser leal ao Imperador, zola r os diroiL05 dos povos, o pro
mover qnanLo om mim coubor a proslloridade goraI da
Nação.

ArL. ,[9. O Senador é obrigado a aprosonLar-se no Sona
do á bora ostabolocida e assistir ás Sossões.

ArL. 20. Tendo impodimonLo legitimo, quo o obrigne a
falLa,' por mais de Lros dias, dará parlo ao .[0 SocreLario.

ArL. 121. Tondo procisão do algum Lompo de licença
dovorá roquoror por o cripta ao Sonallo.

ArL. 22. Nonhnm Sonador podorá fallar som podir a pa
laVl'a ao Presidonlo, o SOl' por 0110 concodida.

ArL. 23. Fallará sompre de pé, dil'igirá o discurso ao
Pre idente, ou ao Sanado, e nunca ás galerias. ~m ne
nhnm caso fará em sous argumentos meoção da vonLado
do Imporador, nem onvolverá a sua Sag"ada Pessoa.

ArL. 2~. E' p"ohibido aLtribuir más inLenções aos Ora
dores; fazo,' uso do sarcasmos conLra qualquer Senador,
e Ludo quauLo Loca a personalidades, e mosmo não se devo
nomear a pessoa cuja opioião 50 combalo ou approva : e só
é pO"nJiLLido desigual-o por meio indirecLo, salvo no caso
de osLal' a matoda da quesLão em omonda oscripla e quo
por havor muis omondas fór iudisponsuvel dosignal-a pelo
nomo de son auLo,·.

ArL. 25. Nenhum Senador podorá servir-se do uma
linguagem doscomedida, faliando das deliberaçõos do
Senado, cujas decisões uão podem ser objocLo de qual
quor censura da pal'to de um dos seus lDemb,·os ; oxcepto
quaudo no fim do seu discurso tenha do fazer algnma
moção para quo lal doliberação seja rovogada ; o quo fará
sempre om Lermos docontes, prevenindo disso aCamara
quando principiar a fa1lar.

ArL. 26. O Senador que fór por oulro cbamado á ordom
doverá immodiatameuLo sontar·se aLé que o Prosidento.
depois de produzidos os moLi vos do censura, docida si
pódo ou uão conLinuar o discurso.

Arl. 27. Qualquer dos dous Senadores póde recorror á
Camara, si julgar injusta a decisãn do PresidonLe, produ. O~



zlDdo as razões do sua defesa; e a Camara decidirá sem
discussão, e por simples votação.

Art. 28. Qualquer Sonador tom pleno diroito para in.
sistir pola obsorvancia do ro~imento e,istanto do Senado:
e ao Presidente cumpre satisfazer nma semelhante requi·
sição sem demera, e sum admitLir reOexões, ou debate,
salvo emquanto se duvida de ser ou não applicavol á
questão, o disposição do regimente.

TITULO V

DA ABERTURA DAS SESSÕES

Art. 29. Todos es Senaderes deverão comparecer no
Paço do Senado no dia 27 de Abril, ás onze horas da
manhã, para as Sossões Preparatorias.

Art. 30. Eslando presente o numero sufficiente, segundo
o Art. 23, Capitule 1.0, Titulo /,0 da Constituição, para se
ahrir a Assembléa Geral Legislativa, o Senado dará parte
ao Ministro dos Negocios do Imporio, pedindo dia, hora e
Iogar, em que Sua Magestade Imperial Se digoará receber
uma Deputação do Senado.

Art. 31.. No dia vinte oito so reuairá o Senado ás horas
do costumo, para recobor a rosposta do Ministro do 1m·
perio.

Arl. 32. Immodiatamonto que rocoher a rosposta, n-o
moar-se-ha a Deputação, que deve ir pedir rQspeitosa·
monto a Sua Magostado o Imperador quo Se digne designar
o dia, o hora para a missa do Espirito Santo na Capolla
Imperial; assim como a hora, o logar para a Sessão 1m·
perial.

Art. 33. Feita a nemeação da Deputação, se levantará a
Sessão.

Art. 34. No dia designado para Sua Magestade 1m·
perial receher a Deputação, tornará a rounir·se o Sooado,
dondo partirá a Deputação, c ahi veltará para declarar o
dia, e hera da missa de Espirito Santo, assim como o logar
e hora da ahertura tia Assembléa Geral; e que sabido, lo·
vantar·se-ha a Sessão.



TITULO VI

DAS ACTAS

Art. 35. As Actas das Sessões do Senado devem conLer
uma oxpo~ição succinta das oporaçõos da CalI'ara, durante
cada ""cs.5âo.

ArL. 36. orão som pro assignadas IJelo Prosidonte, e
dous Socrotarios. Não 50 fará /Denção do nomo dos Ora
doros, nom daquolJos quo foram chamados á ordom, ox
copto por ospoclal detorminação da Cam ara, si não fôr ro
vogadll antos do findar a Sessão.

Art. 37. Os Projectos, Emondas, Parecores do Com
missõos, e Indicaçõos sorão tran criptos na Acta com a do
claração dos seus Autores; as ieformações, e documentes
lidos na camara, serão sômelJte indicados juntamente com
o objecto delles. Tedo o Senador pôde fazor inserir o seu
voto na Acta, som mo:i var as razões em que se funda, com·
tanto qne o mande :i Mesa, antes que seja approvada a
acta rospectiva, para nella ser inserido.

ArL. 38. Os Sonadores podom em qualquer tompo tomar
conbecimonto das Actas o oxamiuar as peça depositadas
no seu Archivo.

Arto 39. As Actas da Camara serão impressas Sossão por
Sossão. IguaJmonto sorá improsso o regimento interno, o
nm oxomplar das Actas o regimonto sorá dado a cada um
dos Senadoros.

TITULO VII

DA OnDBM DOS TRADALnoS

Art. ~O. A's doz horas procisas, pelo relogio do saJão, o
Presidonto, ou quem o houver do substituir, tocará a cam·
painha, e tomará o sou assonto; o achando-so prosontes
vinte e seis Senadores abrirá a Sessão (I).

(t) Sendo hoje :58 o numero do Senadores, Ópreciso que eslejam
presentes 30 para abrir-so tl SessAo.

Art. As 8e850Bs diari::a5 oomeçarllo ás ii boras da manhã A1C..
(Approvado cm 8 de Maio da l874.) VJ



Art. I,{. Si até ás doz horas o moia não tiver concor
Tido o numoro do Sonadoros acima roforido, far-so-ha a
chamada nos [tormos do art. i5, O O mosmo 50 praticará
quando no moio da Sossão, por se havorom reLirado alguns
Sonadoros, se conhocer qne não ha nnmerO para formar
casa (I).

Ar!. 42. Si por mo ivo do demora a So.são comoçar
dopois do tormo assignalado, durará além das duas horas,
tanto qnanto fór nocossario para complotar quatro horas
do olfectivo trabalho.

Art. 43. Aborta a So são, mandará o Presidento lor a
Acta da Sessão antecodonte; e não havendo obsorvação,
contra a rodacção, ontendo-so que a Acta foi approvada.

Art. 44. Havendo obsorvaçõos, o dobato, voncida a ma
taria, 50 farão ou não as emenda:;.

Art. 1,5. Dopois da Acta, soguo-se a loitura da corros
pondoncia omcial, do Parocor das Commi5sõos perma
nentos, o osneciaos. Rocobom-so as Indicaçõos, Projoctos
do Loi, o Emondas: findo O quo, ontra 010 discussão a
ordom do dia (2).

Art. 46. As sossõos sorão pnblic~s, oxcepto quando
algnm Senador, ou Ministro do Estado propuzor quo soja
socrota.

(1) Por <lelibcraçllo do Senado. cm i1 de Agosto de tans, se deve
passar a lrllbalhílr em Commissões quando atê as iO huras e meia
n!o tiV~l' concorrido o llwuero de 26 Scnndores.

Art. Si nAo houver numero suffiuícnLe de membros para
abrlr-so li. SesslIo á hora precisa. far-se-bn 3. chamada Ologo depois
50 procederá iJ.leiLura do expediente. dando"sc-lho desLino. Domo
se acha estabolecido ; e, si ainda depois de Onda a dila leitura nllo
houver numero. o Pr\.sidonte annul1cinrú, qno Mo pôdo haver
Sessão. (Approv.do cm 8 do Maio do 1874.)

(2) Por dcliboraçao do Senado. em 8 de Junho (10 i868, ficou eSLe

~~~~t~ar~daig~~~re~~o:doednOcf:g~~nC\~~~d~e~o~~c:~~ ~~~a,c~~~o'i~·ssÕc~
perlllan~ntcs, c cspeolaes. Rccebem-s,J as lndicaçOcs, Projectos d..:
"Lei, Emendas, e Hequerimolltos qUI! tiyercm por fim pod ir in(ur..
maçoes: findo o qu~. entra cm discuss30 a orJem do dia.

Al"L. Serdo cono'ldÍ'la a palavra 30 Ministro de Estado, que ii.
pedir, para. dar ao Senado as illrllrnlaçO~s solicitadns 001 rc.qu 'ci
mento, o qual, porém, fical·ã. aJiado, si, depois do dadas ns iuCor
.maçOcs. aindJ. houfer quem queira (allnt·, salvo si Côr para relirnr
O r.querilllcnlo. (ApproTado cm 25 de Junho do 1888.)



Art. ~i. o Senadcr, que pedir Sessãe secreta, deve di·
rigir ae Presidente a cempetente prepesta assignlda per
elle, e per mais sete Senaderes, que alleiem ; á vista da
qual o Presidente declarará que a CalDara vai formar-se
om Sessão secreta, ou que ella terá logar na Sessão se
guinte, segnndo lhe houver sido pedido oelo proponente,
cujo nome ficará secreto. O mesme praticará quando ella
deva ter logar á requisição de qualquer dos Ministros dn
Estade.

Art.•8. Ilavendn Sessão secreta, o Presideute fará sus
render a Sessão ol'dillaria, quaude tenha cnmeç'ado, para
fazer sahir llS especladeres elas galerias.

Art. 49. O primeire objecle a tratar-se nesla Se..ão, li
si a mataria dovo ou não sor as·j 111 tratada; O sogundo 50
resolver, a Sessiie continuará sec rela, eu se fará publica.
Concluida a Sessãe secreta, n Senade resolverá si o seu
objecto, e resultado devem ficai' secretos, nu serem ne
tados na Acta !Iublica; e igualmente decidirá por simples
votação, e sem discussão, si os nomos dos pl'Oponentes
devem ou não ficar secretos. As Actas respectivas serão
lavradas por um dos Secretarios, e lidas e approvadas
antes de fechada a Sessão.

Art. 50. )!;' permiltido a todo O hemem vestido decente
mente assi til' ás Sessões, cemtauto que entre para o edi
ficio sem armas, e se couserve nas galerias no maior
silencio.

Art. 5i. Quando as galerias ordiuarias pela affiJ,lencia
ele espectadores não ferem bastantes, franquear-se-hão ao
publicnos outros legares donde se possa aSSistir ás Sessões;
comtauto, porém, que haja uma visivel separação entre
os espectadores, e os Senaderes, e fique iuteiramente livre
e desembaraçada a cemmunicação entre o salão e o Inte
rior do edificio.

TITULO VIII

DAS pnoPoslçõss

Art. 52. As Pruposições diviJelD·se cm Projectes de Lei,
Emendas, Pareceres de Commissões, e Indicações. Os Pro-"p
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Jecl05 de Lei são disculidos nas duas camaras, 05 Para·
coros, Indicaçõos, o Emondas no cnado (il.

Ârt. 53. Os Projoclos do Loi sorão inscriplos cm Lermos
concisos, divididos rm arligos, numerados e assignados
pelo Proponente.

Ar!. 5>' Neubum arligo coulerá tbe5es contradiclorias.
Arl. 55. Proposição alguma será concebida em fórma

de pergunla, del'endo ser circumscriptas ao objeclo do
terminado sebre que possa rccabir a votação da Camara.

Art. 56. O Senador que pretender otrerecer um Projeclo,
depois de pedir a palavra, conforme a ordem dos lra
balbos, expol'á summariamenle G objeclo e sua utilidade, e
lido o Projeclo o mandará á Mesa.

Arl. 57. No fim de tres dias, em qoo del'o estar sobro a
mosa, para poder ser examinado, o Presiden le perguotará
si o Projcclo • lal • é apoiado; e sendo por cInco Sena·
dores, será mandado imprimir para entrar na ordem dos
trabalhos. Si poróm o Projeclo quando fór apreseetado
lrouxer logo a assignalnra de cinco Seuadores que o
apoiam, será logo mandado imprimir sem a espera dos
tres dias.

Arl. 53. No inlerval10 d05 tres dias que decorrem eolre
a leitura e a impressão do Projcclo, pó de o Propouenle
retirai· o e assim se declarará na Acta.

Art. 59. No iotorvallo da distribuição, o das dis
cussõos do Projeclo, pó do qualquor Senador propor qual·
quer alteração, ou Emenda a algum dos a,ligos, dando-a
por escripto, e scguiodo o melhodo dos Prol"CClOS, rcferin·
do·se ao artigo ou ar ligas, que prelender a lerar.

Art. 60. As Emendas são suppressões, additamenlos
00 correcções; preferem as pr!meiras ás segundas, e estas
ás terceiras: as mais amplas Lerão o primoiro lagar na
suo. classe.

Arl. 61. As alie rações e Emendas em geral para serem
tomadas em consideração devem ser apoiadas por ciuco

(t) Por d ·lib1raçlJO do Senado em 8 de Junho <1e -l860, ficou este
4rli~o redigido domado seguinte: -As Proposições dividem-se em
Projectos do Lei, Em~ndas,Pareceres do Commissões, Indicações, e

:eel~Trsill~ :1~~~I~id~5tl~~rseDJ ~:~ ~J:~~:IJ;sf~a~~~~;:~ ,~Snxr~~~a~~~
Emendas, e requerimentos no Sanlldo.



mombros; quando, porém, forom aprosontadas na ultima
discussão do qnalquer materia, sorão apoiadas por doz
Sonadoros, O si foram Emondas novas, ficarão adiadas
para a soguinte Sossão, com os artigos a quo foram
olTorocidas, continuando a discussão quanto aos outros
quo não ti verom com 011 as rolação ('I).

Art. 62. O Projecto quo fór rejoitado não entrará em
Proposição no mesmo anno; o si na Sessão do anno
seguintn tiver a mesma sorto, não póde apparocer mais
na m.sma Legislatura.

Arl. 6J. Os Paroceros do Commissõos depois do lidos,
ficarão reservatlos para ontrar em discussão conformo a
sua distribuição.

Art. M. Quando porém os Pareceros das Commissões
se Iimitarom a podir informações, ou para que talo tal
Projecto, ou Indicação ontro em discussão, serão logo
decididos; havendo, porém, quem peça a palavra para
fallar sobre elles, serão adiados r.ara a Sossão seguinte.

Art. 65. A Indicação do qua quor objocto, que não
dê materia para Projecto de Loi, precisa sei' apoiada por
cinco membros; e estando assignada, a receberá 02" So
crotario, para entrar em discussão na fórma regular.

Art. 66. i a Indicação fór do tal importancia que o
Sonado julguo convenionte ir a uma COlO missão, irá
áquella qno tenha relação com o objecto, ou a uma ospocial.

Art. 67. Neste caso, lido o Parecer da Commissão, vo
tará a eamara sem discussão, si a Indicação li objecto de
deliberação; e decidindo·se pela affirmativa entl'ará em
distribuição (2).

(1)1'01' deliberaÇolo do Seoado, cm ia do Selembro de iS41, deve
cste arliç-o ser entendido do seguinte modo: - Que as Emendas
novas, fellas nn 3- discussão. e.ltrem logo em discussão oonjunola
monte com ii mataria principal j devendo. porém. no caso do sorem
approvadas. ficar adiadas com 05 artigos a quo foram ofTereoidas,
para na seguinte Sess.lo terem a ultima discussao e votação.

(2) Por deliberaçao do Senado de 8 de Junho de 1860 ncres. ,n
tau-se o seguinte art. 61 A.: - Os requerim~Dtos Slr40 submet
tidos á. voLa~Ao lo~O que.forcm lidos o apoiados por cinco cnadofJ8,
ao menos j Sl, poram, houver quem peça li. palavra para (alIar sobro
ol1es, ficará reservada a discuss!O para os sllbbados, o no 6aso de
urgonclil, que sorá. votada som disGussllO, para a seguinlo S~8são.l)~



Arl. 68. Todas as Proposiçõo, om geral uma voz lidas
pelos Proponenles, não erão repolidas pelo 20 Secretario.

Art. 69. Os Projeclos de Loi, e Resoluções I'indos da
Camara do; Srs. Deputados, depois de communicados ao
Sanado pelo ,to Socrel ario, declarando em summa a malo
ria, que contêm, serão logo mandados imprimir; a me
nos que o onado por simples volação não resolva o con
trario (i).

Arl. 7(). Si aos Projeclos o Rosoluções vierem aunexos
documentos, que a qualquer Senador pareça devam ser
examinados, requerondo que vão a alguma Commissão para
na occasião da discussão poderem verbalmenlo informar
o Seu ado, oslo o resolvori por 'imples vOlação.

Arl. 7:1. As Ro,oluções dos Conselhns Gcraes de Provin
cia, lendo sido :Lllnunoiadas ao Senado na forma do
arl. 69, sorão remellidas is Commissõos a qno cumprir,
sogundo as matodas quo Iratarom, o sondo logo roduzidas

(i) Arl. Os Projectos de Lei, c de ResoluçBo da Camara dos
Srs. Deputados, e bem assim as Emendas por clla feitas a qualquer
Pr0.,p0siçao do cnado. depois de lidas cm Sessao palo to Secrutarlo.
sorao remottidos ás Commissões competentes. 5 'm prcju:zo do.
impl'oss30 nojoJ'nal que publica os debates, para darem sobro
etles seu Parecer.

§ Lo Estas Emendas entrllr40 em discussáo sem dependencia de
apoiamento.

§ 2.° As Commissõcs devcrllo dar Pareceres em termos explicitos
sobre a cODlenionc'Q da approvaçlo, rejeiçao ou adiamento dos Pro·
jectos. propondo d"sdo logo quaesqu~r Emendas, quo porventura
Julguem necessarins.

§ 3.° Os Pareceres das Commis50es serão impressos cm avulso
com os l)rojcolOs. a que se referirem, para enlrarem oonjuncla
menle em discussão, saJvo si o Senndo, a requerimenlo do algum
de seus membros, e allenla a urgencia ou sirup:icidnde da ma
teria, dispensar essa impressão.

O requerimento será motivado pelo sou autor, e votado som dis
cussao.

§ 4.0 Os Projeclos .. inda pondentes de clamo dos CvmmissOes,
como quaesquer oulros 3ssumplos que a allas lenham sido remet·
tidos para inlerporem panccr, púderão scr dados para 3 orelem do
dia:

i. O Quando a requerimpnlo de qualquer Senador, o por vota.ç!o do
Senado se vencer a urgencia da materia.

Nesle' 03S0, como no de que trata o § 3°, o rl1querimento será.
motivado pc:o seu autor, e votado sem discussão.



a fórmula legislativa, serão maodadas imprimir com as
Emendas, o ebservações qoe a Commissão j IIlgar iodis.
pensavois, o quo tudo será tema,lo em considornção, na
uDlca discussão, quo na fórma da Constituição taos Re
soluçõe; devem tel'.

TITULO IX

DA DISCUSSÃO

Art. 72. Os Projectos devem pa sal' por tres discus
ões (1) .
. ~rt. 73. Os autographo de todos os Projectos, Propo

slçoe; e decumentos, que lhe s1ie relativos, estarão sem
p.re pres~ntns sebre a mesa, no ~cto om que suas male
rias se dlsclltem. A cal'go do omelal rodactol' da Actafica.
o. recebel·os, e restituil·es convenienlemente á Secreta
ria.

Ar!. 7/•. A primeira discnssão de qualquer Projecto
póde ter legar no dia seguinte á distribuIção do seu
lmprosso.

Art. 75. 'a primeira discussão lerá o Secretario o ti
lula do Projecto, e nome do autor, indicando a materia,
qoe será dIscutida em gleba, sem se entrar no exame do
cada artigo.

2,0 Quando os commissOcs Dilo apresentarem os pareceres no
prazo de j3 dias, e o senado assim o resolver, scmodlscuSsú.o. sobre'
propost3 da Mesa.

3.° Quando cntrf' a dota da npresentaçB'o no Senado (lo qua squer
ProposiçOes, on Emendas da outra Cam3ra o o enoorramcnto da As
scmbléa Geral oSo houver maior intervallo do qu~ o de oito dias.

Art. A Mesa farão imprimir C distribuir n:) prinoipio de oada
mez da css!o Legislativa uma rclaç:W de todas as ProposiçOes. quer
de uma, quer de outra Comara, e bem Assim de quaesquer outros
nssumptos que estiverem pendentes de cume, e Parecer de cada-

ü\1~~i::;e~lo~d~S;~~Se~l?(t~~~(~\Op;i~~ag;:~,:;;a1ÇãJe~~~,:oaàa:1~~.1ue
(II 05 Projectos de Lei oude Resolnç4o que vierem da Camara dos

Srs. Ueputo1dos. ter!o s6mente duas discussOes, que corresponderIa
ii. 2- e 3-, o na l1iSCUSS!O do nrl. iO podf·r-!ie-ha faltar em geral sobre·
~ ~~~~~Odl;'8103~) inconvonicllcia do proJo~to. (Approvado em 1 tla~



Art. 76. Finda a discussão, o Presidonle consultará o
Sonado si o Projoclo passa a 2- discussão; docidindo-se
que sim, só o podorá ouler dopois de qnalro dias; si a
Camara decidir pela negaliva, fica rojeitado.

Art. 77. Na segunda discussão a Sessão se converterá
em Commis ãe Geral, e cada Senador fali ará as "ezos quo
quizer (i). O orador pMe fazer menção de qualquer
oulro arligo que lenha rolação com aquelle, quo 50 esli
ver discutindo. A discussão é eulão de arligo por arligo,
e finda a do cada um so procederá á volação si o arligo
passa com, ou SOUl as Emendas (2).

Arl. 78. Quando algum Sonador podir qno um ar ligo
soja posto á "otação por parlos, o fór apoiado por cinco
Senadores, lerá logar a divisão proposla.

Art. 79. As Emendas suppressivas serão poslas á vo
tação primeiro quo o artigo, ou parle delle, a que se ro
ferirem.

Art. 80. Finda a discussão do todos os arligos, O Pro
sidonle pergu ntará si o Soo ado acha os artigos sufficion·
tomente discnLidos; decidindo-so que sim, o Prosidente
proporá 50 passa a 3" discussão; docidindo-se quo sim
o Presidento resolverá quaodo ella devo Lor logar: não
sondo nunca antes do quatro dias.

Arl. 81. Para a 3. discussão virá o Projocto de Loi ori
ginal acompallhado das Emondas, quo tivorem sido appro·
ndas, o já impressas.

Art. 82. Na 3. discussão 50 discutirá o Pro~ecLo em
geral, tocando-so nos artigos com altoraçõos, o Emendas,
que Li vorom sido approvadas.

Arl. 83. Quando porém, na 3- discussão, 50 l'ocahir
sohre regimonlos ou Projoctos do Lei, que coutonham
divisões de lilulos, capiLulos, ou arligos que envolvorom
materias diITorentes, o Prosidonto por hom da ordom, ou

(1) Por delibera,lo do Senado. em 27 de Janeiro de lSSS, nn di,
cU5silo dos Pareceres SJ se póde rallar dua s vezes,

po~2JrrOC~1~~~ih:~a~:a~:u~renJf:~u~~1I0i~daei;~eh3u~: v~~~~'. 8~~~aS~
d!sposição do a~·t. 91, fioando alterado deste modo o art. 77 do re
glmonto.



a roquorimonto do qualquor Sanador, propol'á os Lormos
quo dovo soguir a discussão, si om globo, si por capiLu
los, si por artigos, o quo a Camara decidirá som discus
são.

Art. 8~. Torminada a 30 discussão, o ProsidonLo porá
a voLos si aCamara approva o Projocto com as alLoraçôos,
o Emondas ; o docidindo o Sonado quo sim, osLá O Projo
eLo approvado.

ArL. 85. Sondo O ProjocLo apllrovado, sorá romoLLido
polo ProsidonLo á CODlmissão do Rodacção pu. O rodigir.

Arl. 86. Rodigido O Docroto, podorá na 10iLnra suppri
mir-so, ou subsLituir-so um ou onLro Lormo da dicção, mas
nunca ,,'Ugo, ou p.,'Lo dollo, nom so admiUirá ao Sonador
fallar mais do nma voz. Si, porém, O DocroLo fór La~ado do
onvolvor absurdo, contradicção do arLj~os, ou infmcção
da ConsLiLuição, aCamara dolibora ...\. pl'lmoiro, som dis·
eussão, as vozos quo 50 dovo foliar.

Art. 87. Us Projectos vindos da Camara dos Srs. Do
putados, Lorão a 2a discussão 0111 soguimonLo da ia, quando
nosta so rosolvol' quo dovom SOl' Lomados om considoração
para passai' a 2. a

Art. 88. O mosmo so pralicará com ~s ProjocLos do Loi
rogulamootaros, quo ti vorom a iniciativa no Sonado (i).

(I) por deliberação do Sen",!o, em IS do Julbo delS35,so mandou
observar o artigo nddilivo seguinte:

Quando o ollada doliberal' sobro as razOes que teve a Regcncia
ptlra cnt"nder que algum Decroto ou R~soluçao dc\'c ser rejeitado,
ou emandado. e p(lr isso Lfl!nh<t suspf'1\dido ii. sanação. ser4 i1 qucst30
ventilada em uma unica discussãO. porém CID Commiss40 Geral,
que será. annunciada para ordem do dia, com mais anteoipação
que !IS matarias ordinarins.

Ai'l. Si durante n terceira discusslIo do qualquor mMeria, "ier
á. Mesa algum requorimento de adiamento. e oste 010 puder ser
Totado por falta de numero de membros presentes. ficará ene rrada
a disousslo do adiamento. e reservada a sua votaçlo para o dia se-
guillte. e conforme o venoido so pt'oceàerá a respeito (111 mllloria
principal que deverá. continuar a discuti-r-sJ, si n40 passar O
ad iaIllcnlo.

Si, porém. na mesma ou em outra Sessão rór olfereoido nOTO
:ldiamento. e este 010 puder votar-so por falta de numero. ficará
s~cjJuu~\~~Oe :8Ü:~)cguirá. a discussSo da materia. (Approvado em 210~

s, 2
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Art. 89. EDtrando qualquer mataria om discussão, DO
nbuma outra será arlmit tida som findar a doeisão da pri
meira, excepto nos casos soguinLos :

LO Para offorocor uma omonda.

ADVERTENCIA.

Quanto ao modo prntico do conLar os Totos julGou o Senado,
conformn-ndo·sc aDIU o Parecer da Commissllo, preollohcr·so Opro ..
ceita da Lei, sc~uindo-5en seguinte regra.

noQ~:~~godeS~l~~;o~~i:c~~o~~~:~~iS~.Oc~~~~~~ ddO:a~U;c;~~ r}~
monor que o DUm.era dos que ,"otaram pelo Project.o. passa o De
Grelo Ou Re!oluçào: si fôr maior, ou igual.á o Projecto rcjei
tado,Du emendado, r:egundo Oque entende a Regoncia.

A tabella junta mostra a exactidao da referida regra, seja qual fôr
o numero dos Senadores volantes.

VOTOS
PRESENTES

VOTOS
VENCEDORES

VOTOS
VENCIDOS

25 17 ............ .......... 8
20 18 8
27 19 8
28 19 9
29 20 9
80 !i 9
31 21 la
82 12 ............ .......... la
88 2S lO
S• ........... ........... 28 ii
35 2. ........... .......... 1l
86 25 ............ .......... li
87 26 H
S8 27 li
88 28 li
40 29 li
41 80 ii
42 Si ii
43 S2 li
1,.4 SS li
45 8. II
46 85 ii
47 86 11
.8 S7 ............ ......... 11



2.0 Para propor adiamonto fixo, ou determinado.
3.0 Para reclamar a ordem.
Art. 90. O auter do Projecto tem a preferencia, que·

rendo, para o debate.
Art. 91.. Na mesma Sessão, sobre o mosmo objecto, a

ninguom se permiltirá fallar mais de duas veles, excepto o
Autor, que poderá fallar mais de uma vel no fim do de·
bate. Tambem poderá qualquer Senador fallar mais
uma: (1)
L' Para explicar um facto.
2.0 Para reparar alguma oxprossão, que, escapando no

calor da discussão, possa 101' oITendido alguem (2).
Art. 92. Uurallle qualquer discussão, si um Senador

propuler adiamanto, ou reclamar a questão principal, e
fdr apoiado, esla proposta incidente será submettida á
vetação da Cama"a, sem o que não continuará a discussão.

Art. 93. Não se admittem disrursos por oscripto; mas
será permittido tomar algumas notas para soccorror a me
moria.

Art. 94. Toda a Proposição om qualquer estado, em
que se acbo a sua discussão, poderá ser remetlida a uma
Gommissão, si a Camara assim o resolver, depois de ser
roquorido por um Senador, e apoiado por cinco.

Arl. 95. 'Os Pareceres das Commissões, e Indicações
passarão por duas discussões, mediando enlre a sua lei·

(I) Por deliboroção do Senado. em i! de Outubro do 1888, foram
supprimidas as palavras-na mesma Sessao.

(!) Per deUbor.ção do Sanado, elU 19 de Julho do 1888, os Pa
reGeres sobro diplomas de Senadores só têm umll disoussão.

• Por deliberaç40 do senado, em 8 de Junho de :L860, acoresaen-

t~~-sgsor~~~I~~:::O:{;S, ~1n~n:l~a s~~;~~r ~~~~U~~lInOceai~a d:V::::
InTra mais de uma vez, excepto ao Autor, que poderá fallar duas
vezes.

Não sorá. oonsiderado oomo Autor o que atrarecer Emenda ou ad
dltamento ao requerimento em disouss!o.

As disposiçOes deste artigo slo applicaveis a08 requerimentos
de adiamento. o aos que tiH~rem por objecto qualquer quest-lo de
ordem. y:>
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tum o a i. discussão polo monos tl'OS dias, o da mesma
sorte ontl'o a sogunda (i).

ArL 96. Só no; casos do urgoncia. invasão, ou rebellião
podorão SOl' alLeradas ostas formalidades,

Art. 97. No caso de urgoncia, a iu discussão pódo 101'
logar na mosma Sessão, 001 que so vencor a urgoncia,
ficando a ultima discussão para a seguinte Se~são. Quando,
porém, rocahir em Projoctos, quo devam tor tres dis
cussões, será o olTeitn da urgencia disponsar a i. discussão.

Art. 98, Nos casos do invasão, reboli ião ou motim, po
darão as Ires discussões SOl' foi tas no mosmO dia, proce
dondo sempre a apl rovação da maioria do Senado.

Art. 9~. Nenbuma dj'cussão, sobre qualquer objecto
que aja, so julgará ultimada, som quo o Presidento con
sullo á Camara dosta maneira: - O onadojulga a ma
leria sufficiontemonto discutida? Os senhores quo forom
da opinião que sim, queiram lovantar-se (2).

(i) Por deliberaç40 elo Senado, cm 8 do Junho do 1880. ncw
orescenlou-so o seguinte art. 92 A:-Quando se requerera adia
mento da materia cm discussão, ou se suscitar ii respeito dona
qualquer questáo de ordem, e não houver na casa o numero 00
ccssuio para votar-se, julgar-se~ha prejudicada a Ql1cstao inci
dente. e continuará a discusslo da mataria principal B).

Art. O voto de graças lerá uma só discuss40. (Approvado cm
i9 de Murço de i866.)

(2) Por deliberação do Senado, cm 8 do Ju.nho do :l860, ao
croscenlou-sc o seguinte art. 99 A: - Quando na discussao da ma
teria principal nllo houvor na casa quem lenha a palavra, e nllo so
puder volar pOl' falta do numero, dar·se·ba por onoerrada a dis
cussão, e se vOlará. na seguinte SessAo.

Art. Quando por falta de numero legal de Senadores não puder
",otar-se sobre qual~or maLeria que esliver na ordem do dia,

~~p~~fgide~~n~i~Cp~::id~~l~oJi:l~u~a~~~ :~::raâ~o:rdiS~~::O~
e~::::a~:s~~r~ ~r~-~"mse!:i~~~ 4 :g~~~~Í\ pela votação da djs

â~:~:~ad:c;~{gdt;e:i!Ca:~c~S~rir:n~i::vle~:a:mesma rotação ser

li) Durante a 2' disouss!o de qunlquer projecto de lei, ou de re
soluçao. tratando·so do i G artigo se observara. á. respniLo de algum
requerimonto do adiamento. que vier a Mesa, o mesmo que 8e
acha estabelecido para ii 3' discuSSIIO, no artigo appro'f&tlo em 27
de Julho de l866. (Approvado elll i8 de Agosto de lS60.)



TITULO X

DA VOTAÇÃO

ArL. 100. A votação será puhlica, on secreta.
Art. 10L A votação soh,'e Propostas, o Indicaçõos,

Emendas, o Informaçõos sorá publica, lovantando·so os
Senadoros qno approvarom, o ficando assentados os do
opinião contraria.

Art, 102. A ,·otaçiio sob,'o oleiçõos do pessoas será socro·
La, o por oscruLinif).

Art, 103. Na votação por escrutinio, O Presidente lerá
os VlltOS recebidos de um Secretario, e passará os bilbetes
a outro.

Art. 104. Nenhum Senador pódo escusar-se de votar
nas matorias, que se tratarom, ostando olle dentro do
salão; fica·lho, porém, li l'I'e o fazel·o, qnando não tiver
assistido á discussão: o nos assumplos 001 quo tiver in
teroiSO individual não poderá lIiscuti,· nom vetar.

Art. 105, Quando om qualquer vutação houver ompate,
ficará o objecto adiado para ontrar novamento em discus
são; e caso fiquo outra vez empatada julgar.se·ha rejei.
tada a matoria.

Arl. o encerramento de uma disoussllo não prejudica n das ma
terias 5 guintes dadas para ordem do dia, até (Iue esta se esgoto;
mas de nenhuma mataria se poderá tratar, que n40 lenha sido
IlUlel'iol'mentc designada na ordam do d ia, excepto o expediente,
no gual se compl'chonde n lIpresentação do Projectos de Loi, lndi
caçoes e Requerimentos, c bem asslm li lei l Ufa de Parccul'cS das
Commh~M. \

Art. Quando o Prc;identa dividir a ordem do dia cm duas ou
ma is parles, c marcar para cada uma dollas hora especial, si
aconleuer que se esgote qualquer dellns, o não se acbar prcspule
o numero indispen5l\Vel para \"olar·se, O Presidente interrompera n
Sessllo até que chegu li borll marcada. continuando depois a mesma
~e::~~d~~~;!~~l~l~~n~~ ~e::g::.)8 que se acharem pl'cscnles. lAP-~~
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TITULO XI

DAS COMloIISSÕeS

Arl. iD6. As Commissões serão Geraes, Permanentes, e
Especiaes.

ArL. i07. A Commissão Geral é formada de toda a
Camara, que se oecu par da discnssão livre de qualquer
materia, podendo ontão cada Senador fallar as voze. que
fdr mister. Por via de regra tem lagar na 2' discussão dos
Projectos de Lei; mas pôde dar-se em materias importan.
tes, quando assim pareça á Camara.

Art. iDS. As Commissõos Pormanontes durarão toda a
Sessão annual, e não terão menos do tros, nem mais de
so'e Membros (I).

ArL. t09. As Commisões Especiacs serão nomeadas para
um detorminado objecto, findo o qual eossa a Commissão.
O seu numoro é variave/.

Art. BO. As Commissões Permanentes, ou Especiaes,
quando se oecuparem de objectos pertencentes a particu·

(L) Art. Além da Commissl1o de Fazenda. ora existente. havorá

:ea~rç~~~Snl~,Ol~mo~::lss:~ ~~il~en~Õ~so~toraeÍ;~~d~~~ CommisS!o
§ i.o A Conunissso de .Orçamento, que seril. composta de seto

membros, terá. li seu cargo o eX:lrnc do Orçamento Geral do 1m·
poria, lanto na parte da dcspezn, como na da receita; o b 'm
assím o cxame dos 01' dilos exlraordil1l1rios, e BupplemenLares, que
forem abertos por aclos do poder executivo. o o dus transportes

do v;~b~ 3oem~ei~~~a d~ocÓ:~:~acSnt~eJpOOdr::;f~fvr3tr~~:~~~U~~~~óe8
á ~iscripçsó de seus membros para Ocume cspco:al <las r'1aterias,
que lhe sso sujeitas i mas s Pareoeres ser!o sempre dados em
nomo, e sob a assignatura da Commissáo.

ArL. A Com missão de PensQes e Ordenados lerá. a seu OI\TgO,
além do exame do!! aclos do poder executivo, quo concederem
meroês pecuni.arias. o dos que tiverem por objecto a concessão
de licenças. aposentações e reformas, B btlD assun qualquer nllo
raçao DOS vencimeot.os dos fl1.DCcionarios publioos.

Art. A Commissão de Fazenda lerá. a seu oargo todos 03 no
gocios, que atô agora lhe eram commcltidos e que não per
tencerem especialmente ás duas Commissões novamente crcadas.
(Appro.ado3 cm i de Junho cle i8iO.)
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larM, Ou quando tomarom depoimentos, e informações,
terão as suas Sessões com as portas abertas, quando a Lni
não autorizar o sogrodo. admittindo como oxpectador, o
para allegarem seu direito, as partos interossadas pró O
contra, com os seus rospecti vos Ad vogados.

Arl. {ii. As Commissõos, quorondo obtor informaçõos
vocaos, ou por escripto, se dirigirão ao Senado para dar
a providoncla necossaria.

Arl. {12. E' livro a qualqner Mombro da Commissão
dar seu voto soparado, ou assignar vencido.

Art. H3. No Parocer da Commissão o Relator fica con·
siderado como Autor.

Art. l.l4. Qualquor Sonador, á oxcepção do Pre idente,
ia e 20 Secretarios, o os Ministros de Estado, póde ser no·
meado para dilTerentes Commissões Permunent~s, mas o
Senador, que livor sido nomeado para duas, poderá recuo
sar uma terceira.

TITULO XII

DAS DEPUTAÇÕ"S

Art. H5. Haverá Deputações ordinarias e extraordina·
rias e do erediente,

Art. H5. As ordinarias serão de sote Membros. para
levar Lois, rospostas, etc., á Presença de Sua Magestado
Imperial. -

N. B, Na Lei das altribuições da Rogoncia marcou·
se o numero do tres, qnanto á actnal.

Art. H7, As oxtraordinarias de i l" por acontecimentos
notaveis do geral satisfação, ou pezal',

Art. US. As do expediente de tros, para cemmunicução
com a outra Camara, rocobimento de Senadores o Mi·
nistros,

Art, U9. Todas ostas deputações sorão nomoadas á sorte
com a oxclusão da Mesa, da Commissão de Policia o dos
Secrotarios do Estado.

TITULO xm
DAS PETIÇÕSS

Art. i20. Nonhuma Potição será rocobida sem assignu., q
tura o data. .,..
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Art. i2i. As Potiçõos sorão apresontadas á Mosa, o a
sua matoria sendo an uuuciada 001 summa ao Sonad'J polo
ia Secrotario, irão ás Commissõos a qno pOI'Lencorem,
so~nndn a naturoza dos nogoclos.

Art, i22, No ca 'o,t1a Mosa julgar qno a matoria não é
da competoncia lia Sonado, dará logo o seu Parecor, e o
apresontará á CalDara.

TITULO XIV

DAS CO"MUNICAÇÕ"S DO SENADO

A-rt.123. O Sonado communica-'so com OImporadol' por
moia de Deputações, ou por moia do Omcios do ia Socre
tario do Senado dirigido aos Ministros rospoctivos, 50
gundo a natureza dos uogocios.

Art. 12'•. O Senado commnnica-so com a Camara dos
Srs. Doputados pai' moio do Doputações, oU POI' omcios do
iu Secrotario dirigidos ao ia Socrotario da Camara dos
Srs. Doputados.

Art. i25. Julgando O Sonado que pola ronnião das duas
Commissõos, uma do Senado, o outra da Cam ara dos S,'s.
Doputados,póele "osnlLal' algnma modida util,deverá convi.
dar a Camam dos Srs. Deputados para Domear u 'c:ommissão,
o convii' na sua rounião.

Art. ,126. Convindo á Cumara dos Srs. Doputados, sorá
aquolla Commissão recobida na porta om quo se apear,
polo portoiro-mór, e dous continuos, que a conduzirão aLé
áia sala, na qual estarão dons Senadores da Commissão
conforentes pal'a os rocebor, o introduzir na sala da con
foroncia.

Art. i27. Vorificanelo-so a Doputação da Cam ara dos
Srs. Doputa Jos, elo quo trata o ao L. 601, caviLulo 4", ti
tulo 4" da ConstiLlIlção, sorá il:ualmonto rocebida na
porta om quo so apear, polo porteJro-mór, dous co nLinuos
qno acompanharão aLé a porta do salão das Sossõos, onda
ostará a Doputação do oxpedionto para recebei', e intro
duzi,'.

Art. i28. A Depntarão dn Cam ara dos Srs. Deputados
tomará assen'o ontro õ Prosidento o o iO Socrotario,

Art. i29. Na sahida da Doputação da Camara dos rs.
Doputaelos, fará O Prosidonto do Sonado obsorvar as
mOsmas formalidados, quo houvo no seu recebimento.



Al't, t30. o Soo ado communica-so com 05 Ministros do
Estauo por escripto, ou de "i"a voz.

Art. 131. A coml11l1nicação por oscriplo sará dirigida
pelo. ou para o tO Socrotal'io do Senado.

Art. i32, A communicação do viva voz sorá comparo
cendo 05 Ministros de Estado no Sooado, om razão do seu
omprogo; ljuando tivorom a palavra fallarão de pé.

Art. t33. 05 Ministros do Eslado serão rocebidos com as·
fonualidades uos arLs, U8 o U9.

TIT.ULO XV

DA SECRETARIA

AI'L. 'J3'., Ha"orá um amcial-Maio,', seis Mono"es para
o expodienLo; UI11 POI'loiro, dous Contiuuos o Ulll Coneio.

ArL. i35. aOllicial-:daior, ou outro da Socrotaria, a
quom fó., oncarrogada a redacç.ll1 da Acta com a appro
vação do eoado. assistira a todas as Sossõos pubLicas,
tondo assonto om cadeira rasa, o oscrovondo em uma mosa
collocada no pavilhão uo salão.

ArL. t36, IJ amcial rodactor da Acta torá sompre um
improsso, on cópia dos Projectos, que 50 discutirom; O·
Del10s marcará as datas das suas discussõcs. o alterações
quo lhos forem rolatiras: conser"audo-os dopois om cou-
"ooionto arranjo. .

Art, t37, O 10 Socrotario por sou dospacho, não havendo
iDconvonienlo, mandará passa,' as cel,tidõos, ljno fOl'em
pedidas ao onado, do documontos oxistontos na sua ~o

crotaria, a qual se regnlará, quanto aos emolumonto ,o
su a di tribnição, polo que a esto rospoito 50 acha osta
bolocido na Socrotal'Ía do Estado dos. 'egocio do Imperio.

ArL. t3S, O Portoiro ó oncarregado do arranjo, Oasseio
da Secrotaria, guarda. Oarrumação dos livros,otc,

Art, i39, 05 Continuas sor"irão Da Socrotaria, nas Com
missõos. o oxpodionto, até á porta da sala das Ses õos ..
Terão a eu cuidado o assoio, o promptificação da SOCI'O
taria, o casa das Commissõos, No impodimooto do Portoiro
serri,'ú o seu lagar aquollo quo fó,' mais babi!.

Art. HO, O Conoio Ó omprogado DO oxpodionto oxtorior.
do Paço do Sonado. ~



TITULO XVI

PAÇO no SENADO

Art. i4L Todas as deBpezas do Senado, o repartições
annexas, sorão feitas palo Thesouro Publico, por folbas
mensaos processadas na Secretaria do Senado, d~bailo da
inspecção do ia Secretario.

ArL. i42. Apprevadas pela Cam ara as sobrediLas folbas,
serão remeLLidas ao Ministro e Secretario de Estado dos
Negocias do Imperio, para Ibes dar a compotente direcção.

Alt. i43. A Commissão do Policia mandará fazer in
ventario de tudo quanto existe no Paço, para ser de
positado no Archivo. No fim da Sessão se fará outro do
que se julgar necessario.

Art. i44. Torá a seu cuidado; ia a segurança, e asseio
do odificio: 20 a ordom nas galorias o conodoros: 30 a
oxactidão dos Porteiros, o Continuas no dosomponho das
suas obrigaçõos, como residoncia, abortura, o focha
monto do portas, ale.

Art. i45. Si dentro do odificio do Sonado houvor quem
perpotre algum delicto, ou quem porturbe as diseussões,
dopois da primeira advertoncia, o Pr.:sidonto do Senado
mandará jlor em custodia o iodiciado; o fazendo as
avoriguaçoes necossarias, dará pal"lo á Camal'a, ou para
ser solto, ou para ser entregue ao Jniz compotonte com
participação do facto e omcio do ia Socrotario.

Art. i46. Havorá um Porteiro do Paço do Senado, um
Ajudanto do Portoiro, um Gual'da da pel·ta, um Guarda das
galerias, e dous Continuas da sala, sujoitos inteiramento
á Commissão de Policia (i).

(I) Por deliberação do Senado. em U de Junho de 1838, foi
allcrado este arURo. ficando supprimido o logar da Ajudante
do Porteiro do Paço do Senado, o de Contínuo da Seoretaria,
e substituídos por dous guardas, 05 quaes. além do serviço que
fatia o Continuo. suppram as faltas dos trcs Continuos cI-istenles e
mais empregados quando impedidos, e alérn diRia respondam
pela segurança da polioia da Camara, para o que 99 lhes dará com
modo de moradia Das ca.sas aDnexas ao mesmo Paço.



Arl. i47. Us Officiaes da Secretaria, e quaesquer outros
ompregados, poderão ser susponsos por deliberação do
Senado, tomada om virtude de Proposta da Mesa.

ARTIGO ADDITIVO DBPOIS DO i47 (i).

o Official·Maior da Secretaria, debaixo da fiscalisação
do 30 Secretario, servirá de Tbeseureiro da quantias, que
forom votadas na Loi do OrçamoDto para as despozas
ordinarias, e oventuRes da casa, e a somma, que meuSal·
mente recebor do Thesouro Publico será recolhida em
cofre seguro, de que terá lima chave o mesmo Thesollreiro,
o outra um Official da mesma ocretaria, que será o
Escrh'ãQ, approvado pela Com missão da Mesa, o qual
servirá nos SeUS impedimentos. O dito Tbesoureiro no
principio de cada Sessão apresenlará a necessaria conta
do qu~ recebeu, e despendeu, o do saldo que existir
om caixa.

DISPOSIÇÃO FINAL

Este Regimento, sendo app;ol'ado, principiará a toi' a
sua pel'feita e resLricta obserl'ancia, tres dias dopois 'Lue
fôr distribuido impresso aos Sonadores: o as Indicaçoos
para SOl' altorado em qualquor do SeuS arLigos, ou para
Ser additados, passarão polos tramites dos PI'ojectos de
Loi, dopois do examinados pelaCommissão da Mesa que
ioterporá á esse respeito seu Parocer.

Paço do Senado em 3 de Agosto de i83L- Bispo Ca
pellão Mór, Presidente.- Visco lide de Cacté, ia Sacre
tario.- Viscollde de COllgOIIJ&as do Campo, 20 Secretario.

(I) Par deliberação do Sen.do. em 31 de Agoslo de 183i, SS\~
mandou observar cite artIgo addiltvo. ~"1



TITULOS

LO Do Presidente.
2.0 Vice·Prosideoto.
3.0 Dos. ecretarios.
4.0 Des Senadores.
5.0 Da abertura das Sessões.
6.0 Das Actas.
7.0 Da O rdom dos trabalbos.
8.0 Das Proposições, e Emendas, Pareceras du l:. m·

missões, e Indicaçõos.
9.0 Da Discussão.

lO.o Da Votação.
H.o Das Commissões.
1.2.0 Das Deputações.
1.3.0 Das Petições.
1.4.0 Das Communicações do Senado.
1.5.0 Da Secretaria.
1.6.0 Do Paço do Senado.



REGIMENTO COMMUM

A assemblóa geral legislativa reselve:

CAPITULO I

nAS SESSÕES SOLEMNES E SEU CBREMONlAL

Art. Lo Areuniãe das duas Camaras em Assemblóa Geral
será feila na sala do Senado, e o P"esidente deste dirigirá
o trabalho.

Art. 2.0 Sel'l-irão de Secretarios o i O e 20 da Camara dos
Sonadores, e o io e 20 da Camara des Deputados. Este to
marão assento á esquerda, e aql1elles á direita do Presi
dente, cada um por ordem.

Art. 3. 0 Nas Sessões em que, cenforme a Constituição.
fórlpresenlo o Imperader, a mesa do Presidente o Secre
tarfos se eolloeará ao lado direito do estrado do Throl1o;
o em tedos os outros casos se couserva"á no costumado
lagar.

Art. 1•• 0 O Imperador, o Prineipe Impel'ial, no caso do
art. i06 da Constituição, O Rogente, a Impel'inl Familin,
o o Secrotario do Estado, om Nomo do Imperador, ou do
Rogoute, serão rucobidos por Deputações da Assembléa
Geral, a saher:

§ i.o O Imperador, por uma Deputaçãe do trinta o seis
Membros, á ontrada do Paço.

§ 2.0 O Pl'incipe Imporial, ou o Rogento, por uma Dopu
ta2üo de iS Mombros, no topo da escada.

§ 3.0 O Secretario do Estade, em IIOlOe do Imporador,
ou do Rogento, por uma Doputação do dozo Membros, á"
porta do salão. 'J
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§ 4.0 As pessoas da Imperial Família serão recobidas DO

topo da escada por uma Deputação de seis Mombros, quo
as deve acompaDha,' até a tribuna mais pruxima do
ThroDo, e á direita delJe, em uos e outros recebimontos O
Porteiro do Senado, e dous Continuos irão á pOI ta de
Paço.

Art. 5. 0 Chegando o Imperador á porta do salão o Pre·
sideDte o Secretario se reuuirão ahi á Deputação para o
acompanharem até o Throno, e na sua entrada a Assem·
bléa estará de pé, e assim se censervará emquanto o Im
perador o estiver.

Art. 6. 0 A' entrada do Priocipo Imperial, DO caso acima
e do Regente dentro do salão, o Prosidento o Socretarios
sahirão a recobol-o fóra do estrado do Tbrono, a Assembléa
estará de pé emqnaolo o Priocipe Imporial ou o RegeDte
não tomar asseDto.

Art. 7.0 lfo caso do art. 1,0, § 3", quando o MiDistro de
Estado ti ver chegado ao meio do salão a Assembléa se
lovantará.

Art. 8. 0 O Principe Imperial, o Regente, e o Secl'etario
de Estado, em Nome do Imperador, ou de Regente, temarão
assente na mesa á direita do Presidente em cadeira igual.

Art. 9.0 As solemnidades Ilrescriptas para o recebi·
meoto das mencionadas pessoas se guardarão igualmente
na despedida.

Art. iO. As nomeações das Deputações designadas no
art. 40, serão feilas á sorte, e sempre se formarão de um
terço de SeDadores, e dous terços de Deputados.

Art. H A' excepção dll Familia Imperial, Corpo Diplo
matico, Miaistros e Secretal'ios de Estado, todos 05 espe·
ctadores estarão de pé, ernquanto o Imperatior estiver
preseDte.

Arl. i2. A renDião da Assembléa Geral precederá par·
ticipação e mntna intelligencia eDtre as Camaras.

Art. i3. No dia da abertnra da Assembléa Geral 50
reunirão os Senadores, e DopuLados com antecipação á
hora dada, para se proceder em tempo á nomeação das
Deputaçõos decretadas no art. 4.°

Art. i4. Praticadas as solemnidades prescriptas, ou·
virão a Falla do ThroDo, á qnal ne se acto Dada se r6S
pODderá, e logo que se houver recolhido a DO(lntação da
despedida se levaDtar4 a Sessão, e deBa se lavrará a com.
peteDte Acta.
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Art. i5. O autographo da me ma FaUa se guardará no
Archivo do Son~l1o, o uma cópia authenlica 50 on"jará
quanto an'os á Camara dos Doputados, mandando·so im.
mol1iatamento imprimir paro SOl' publica.

Art. i6. A Sossão do encerramonto da Assemblóa Gorai
será colebrada com as mosmas formalidados marcadas
para a da abortura.

Art. i7. Quando o Imperador boulor do prestar o Ju
ramento do art. iU3 da Constituição, dopois quo a Assem
IJlóa Gorai tivor tomado assento, o Prosidoolo o o io So
creta rio do Sonado 50 dirigirão ao Imperador, subindo ató
o dográo immodialo, ando o tará collocada uma mosa com
o li vro dos Sanlos Evangolhos.

Art. i . O Pro idouto á diroila do Imporador apreson
tará o Missal, no qual o Imporador pO"ú a Mão diroita om
quauto om \'Ol alLa pronunciar o Jnramonto, cuja formula
lho sorá lida polo io Secrotario, quo ostará á sua osquorda.

Art. 19. DORdo quo o Pro idonlo, O O i O Secretario se
lovautarom, e se dil'igirom ao Throno o omguanto o Impe
rador proslar o Jm'amento, toda a Assembloa ostará de pó,
até se concluir oslo acto.

Al'I. 20. No Juramouto do Principo Imperial ou do Re
gooto, o Prosideoto 50 consorvará em sua mosa, o ahi o de
foro, guardadas as demais formalidados.

Art. 21. Do Juramonto so lavrará um tormo om dupli
cado, assigaado pola possoa quo jurar, o polo Prosidonto,
o dous primoiros Socrotarios: um aULographo ficará no
Archivo do Sonado, o outro sOl'!í romoLtido ao Govorno
para SOl' depositado no Archivo Publico.

AI·t. 22. O tormo do Juramento deverá conter expres
sarnento a bora, dia, mel, anno o lagar da reunião da
Assomblóa Gorai, o o numoro dos Sonadoros o Doputados
prosontos o o nomo do Prosidonto quo dirigiu o acto.

Art. 23. Além destas communs oxplicaçõos, dOlorá mais
o Tormo do Juramonto do Imporador cantor a declaração
do Sou nomo, idado, nomes do Sous Anguslos Pais, do dia,
mOI o auno om quo fóra roconhoeido Suceessor do Throuo,
ou om quo fóra Eloito, conformo a Constitnição : docla
rações ostas quo dOlorão igualmonlo ter lagar no Jura
monto do Priocipo Imperial, por cumprimonto do art.
i06 da Constituição.

Art. 2". No caso do Juramento do Rogento Parento,
alóm do seu nome, naturalidade, idado, e o nome de SOU\...



pais, so doclaral'á o gráo do parontosco om qne so acha
para o Imperadol', 011 para com o Principo Impol'ial,

Art, 25, No Juramouto do Rogeuto EloiLo se expressnrá
seu nomo, ompl'ogo, idado, o dia, mOl o anno 001 quo foi
apurada o approvada sua Eloição 001 A3sornhléa GoraI.

ArL 26, O roconhocimonLo do Principo Imporial, por
procoito da ConstiLuição, al'L. i5 §3°, se fará na fórma da

'Lei do 25 de AgosLo do 1825.

CAPITULO II

DAS SESSÕRS ORDINARlAS, E DISPOSIÇÕES GERAES

Arl. 27. Na, Sessõos pI'cparatorias a quo cada uma das
Camaras LegislaLivas devo procoder annualmenLo, couformo
o sen rospocLivo RogimonLo ioLerno, logo que houvor um
numoro do Mombro; exigidos pelo arL. 23 da CoosLituição,
o parLicipará uma á ouLra.

AI'L. 28. ExisLiodo em ambas as Camaras o reforido ou
moro, pedirão ao Impemdol' ou ao Rogonte, dia para 1'0
cehol' suas DopuLaçõos, as quaos serão oncarrogadas do
requoror dosignação do dia o hora para a missa do Espi
rito Santo na Cap'olla Imporial, as im como da hora o
logar para a SO'são Imporial da ahorLura,

Art, 29. Quando om amhas ou om algnma das Camaras
não houvel' O numoro do Sonadoros e de Doputados para
priocipiarom as Sossõos no dia marcado na Consliluição,
ou uo do convocação oxLraordioal'ia, se dará pnrLo ao
Impe,'adol' pola Secrotaria do E3tado dos Nogocios do
Imporio, o a mosma participação so fará logo quo o numo
1'0 oslivor eomll!oto, procedondo-se pola manoira iodicada
no arl. 28 dC3le Regimonto,

Arl. 30. As Camaras commuoicam-so por moio do sous
primoiros Socrolarios, Osómonle por Dopulaçõos, 00 caSO
do arL. 51. da Constituição,

ArL. 3i. Anlos que uma Camara oovie á outra sua Dopu
-tação, podirá doei oração do dia o hom para seu recebi
menLo,

ArL. 32, A Doputação de uma Camara sorá rocobida oa
outra á porta do sou Paço polo Portoiro o dous Continuos ;

·0 á porLa do salão por uma Doputação de sois Mombros.



A' sua ontmda no salão so levantará a Call1ara, o 1110
dará assonto na mosa ontre o Prosidonto o o i O Sor,retario.
O seu orador fallará sontado

Art. 33. Rounidas as duas Cam aras no dia o 110ra lJ.uo so
tiver dosignado, o i O Socretario fal'á a chamada dos Sena
dores o Doputados (oxcopto 1I0S casos das Sossõos Imperiaes
da abortura o oncorramento), o achando-so completa a
roprosentação nacional, nos termos do art. 23 da Consti
tUIção, O Presidonto abrirá a Sossão e doclarará o sou
objecto do qual so tratará immediatamonto som admittir
algum outro á discus ão.

Art.34. Nosla não so podorá fallar mais do duas vezes
sobro a malol"Ía om discussão, assim como nas quostõos do
ordom o do adiamonto.

Art. 35 Para rogular a ordom do tl'abalho, regimon o
policia da casa, sorvirá o Rogimonto actual do Sonado.

AI't. 36. Terminada a discussão, 50 procedorá á votação
prom'scua, o o que so docidir pola maioria dos Mombros
prosontos será a rosolnção da Assembléa Geral para 501'
lovada á sancção Imperial, pola Camara quo tiver roquo
rido a juncção.

Art. 37. Quando a matoria 50 roforir a intorosso indivi
dual, a votação sorá por o crulinio socrolo: nos outros
casos será symbolica, oxcopto quando algum Mombro da
Assombléa requorer quo soja nominal, si fó,' apoiada pola
torça parte, som dopondoncia do discussão nom appro
vaçilo•

.'1.1'1. 38. Do quo so passar, som pro quo 50 rounir a Assom
bléa Geral, so lavrará li Acta, quo so approvará compoton
temonlo.

CAPITULO III

DAS COMMISSÕES MIXTAS

Art. 39. Havorá Commissõos Mixlas todas as vozos qno as
Camaras uccordarom 001 suas nomoaçõos para proparação
de algum nogocio quo portonça á Assombléa GoraI.

.'1.1'1. 40. Para osso fim, quando uma das Camaras assim
o julgar convonionto, o proporá á out"a Camara por intel'
modio do sou io Secrotario, quo doclarará substancial
monto o assumpto da Commissão o o numoro do mombros,,
quo convém nomuar. \"
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Art.4L Convindo aCamam neslo convile, oscolherá
igual numero de memhros, que devem formar a Commis
são Mixta.

Arl. 42. Feitas as nomeações, os membros destas Com
missões se inlelligenciarão entre si sobre o Jogar e hora
do suas reuniões.

Art. 43. Na primoira cooferencia escolhorão um relator,
e um ()residente !lara manter a ordem, na discussão e
votação.

Art. 41•. O resultado dos trabalhos sorá apresontado a
cada uma das Camaras polos rospectivos membros da
Commissão.

Paço do Senado em 2 de Junbõ de {835.-Bento BOI'·
roso Pereira, Prosidente.- Conde de Valen;a, ,10 Socretario.
-Llliz José de Olivei ..a, 20 Secrelario.

R,EDAOÇÃO

Ceremoolal do acto da abertura e eueerrameulo da Assembl/a Ceral a que ror
preseole a Prioeozo Imperial a Sra. D. lzabel, Regeole do Imperio

Art. O Senado e a Camara dos Deputados adoptam como
ceremonial para os actos da aberLura e encerramenLo das
Sessões Legislatil'as a quo fór prosente Sua Altoza a Prin
coza Imperial, Ragente do Imporio, o regimonto commum
de 2 de Junho do {835, na parLo rolaU,'a ás Sessõee solem·
nes da Assomblóa Geral, em que, conforme a CnostiLuição,
ti prosento o Imp0l'Ouor, com as soguinLos alLoraçõos:

§ Lo A Sra. D. Isabel, Princoza Imperial Regonle do
Imperio, o o Principe Consorte Sua Alteza Roal o SI'. Conde
d'Eu tomarão assento em cadeiras de espaldar collocadas
àbaixo dos dograos do Tbrono.

§ 2.0 A Doputação de que traLa o § lo do arL. 40 será
composta de {8 membros. .

§ 3.0 A' sua enLrada denLro do salão o PresidenLe e Secre
tarias da Assemblóa Geral sahirão a receber a Suas Altezas
fóra do eSLrado do Throno.

Paço do Senado em 24 de Maio de {877.-Visconde do
Rio Grallde.- Marquez de S. Vicente.



Quadro demonstrativo do mez, dia ehora da missa do
ESDirito Santo na Ganella ImDllrial, edo mez, dia,
hora elagar da abertura eencerramento da assem·
bléa geral dellde 1826 até odia 3de maio de 1883



Quadro demonslrativo do mez, dia e hora da missa do Espirito
tura eencmamento da assembléa geral

MISSA no I'SPIRITO SANTO NA
CAPELLA IMPERIAL

MEZES DIAS lIonAS

1.826 Maio .................... t, U
1.827 ..... Idom .................... i 1.O ~
1.828..... Idem .................... i ti.

1.829.... 1 AbriL ................... 2 9 Jf
.........................

1.830.... \ Maio. ................... 1.0
.........................

1..831.. .... Maio .................... i H
1.832..... Idem .................... 3 9

1.833 .... I Abril. ................... 9 1.0
Maio .................... 2

1..8-%..... Idem. ................... I.. 1.0
1.835..... Idem ... ................ 2 ti.
1.836..... Idem .................... 2 1.2
1.837 ••••• Idem .................... 2 1.2
1.838 ..... Idem .................... I. tO
1.839 ..... Idem .................... 2 H

1.840.... \
AbriL ................... 9 H
Maio.................... 2 H



Sanlo na Capella Imperial, edo mez, dia, hora eJogar da aber
desde i '26 até odia 3de Maio de I,' 3

SESSÔE IMPERIAES DA ASSEMBLÉA GERAL

DE ABERTURA DE ENCEnnA:UENTQ
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I I
61i2Maio ..... 6 t.2 Sonauo ... etomb,·o. Sonado.

Idom. 3 12 Idom ..•.. Novombro. i6 i2 Idom.
Idom .. ::: 3 i2 Idom •..•. Setembro. 20

l
i2 Idem.

Abril. •... 2 I Maio •...• Idom.i Idem ..•.. 3 "
Maio ..... 3 12

1
1dom •..•. Sotembro.

31
12 C.dos D,

Idom ..... 3 12 Idom ..... Iuom ..... 3 12 Sonado.
Sot~mbro • 8 12 Iuom ..... Nuvombro. 30 i2 Idom.

I
i I,12Maio ..... 3 i2 Idem ..... Idem ..... C.dos D.

Idom ..... 3 i2 G. dos D..• Outu bro ..

2~i~~
Idom.

Abril .....
I

iO ,12 Sonado... Maio ..... Sonado.
Maio ..... 3 i2 Idem ..... Outubro .. 6 t.2 Idom.

Idom .....
I

ii i23 i2 Idom ..... Idom ..... Idom.
Idom ..... 3 i2 Idom. I.Iom ..... 25 i2 Idom.
Idom ..... 3 12 Idem ..... Idem ..... 31 1:'1 Idom.
Idom ..... 3 i2 C. dos n... Idom ..... ji5 12 C.dos D.
Idom ..... 3 i2 Sonado Idem ..•.• 20 .12 Senado.
Idom ..... 3 t.2 Idom ..... Novombro'li t.2 I dom.

Abril. ....
I

9 i Idom ..... Maio ..... 31.2 Idom.
Maio ..... 3 i2 Idom ..... Setombro. 1.51 i Idom.
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MISSA. DO ESPIRITO SANTO NA."'l

ca CAPELLA I~IPERIAL

iSz
r::I
::<!
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ca
<p. MBZES DIAS lIonAS
cn
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Zz
<

i8H ..... Maio .................... 3 iO

i843 ....I Janoi roo ................. I, 9
Maio .................... 3 9

1,844 ..•.. Idom .................... 2 H

1,845 ....I Dozembro do 1,844 ....... 31 1,0
Maio .................... 3 1.I

1,846..... Idem .................... 2 H
i847 .... Idom.................... 3 W
i8

'
,8 ..... Idom .................... 3 !.O

1,850 .. ··1 Janoiro .................. i iO
Maio .................... 3 !.O

i85L. Idom .................... 3 i'l
1.852..... Idom .................... 3 1.0
i853 ..... Idom .................... 3 iO
1.854..... Idom .................... 7 H
i855 ..... Idom .................... 3 iO
i85S ..... Idom .......... 3 !.O
i857 ....• Idom .................... 3 1.0
l8J8 ..... Idem .......... , ........• 3 !.O
1,859..... Idem .................... iO lO
1.860..... Idem .................... 1,2 1,0
1,861 ..... Idem .................... 3 iO
l862 ..... Idem .................... 4 H
l,863.•••. Idem .................... 3 H

l,86..... l Dezombro de l,863 .... '" . 31, H
Maio .................... 3 ii
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SESSÕES B1PERIAES DA ASSEillDLEA GERAL

DE ABERTURA DR B~CBnnAMRNTO

~
00 ... ~ 00 ...

~ "
,. ;:: 00 e ,.... ..... õ o o

,.
o o::.: Cl I:!:! '""'

::.: Cl :::l
'""'

Maio.•.•.. 1 3 ,12 Sonado ... No,'ombro 2i 12 Sonado.
JanolJ'O •. 1 12 Iuom ..... Maio...... 3 1 Idom.
"Jaio...... 3 i Idom ..... OULubro .• 2~ i Iuom.
Idom ..... 3 i Idom.
Janoiro ., i i2 Idom ..... Maio .. ... 3 I Iuom.
Maio... '" 3 i Idom ..... SoLomb,·o. i4 i Iuem.
Idom ..... 3 i Idom ..... [uom .•... f, 12 Idom.
Idom ..... 3 i Idom ..... Idom ..... iS j Idom
Idom ..... 3 i [dom.

Janoiro " j i Idom ..... Maio ...... 3 i Idom.
illaio...... 3 i [dom ..... Sotombro II j Idom.
Idom ..... 3 i [dom ..... Idom ..... 13 1 Idom.
Idom ..... 3 i Idom ..•.. Idum •... 4 -12 Idom.
Idom ..... 3 i Idom ..•.• Idom ..... 25 i Idom.
Idom ..... 7 j [dolO ..... [dom .. '" j2 1 Idom.
Idom ...•. 3 1 [dom ..... [uom ..... f, t:l Idom.
Idom. 3 j Idom ..... Idom ..... 20 i Idom.
luom .. ::: 3 j Idom ..... Idom ..... i3 i Idom.
[dom ..... 3 i Idom ..... luom ..... 12 i [dom.
Idom ..... lO i rllam .... . [dom ..... 10 i Idom.
Idom ..... i2 j Idom ..... Idom ..... i3 j [dom.
Idom ..... 3 i Idom ..... Iuom ..... i5 i 100om.
Idem..... 4 i Idom ..... Idolll ..... f, 1 Idom.
Idom ..... 3 i Idom.

Janoiro ., 3ill Idom Maio..... 3 i [dom.
Maio...... i Idom Solombro. U 2 Idom.
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gj ~IISSA 110 E"'PIRITO SA~'TO lA
~ CAPELLA IMPERIAL

Z
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a::
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cn
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z
z
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MP.ZK3 nus HonAS

6 10
~ 10 l-4

22 tO
9 tO

H iO
6 lO
3 iO
:l 1.0

2I -10
3 iO
5 IO

fi 10
:l IO

I 10
i 10

i;; IO

3 10

i1 10

n iI)
l.7 LO
3 10

Maio .
Idom .
Idom .
Idem .
Iilom ..
Idom .
Idem .
Idom ..
Dozombro de i872 ...•..•.
Maio ..
Idem ..
~Ia rço ....••.......••...•
~Iaio .f8T .... \

I F'ovCHOlI'O ....•.••.•••...
f8i7... Junho .....••............

i878 Dozombro ..•.......•...

1.870 11 ~1.~i.~:::: .. :::::::::::::::
i880 11 ~~:i.~_::::::::::::::::::::
1.8 ~ 1Janoll·o ...... 1~lalO'"'' ..
i883 Idom .

1865 .
1866 ..
f867 ..
1.868 .
1.860 .
i870 .
1871.. .
i87L .

i873 I
i87/•.....

Secrotaria do Senado, um W de Março dO'1 83. -



-4{-

SES ÚE 1~IPERIAES DA ASSEMBLEA GERAL

DE ADt;R'rUIlA DE BN EnnA).(BNTO--------- --------
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~ " ;; .,
~ "N

" ..
" ..<>

Q
<>

~ ~ i:S
o o:a ;::l .. I:l:; ~

~Iaio ...... 6 I Sonario ... Maio, 1866
3/

I Sonado.
IdolO ..... 3 oJ Idoll' ..... Sotombro. 1.6 I ldom.
ldom ..•.. 22 lo Idem •.... Idem ..... 23 I Idem.
Idem ..... 9 I Idom.
Idom ..... 11 I Idem .••.. Outubro .. 15 I ldom.
ldom ..... 6 oJ Idom ..••. Idem..... I I Idom.
Idem ..... 3 lo Idom ..... Sotombro. 30 I ldom.
Idem .••.. 3 I ldom.
Dezombro. 21 I Idom ..... Maio, 1873 3 I Idem.
Maio ...... 3 I Idom .•.•. Maio...... 3 I Idom.
ldom ..... 5 1 Idem ..... Sotombro. 12 I Idem,

MaI·ço .... 16 I ldom ..... Maio...... 3 I ldom.
Maio...... 3 i ldom .. , .. Outubro, . W lo ldom.

FOl'oroil'o. 1 1 Idom ..... Junho ... , I I ldom.

Junho .... I I Idom ..... Outub,·o .. 14 I ldom.
Dozombro. 15 1 ldom ...•. Muio, 16i9 3 I ldom.

Maio...... 3 lo Idom ..... Outubro .. 30 I ldom.
Outubro.. 30 1 Idom ..... Maio, i880 3 I ldom.
~13io...... 3 I Idom ..... Outubro .• 9 lo Idem.
Outubro.• 9 I Idom ..... Jan., 18 i. 10 I Idem.
Janeiro .. 17 I Idem •.... Maio..... ' 17 I Idem.
~'laio...... li !.i ldom ..... Outubro. 28 I Idom.

O Omoiai-maior, Mauoel Palllo de Mello Bal'telo.





Qnadro demonstrativo das DrorOga~ões, convoca~es
extraordiuarias e adiament1J8 da assembléa geral,
bem como das dissoln~es da camara d1J8 deDutad1J8
desde 1826 ate 1882 innlnsivamente



Quadro demonstrativo das prorogações, con
assembléa geral, bem como das dis

desde 1826 até 1882

CLASSIFICA CÃO rJl
DATA DOS DECRETOSoDOS ACTOS '"'"-<

I i827 Decreto de 2i do Agosto .....

· Idom do iO do Outubro .....
i828 Idom do 28 do Agosto ......
1831 Idom do 30 do Agosto .......· Idom' do oH. do Outubro .....
i832 Idom do 27 do Agosto .......
i833 Idem do 20 do Agosto ......· Idem do {7 do Sotombro....
i834 Idom do 29 do Agosto.......
-l835 Idom do 26 do Agosto, .•.•.

· Idom do i6 do Sotomb"o....

· Idem do 29 de Sotombro....· Idom do 17 do Outub'·o .....
i836 Idem do 29 do Agosto .......

· Idom do 30 do otembro..•.
i837 Idom de -l de Setombro ....

Prorogaçõos..... · Idom do 28 do Setombro, ...
1838 Idom ,lo 28 do Agosto.......· Idem do -l9 do Sotombro ....

· Idom do t:2 do Outubro .....
-1839 Idem do 28 do Agosto ......· Idom do 28 de Setembro .•.· Idom do i9 do Outub'"l. ....
i8~0 Idem do 28 do Agosto.......· Idem do 3 do Sotembro....
184i Irlom do 28 de Agosto.......· Idom rio 23 do Sotemb,'o .. ,· Idem do oJ6 do Outubro .....
i81.3 Id em de 25 do Abl'il ....•..· ldom do 28 de Agosto., .•..· Idem de i6 do Setembro....· Idem de 27 do Setombro....· Idom do i2 do Outubro.....



vocações extraordinarias e adiamentos da
soluções da camara dos deputados
inclusivamente

RESUMO DOS DECRETOS

P,'ol'oga a assombléa gorai até i5 do Outllbl'o.
Idom "té Vi do Novombl'o.
Idom até 20 do Sotombl'o.
Idom alé i:J do Outubro.
Idom alé o ultimo do Outubro.
Idom alé 20 do Outubro,
Idom até 20 do otembro.
Idom alé 6 do OUtubl·O.
Idem alé o ultimo do Sotemb,'o,
Idem alé 20 dtl Setombl'o.
Idem até ~ tio OuLu bl'o.
Idom até 20 do Outubro.
Idem aLé 2" do mosmo moz.
Idom até 2 de Outubro.
Idem até o ultimo do Outubro.
Idom até mais um mez.
Idom até i5 de OutuOl'o.
Idom aLé 30 do Sotembro.
Idom até 13 de Outubro.
Idem até 20 do mosmo moz.
Idem por 11m moz (3 do OULubro).
Idom até 23 rIo OuLubro.
Idom até 31 do mosmo moz.
Idem até iO do Sotem bro.
Idem até i5 do mosmo moz.
Idom até 3 de Outubro.
Idom até o ultimo do Outubro.
Idem até 20 do Novembro.
Idem aLé 2 do Maio (ia sossão legislativa).
Idem até 20 de Sotombro (2" sessão).
Idom até o ulLimo cio mez.
Idem até :15 do Outubro.
Idom até 24 do mesmo mez.
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CLASSIFICAÇÃO rn
DATA DOS DECRETOSo

DOS AOTOS zz
<j

i845 Decroto do 26 do Abril ...••.

Idom do 29 do Agosto •....•
i847 Idom do 30 do Agoslo ..•..•
i848 Idom do 30 do Agosto.....•.

Idom do 28 de Setombro.•..

i850 Idum do 26 do Abril.. ...••.
Idom do 3i do A~oslo •... , .

i85:1 Idom do 31 do Agosto ......
Idom do 9 do Sotembro ..•

:1853 Idom do 3i do Agosto .••..•
Idom cio 8 do Sotembro..... Idom do l.7 do Setembro..•.

:1854 Idem do 2 de Sotombro ...•

i856 Idom de 27 do Agosto ......
Idem do 10 do Setembro.••.

Prorogaçãos ..... i857 Idem do 29 do Agosto•.....•
i8ã8 Idem de 30 do Agosto •..•..
i86:1 lolem de 30 do Agosto.......
:186', Idem de 27 de Abril. .......

Idom do i do Setomuro ..•.
i866 Idem do 31 do Agosto ....... Idom do '10 do Sotembro....
i869 Idem do !I do Solombro '"

Idem do 201 do Setombro....
Idom do 28 do Sotombro ....
Idem do 9 de Outubro .....

i870 Idom do 5 de Sotombro .•.•

Idom de i3 do Solembro ....
Idem do 20 do Sotombro .•..

i871 Idem do 30 do Agosto.......
Idom de ii do Setomuro....
Idom do 20 do Sotombro....
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RESUMO DOS llECRETOS

Prol'oga a assembléa geral até 2 do Maio (ia sossão logis-
lativa).

Idem atê i4 de Sotombro Çil.1 sessão).
Idem aLê '18 de Setembro.
Idem até :1 de Outubro.
Idem ató i5 do Outubro (Foi adiada om 5 do Outubro,

o dOl1ois dissolvidd).
Idem ató 2 do ~Iaio (Ia sossão logislaliva).
Idom aLé ia do Setombro \2a sossão).
Idom ate tO do Setombro.
IdooU alé 13 do mosmo mOl.
Idom ató ia do SeLombro.
Idom até 20 do mosmo mOl.
Idom atê 2;; do mosmo IllCl.
Idom ató 12 do mo·mo mel (AbriU-50 a sessão no dia

7 do Maio).
Idom aLó 12 do Solom bro.
Idom atê 2J do mOill10 mOl.
Idem alé 13 de olembro.
Idem alê U de SI'lombro.
Idom alé i5 do SeLell1bro.
Idom ató 2 de Maio (ia sossão logislaliva).
Idem aLó i2 do mosmo mOl (2' sossão).
Idom aLó 12 do Solembro.
Idcm alé lG do mesmo 1I10l.
Idom atê 23 do m05mo mOl (Abriu.so a sossão no dia
ii de Maio).

Idom alê 30 do mosmo mOl.
Idem até H de Jutubro.
Idem alê i5.
Idero alê i5 do mesmo mOl (Abriu-50 a sessão om 6

do Ma101.
Idom ató 22 do mosmo mel.
Idem até 30 do mesmo mOl.
Idem olé i5 do Sotomb,·o.
Idom alé 2~ do mosmo mOl.
Idom alé 30 do mosmo mOl.
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CLASSIFICA~~O rfJ
DATA DOS DECRETOSDOS ACTO oz

z
<

; i8;3
Docroto do i5 do Abril. ..•...

Idom do i do Sotombro •...
Idom do 6 do etombro .•.•

i874 Idem do 3 de Sotombro....
i875 Idom do i do Setombro....

> Idom de 13 do Sotombro....
> Idem de 29 do Sotomb"o....

i877 Idom do 27 de Setombro....

i879 Idem de 5 do Abril........

Prorogações..... > 111001 de 30 rle Agosto.......
> Idem do 20 do Setembro .•..
> Idom de 2 do Outubro ... ,.
> Idem do l t do Outubl'O ... ,.
> Idem do 20 de Outub,'o.....

Idem do 25 do Outubro .....
i8S0 Idom do 3i rio Ag sto ......

> Idem do l5 de Sotombro., .•
> Idom rio i do Outubro.....

i882 Idom do l3 do Sotombro....

> Idom do ", do Outubro .....
> Idom do 1.7 do Outub,'o ...••

I
i~29 Idom do 9 do Fo\'oroiro •. ,

Co...",,"' .,,·1 i830 Idom do 3 do Setombro ...
traordlDarJas

Idom do 2i do Oulub"o .....

I
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RESUMO DOS DECRETOS

Proroga a assembléa geral até 2 de Maio (i. sessão le-
gislatiya que abriu-se a 2i de Dezembro ae i872).

Idem ate iO de Setemb "O (2. sessãe).
Idem até 1.5 de Setembro.
Idem até i~ de Setembro (Abriu-se em 5 de Maio).
Idem até ,15 de Setembro.
Idem até 30 de etembro.
Idom até 9 de Outubro.
Idem até 10 do Outubro. (Abriu-so om i do Junho,

2' sessão legislati va).
Idom ·até 2 do Maio (ta sessão logislativa que abriu-se

em 1.5 de Dezombro d 1878).
Idem até 23 de Sotembro (2' sossão).
Idem até I. do Outubro.
Idom ate'i5 do Outubro.
Idom até 22 do Outubro.
Idem até 27 do Outubro.
Idem até 30 do Outubro,
Idom ató 20 do Setembro (ia sossão legislativa).
Idom até 3 do Ou tubro.
Idem até 9 de Outub,·o.
Idem até 7 de Outubro (2a sessão logislatin que

abriu-se em I. 7 de Maio).
Idem até 20 de Outubro.
Idom até 28 de Outubro.

Convoca oxtraordinariamento a a sombléa gorai para
reunir·se no dia 1.0 do Abrll do mosmo anno.

Convoca oxtraordinariamonto a assomblóa gorai para
rounir-so aO dia 8 do rnQSmO me., continuaudo as suas
sossões até o ultimo do Outub,·o seguinte.

Proroga até o dia 30 de Novembro seguinte a assombléa
geral convocada oxtraordinariamonto por docreto de 3
do Setem bro para reunir·se no dia 8, e contiouar as
suas sossões até o ultimo de Outubre seguiuto.

s 4 '),
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CLASSIFICAÇÃO cn
DATA DOS DEl:RETOSoDOS ACTOS z

z
<:

1
1831 Idom do 3 do AbriL ........

. Idom do 27 do Abril. ........

i833 Idom do 7 do Janoiro .....•
Con vocaçõo ox- 1840 Idem de iO do Janoiro.......traordinarias

i871, Idom de 21, do Dozembro..•..

i879 Idom do 28 do Outubro ....••

\ 1880 Idom do 7 do Outubro... '"

I
Idom tio 22 do Julho ........

~~O
Adiamontos .... ,. 18:8

Idem do 22 do Julbo.........

Idom do 5 do Outubro ......
i865 Idom do 8 do J 1I1ho.........
1 69 Idom de 12 do Novombro.... _
i88l Idom do i2 de Março ....••..

Espaçamento.... , 1876 Idem de 2 de Fovoreil·o .....

118~2 Idem de 1 de Maio ......•..IDissoluçõos .....
Idom do 27 do Juiho.•..•.•..

I I
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RESUMO DOS DECRETOS

Convoca oxtraordinariamonto a assomblóa goraI para
I'ounir-se, Jogo quo so vorifieasso o numoro logal do
sous rospeetivos mombros,

Declara em o!Toito o docroto supra do 3 do Abril, que
eonvocám extraordinariameuto a assomblóa goraI.

Com'oca oxtraordiunriamonte a assombléa goraI para
rouuir-so no dia io do Abril do mesmo anno,

Convoca extraordinariamonto a assombléa gorai para
reunir-so no dia io do Abl'il do mesmo anno,

Conr'oca oxtraordinariamonte a assomblóa geral logisla
tiva para rounir-so 00 dia i5 do Março de i875 ,

Convoca oxtraol'diQariamonto a assembléa gorai logisla
tiva para rounir-so no dia 30 do Outubro do mosmo
anno.

Convoca oxtraordinariamonto a assomblóa gorai logisla
tiva para rounir-se no dia 9 do Ontubro do mosmo
anno.

Adia a asscmblóa gorai para 20 do Novombro do mosmo
anno.

Convoca pam o dia 23 a assomblóa goral, quo por do·
eroto dosta mesmo dia Linha sido adiada.

Adia a assombJéa gorai pam o dia 23 de Abl'il do i81,9.
Adia a assomblóa gel'al para o dia 4 do Março do i8GG,
Adia a assombléa gOl'al para o dia i5 do Abril de i880.
Adia a assomblóa geral para o dia i5 do Agosto do

mosmo anno,

Espaça para o dia 3i do Dozombro do mosmo anno a
rouniüo da assomblóa goraI.

Convoca logo outra eamara para rounir·so no dia io de
Novembro do mesmo anoo.

Transfol'o para o dia io do Janeiro de i843 a rounião da
as omblóa geral convocada para o io do 'ovembro
do i84\!.

11>
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CLASSIFICAÇÃO CJ)

DATA DOS DECRETOSDOS ACTOS o
;z;
;Z;
«:

I 1844 Idem de 24 de Maie.. '" .....

i849 Idem de 9 de Fevereire....•

i863 Idem de i2 de ~Iaio .........

Dissoluções..• '" 1868 Idem de 18 de Julho ........

1872 Idem de 22 de Maio..........

1878 Idem de H de Abril •. ......
1881 Idem de 30 de Junbo...... '"

I
Secretaria do senado, em 12 de Março o 1883.
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RESUMO DOS DECRETOS

Convoca Jogo ouLra eamara para rounir-50 no l° do
Janoiro do :1845.

ConToca Jogo oulra eamara para fouuir-50 no :lo do
Janoiro do 1.850.

Convoca Jogo oulra camara. para. rounir-50 no 1.0 do
Janoiro do :1864.

Convoca. logo ouIra cam ara. para. rcunir-50 no dia. 3 do
Maio do I. 69.

Convoca logo ouLra cam ara para. rounir'50 no 1.0 do
Dozombro do mcsmo a.nno.

Convo a logo oulra camara para rounir-50 no dia 1.5
do Dozombro do m05mo anno.

Convoca logo oulra. camara. para. founir-50 no dia. 31.
do Dezombro do mC5mo nnno.

O official-maior, Mauoel PaI/lo do Melto Bal'l'elo.





QUADRO

nos SENADJRES no IMPERIO no BRASIL

NOMEADOS DESOE O ANNO OE 1 20 ATÉ O OE 1883, NÃO

COMPRenSNDEN DO OS QUE NÃO FOnA~{

RECONUEOtDOS PEtO SENADO POR HAVER SIDO

A~NULLAnA A RBSPECTIVA ELEiÇÃO



QUADRO cODteDdo os Domes dos seDadores do Imperio do Brazil, que fim sido DO
compreheodeDdo os Domes daquelles CDjlS

0 o., o ..
0 c: 1< >:0

g 00 00 "0

~~ « ~~NOMBS DOS ACTUAES .. "z
< '"

. .,
;;: =., SENADORES 00 00
o 00

" o
c: z <o.. 0 < .. zo o ..,

o o

ia cadeil-a

i João LiDs Vieira CaDsan- 21 Abril 15 Maio
são de Sinimbú, ma- i857. i858.
gistrado aposentado e
conselheiro de estado.

'"c:
'0

""""c:
:;:

---

2. cadeira

2 Jacintho Paes de Men- 27 Abril i5 Maio
donça, proprietario. t87L t8il.

I



meados dosde o anDO de 1826, em qoe se (olmoo o seoado, ati o de f883, não
eleições (olam mnlladas pelo mesmo seoado

'"
o o.. o ..

o ~l~'" '" ,... :8... 00 O·
<:; "q NOMES ......

~~ ~ ~~.
'" ....

DOS ANTBRIonBS
.... ... ",'";; "'z ~g o;;o" .. -'"o z'" SENADORES o ... "'"'" ... 0 0,",0.. '" ... ..z ., ...

o o .. ""o ...o ..
ia cadeira

1 Marquoz do Bar- 22 Jan. I, Maio t 1.3 Joo.
bunon a (Foli~- 1825. 1825. 1812.
borLu Caldoira
BranL PonLos),
nonsolhuiro do
osLado o ma-
roohal do oxor-
oiLo.

Visooodo do So- 19 Sot. 2 Jao. t 25 SoL.
potiba (A~ro- 1842. 1.843. I. 55.

'" liano do Soozaos
'0 o Olivoira COIl-:"" Linho), magis-
~ Lrado.

2a cadeira

2 D. Nuno Engo- 22 Jan. 21 Jon. t 1.6 Jan.
nio do Losslo O 1825. 1826. 1.843.
Soilbitz. ma-
gistrado.

Antonio L o j z 31. Jolho 9 Agosto t 9 Jlllll0
Dantas do Bar- 1.8',3. l. 43. 1.870.
ros Lnito, ma-
gistrado.

"
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m o
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o I-

'"' Z..,. "o
00 .., ~Q

~~ NO"BS nos AOT UABS .., " ~.,

I- '"
.., z

'" .. SBNADORES "0 o"
c~ Q '" "'~z

~~m .,
o '"

.,
'" '"

m Unica calleim
"Q
~ ~

3 Barão do Mamoré (Am- '27 Ahril 9 Junho"a hl'osio Loitão da Cu- i870. i870.< nha), magislmdo apo-
sentarIo.

-- ---

ia cadei1'a

" I, Barão do Cotogipo (João i Maio 9 Maio:a .... Mauricio Wandorley), i856 . i856.
"~ magistrado aposontado

o proprietario. (i)

(i) Vico-presidente nas sessõos de I879 e i880 e presi-
dente nas duas sessões de i882 e na de i883.
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Unica cadeira
." (nova)
""oN'"
'"' Horculano For- i9 Abril 2 Maio t 27 Sc~.

".;;j roil'a Ponna, i853. i855. i867 .
omprogado pu-
blico.

-- ---
i~ cadeira

3 Marquoz do Ca- 22 Jan. ~ Maio t 8 o~.
ravollas (José i826. i826. i836.
Joaquim Cal'·
noiro do Cam-

.~ pos) , cansO-

.c..-. lboll"o do os-
'"'!Xl ~ado.

Viscondo do Ca- i3 Jun. i9 Jun. t i3 Jul.
ravollas (Ma- i837. i837. ·i855.
noel Alvos
Branco), con-
selboiro do es-
Lado.
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2' cadBim

'":ã 5 Manool Pinto de Souza 19 Out. 31 Jan."' ...!Xl Dantas, cODselheiro de 1878. 1879.
estado.
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2~ eadeira

" Viscondo da Ca- 22 Jan. ........ t 6 Jun .
chooira (Luiz 1825. i8~6.

José de Car-
valho o Mollo),
consolhoiro de
ostado.

.~
L li i z Joaquim 11 Maio i4 Sol. t 28 Nov.
Du~uo- Estra- 1827. 1827. i834.

-:;l ... da lurlado do
P'l MoodoDça,ma.-

gistrado.

Manooi dos San- i8 Ag. 28 Abril i- 2i Nov.
tos Mal'Lios i835. 1836. 1862.
Vallas~uos,
magistra o.

Zacarias do Góos 10 Fov. i6 Fov. t 28 Doz.
o Vasconcollos l 186',. i86!'.. i877.
advogado, iou-
to do diroito
jubilado opro-
priotario.
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3· cadeira

.~
6 João~l"'" Josó do Olivoira 1 Março l.7 Mar.

c::l Junquoira, magisll'ado l.873. l.873.
avulso.
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9" cadeira

5 Marquez de Na· 22 Jan. /,. Maio t ii Mar.
zarolh (Cle·· i826. i826. i827.
monle Ferreira
França), con-
selheiro de es·
latia .

.~
~l"" Viscondo do Rio 3 Nov. lt,. Maio t i5 Jan.·
C'l Vermelho (Ma· i827. i829. i850.

n o e I Ignacio
da Cunha Me-
nezes), pl'O'
priolario.

Viscoude de i Maio iO Maio tiO el,
S. Lourenço, i85i. i85!. 1872.
&F r a n c i s e o

onçalves
Ma,'lins), ma-
gislrado.

,"j.
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4- cadcil'a

7 Podro Loão Valioso, ado 1.9 Out. 31. Jan.
vogado. 1.878. 1.879.

'"~l'
~ ---

5" cadcim

8 José Antonio Saraiva, 1.2 Ont. 3 Junho
propl'iatario. 1.867. 1.869.
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4. cadeira

6 Viscondo deCay- 2! Jan. I, Maio t 20 Ag.
rú (Jesé da i826. i826. i835.
Silva Lisbea),
magistrado.

Cassiano Speri- 25 Maio 27 Abril '1- 5 Julho
dião de Mello i836. i837. :1.857.
Matias, magis-
trado. (i)

José Thomaz Na- 26 Maio i Ju nho '1- i9 Mar., buco de Arau- i858. i85~. i878.
jo, conselhei 1'0

'"
de estatlo orna·

:al'-o gistrado apo-

'" sentado.
"l -- ---

5" cadeira
7 Visconde rla Pe- 22 Jan. i8 Julho t 20 Mar.

dra J)raoca i826. 1833. i855.
(Domingos
BOl'ges de B,. 1'-
ros), proprie-

j tarie.

I
Barãe de UI'U- i Maio 8 Maio t i9 Jan.

~ guayana (An. i856. i856. i867.
gelo Muniz da

I
~ilva Ferraz),
conselheiro de
estado.

(i) Viee-presidento do seDade nas sessões de i848
a i856.

5
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6. cadei1·a

9 Joaquim Jeron)'mo Fer- ~ Abril :17 Maio
nandes da Cunha, ado :1871. 187L
vogado.

.~

..o ...
'"~

-- ---

7' cadeira

tO Visconde de Muritiba I Maio 6 Maio
(Mauoel Vieira Tosta), 1851. 1851.
conselheiro de estado.
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6J cadeira

8 Francisco Car- 22 Jon. ~ Maio t 8 Doz.
noiro do Cam- i826. i826. i842.
pos, nwgistra-
do.

Viscondo do Ma- I~ Jun. 20 Jun. t 25 Abr.
cahó(Josó Car- i8.3. i843. i850.
los Poroira do
Almoida Tor-
res),conselhei -
rO do ostado.(i)

Viscondo de i Maio 6 Maio t i5 Fov... Jequilinhonha i85!. i85!. i870.
~~ (Francisco Gó
"l A Ca y a b a do

Monlosuma 1 ,
conselhoiro do
ostado.

---
7' cadeim (lIoua)

F r a n c i 5 Co do i3 Jun. 28 Abril t i2Maio
Souza Paraizo, i837. i838. i8~3.
magistrado.

Manool Antonio 22 Fav. 6 Maio t 2f Mar.
Gal vão, conso- i84~. i81.4. i850.
Ihoiru do es-
tado.

(i) Vico-prosidonte do sonado na sossão do i~i.



- 68-

N031BS DOS ACTuas
SBNJ,DongS

'"c
"

~

<
Ü
::::
o
o

"..

o
~.. o
~o

"'-.:<z
o'""",
~~
<
"=I,=~======!;===*=~=I

ia cadeira

o::
~ -.d' iI Libol'aLo do Castro Car- 2 MaIO 2~ .Tan.
o roira, modico. i8S!. i882.
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I io cai/eira

9 Marquezde Am- 22 lon. 4. Maio Exon.
ral)'(João Cal" 1 26. i826. 19 Maio
los AuguSlo do i83L
Oo)'nauson) ,
couselholrO clu
fazenda o oOi,
cial do exer-
cito.

José i\IarLiniano lO Ahr. 2 Maio +J5 Mar.
do Alencar, i832. 1832. i860.

~ occlosiastico •......,
t.J

Antonio J o s é H Maio 29 Maio + li Jul.
Machado, ma- i861. i86L i86i.
gisLI·ado.

Miguel Fernan· 9 Ahr. 3i ~Iaio + GAgosto
des V i o i r a, i 62. i862. i862.
magistrado.

Thomaz Pompou 9 .Tan. U Fov. +2 Sot.
do Souza Dra- i864. i864.. i877.
li I , occlosias- ,
tieo.
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2" cadeira

{2 Domingos Jo,6 Noguoil'a 27 Abr, 31 Maio
Jaguaribo, magL,tl'ado. i870, i870.

'~ -- --------- --- ---<l

'" ~

u

3a cadeira

t3 Viconto Alvos do Paula 2 Maio 2'.. .fan.
p os s o aI magistr'ado {R8!. i882.
aposontado.

:
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23 cadeira
10 João Anlonio 22 Jan. ~ Maio t ~ Doz.

Rodriyues de 1.826. 1.826. 1.840.
Carva ho, ma a

gislrado.

Manool do Nas- 17 Nov. 20 Nov. t 230uL.
cimoolo Cas- i8~L i8H. i8~6.

tro o Silva,
omprogado
publico.

Caodido Baptista 23 Doz. 29 Dez. t 26 Maio
doOli voi "a, i~8. 1.849. :l865.
conselboiro do
ostado.

,.., -- ------ --- --- ----
:.~ 3. cade'm
'" ii Podro José da 7 Maio t 20 Out.u 22 Jao.

Costa Barros, 1.826. i827. :l 39.
omcial supo-
rior do oxel'-
cito.

M a r q u o z de 2~ Jul. 28 Jul. t :l3 Sot.
Abrantos (Mi- :l8\0. :l8\0. i865.
~uol Calmon du

im o Almei·
da),consolhoil'o
do oslado.

JCTonymo Mar- 27 Abr. 3:l Maio t 20 Ag.
I i n i a Il o J<'i- 1.870. 1.870. 1.878.
I: u o i r a de
1110110, magis-
trado aposon-
tado.

lo
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4" cadeira

-;:
i4 João Ernesto Virialo do 2 Maio 24 Jan.o! ...o Medeiros. ongenhoiro. i88!. i882.t.:l

-- --- ------

o Unica cadeim

"o!
ti)

3 ... i5 Chri.Uano B o no d i c I o 6 Sol. S Maio.. Olloni, Janto do ma- iS79. iSSO.
';:;' Ihomalicas j ubitado.
~



- 73-

~

~
:; o

.<
< 00 o.
<:: "'o NOMES «z ea:~ DOS ANTE RIOnRS .. '";;: "'", ~~o c~ SE~AOORBS

'"
z.. ~ <:

o o
o

o..
"'o"'o
~i<",
o~

o
<o..",
<o

Exon.
20 Sopt.

i827.

i Abril t i AbrIl
i829. i847.

29 Doz. t i6 Jul.
i849. i879.

43 cadei"a
i2 O O m i n g o s da 22 J a n.

MoUa Toixoi- i826.
ra, occlosias-
lico.

Marquoz do La- 2i Fov.
go:! (João Vi- i829.
eira do Carva-
lho), conso-
Ihoiro do es-
tado o omcial
gonuraldo
oxercito. (i)

Francisco do 23 Doz.
Punia Possoa, i848.
propriotario.

- -1------1--- ---·1----11
Unica cadeira

i3 F"anci5Co dos 22 Jan. 4 Maio t 3 Abril
San tos Piuto, I i826. i826. i836.
occlosia lico.

José Thomaz Na- i6 Maio 8 Maio t i8 Mar.
buco do Arau- i837. i837. i850.
jo, empregado
publico.

José Martins da i Maio 6 Maio t 23 Ag.
C r u z Jobim, i85!. i85!.. 1878.
lento do medi-
cina jubilado.

(i) Prosidonte do Senado nas sossõos do i8H. a i846.
11
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Unita cadeira

" 16 José Ignacio Silveira da 27 Abr. 8 Maio
'" Molla, advogado c len- 1855. 1855.1;''''

<::> le de direilo jubilado.
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U11iC4 cadeira

i4 Marquoz do J a- 22 Jan. 4 Maio t 2 Maio
cUI'épagÍlá iB26. i82ô. iB3G.
(Francisco
Maria Gurdi-
lho Velloso do
Burbuda),om-

N cial ~onoral do
"~..,. exorcito.

c:>

Josó RodriKu~s i6 .Jan. i7 Maio t 27 Out.
Jardim, pro- iS37. 1837. 1842.
pl·lotario.

José Antonio da. 2i Maio 30 Maio t 3 Out.
Silva Mui a, i843. iB43. i~53.

consolheiro do
estado.
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i' cadeira

o
I~........ '"<'""oz

i7 Felippe Franco de Sã, t. Fev. 25 FeL
advogado. i882. i8H2.
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in cadeira

15 Visconde de AJ· 22 Jan. 4 Maio t H Fev.
cantru'3, (João 1826. 1.826. 1834.
I g n .a c i O da
Cunhal' ma-
gi~trar O O coo·
solhoiro de o'·
laJo honorario

o
'::! Barão do Pin- 20 Doz. 10 Juo. t -IR Jul.-;: ,Iaró (Anlonio !834. !837. 1.860. ,"'".:i PoJ "0 da Costa

F o r r o i r al,o<
aJI'ogado.

João Pedro Dias 29 Abr. 13 Maio t 30 Oot.
Vioira, room· !86:L. 1.861. 1.870.
bro do consoo
lho naval.

Caodido Meotlos t3 Maio 1.9 Maio t i Mar.
rio A/moida, 1.87i. iS7I. !881.
adl'ogudo.

.~
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2· cadeira

:18 Antonio Marcellino Nu- 27 Abr. 23 Maio
nes GonçalYos, magi5~ :1865. :1865.
trado aposonLado.

o
'"""" ""E
'"~

--- ---

3. cadeira

:19 Luiz Antonio Vieira da :13 Maio 19 Maio
Silva, advogado o con- :187:1. :l87L
solheiro do ostado.
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I
2a caáeira

iG Patricio José do 22 Jao. 8 Maio t 21 Doz.
Almoida o 182G. 1827. i8~7 .
Sil\'a, advo-
sallo.

Joaquim Franco 3 Mar. 31 DfZ. t H Nov.
do Sá, magis- 1849. 18~9. 185!.
trado.

Joronymo José 14 Ju!. 7 Maio t 13 Doz.
do Viveiros, '1852. 1853. i~57 •

o propriotario.
'"~
~CQ Joaquim Vioira 27 Sot. i9 Maio t 23 Juo.
.- da Silva c i85J. 1860. 1864.

::<l Souza, magis.
trado.

-- ------ --- --- -----
;

3. caáeira (/lava)

A o g c I o Carlos 20 Nov. 6 Maio t 4 Maio
111 u o i z, pro- IS51. 1852. i863.
priotario

Francisco José 30 Ju!. to Ag. i' 23 Jul. o

Furtado, ma- 186~. 1864. 1870.
sistrado.
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~ Unica cadcJira
e
'" ...
o 20 Joaquim Roymundo do ii Fov. 25 Fev.

O;; Lamare, consolheiro i882. i882.
00<; de estado o almiranto

roformado da armada.

I
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Unica cadeira

Ii7 !II a r q u O z da 22 Jan. 4 Maio t H Jan.
PI aia Grando i _6. iS26. iS27.
(Caotano Pinto
~dB !II i;r a n da
lonto Nogro),

consolboiro da
fazonda.

José Saturnino 29 Nov. iS Ag. t 9 Jan.
da Costa Po- iS2; . iS2S. iS52.
roira, omcial

~ suporior do
8 oxorciLo o lon-
o .... lo do malbo-
o maUcas.-;o

::o
João Antonio do 7 Maio H Maio ti Nov.

Miranda, ma· iS55. iS55. iS6i.
gislmuo.

Viscondo do Rio 26 Nov. 5 Maio t i Nov.
BJ'anco ~José iS62. iS63. iSSO.
Maria da i1va
P a r a n b o s),
consolboiro do
ostado, Jonto
do mathoma-
ticas jubilado.

,
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13 cadeira

~1 Visconde de AbaeLé (An- 13 Novo 28 Abril
Lonie Paulino Limpo 1847. 18~.

de Abreu), conselheiro
de esLado (i).

-- --- ---
'"'"os
8
<!lo

'"
...

d

oS
::il 2. cadeira

22 Alfonso Celso de Assis 8 Fevo 26 Abril
Figueiredo, advogado i879. 1879.
e conselheiro de esLado.

I
(i) PresidenLe.do senado nas sessões de i86i a i873.
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i" cadeira
i8 Marquez de Bae· 22 Jau. 4 Maio ti5Fev.

pendy, Manoel i826. i826. i8~7 •
Jacintllo No-
gueira da Ga-
ma),conselhei-
ro do estado e
orneiai general
do exercito (i).

--- -----
2" cadeira

l(l i9 Marquez de Sa- 22 Jan. 4 Maio t 2 Jn!... bará (JoãoGo. i8~6. i8!6 . i527... mes da Silveira00
~ .... 1IIendonça),
'" conselheiro de..
'" estado o om-=s cial general do

exercito.
Nicolão Pereira iO Maio 23 Jun. t i7 Set.

de Campos i828. i828. i859.
Ye r gu e iro,
advog a d o e
proprietario.

Barão de Ca- 25 Abril 28 Maio t 2i Ag.
margos I 111 a- i8OO. i8OO. i878.
lJOel Teixeira
de Souza),pro·
prietario.

-
(i) Vice-presidente do senado na sessão de i837 e

presidente na de i838.
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3' ca.leira

23 Joaquim Antão Fer- 27 Maio S Julho
naudes Leão, ompl'o- 1870. 1870.
gado publico aposou-
tado.
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3' cadeira

2) Marquo' do Va- 22 Jan. 4 Maio t 8 Set.
lença (Estovão :1826. :1826. :1856.
Riboiro do Ro-
zondo), magis-
trado o conso-
lheiro do os-

00 tado honora-
'" rio (i).
~

~~

'"oS

.::
Fl'ancisco Diogo 4 Nov. i Maio t 3:Març.:;a

P o I' C i ,'a do :1857, i858. iil63.
Vasconcellos,
magistrado.

Thoophilo Bene- 9 Jan, i8 Jon. t i7 Oct,
dlcto Olloni, !.864 '\ i864 , :186).
propl'ietol'io.

li) Vice-presidente do senado nas sossõos do :1839 a
i8·.0 o presidento na de i84:l.
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4. cadeira

24 Antonio Candido da Cruz 9 Maio i5 Julho
Machado, capi ta lista . 1.871•. 1.874.

'""l:
o
<!:lo...
'" ---os -- ---
"li

5' cadeira

25 Lniz Carlos da Fonseca, 1.8 .Tun. 2 Julho
medico e empregado 1.875. 1.875.
publico aposentado.
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4a cadeira
21 Viscondo do Cao- 22 Jan. 6 Jun. tiO Fov.

tbé (José Toi- i826. i826. i838.
xoira da Fon-
soca Vascon-
collos), magis-
trado.

Bornardo P o- 29 Sot. 3 Out. t i Maio
roira uo Vas- i838. i838. i850.
concollos) con-
solboiro do os-

'"
tado.

'" Gabriol Mondos 7 Af,0st i3 A~ost t 3i Maio::!
'" dos Santos,ma. i8 i. i8 L i873.
"'~ gistrado (i. )
'".. -- ---
c:l 5" cadeiraS;

22 Sobastião Luiz 22 Jan. 4 Maio t ii Ju.n.
Tinoco da Sil- i826. i826. i839.
va, magistl'lldo

Marqnoz do Sa- 29 Out. i3 Abril t 23 Jan.
pucaby (Can- i839. 1840. i875.
dido José do
Araujo Vian-
ua). c o n S o-
Iboiro do es-
tado o magis-
trado aposou-
tado (2.)

ài) Vico-presidente do senado nas sessõos do i861. o
i8 3 a i866.

(2) Prosidento do senado nas sessõos do i851 a i853.
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6' cadeimii;
c;s: 26 LaCayetLo Rodriguos Pc· 22 Nov. iO, Maio
'"" Toira, advogado o con· i879. i880.
:§ 50lholro do EsLndo.

i
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6' cadeira

23 Manoel Forreim 22 Jun. 2 Abril t i~ Doz.
da Camara Di I· !826. i827. i835.
loncourl o Sá,
propriolario.

Barão do Ponlal 26 Sol. i7 Oul. t 20 Maio
~ (Manool [gna· i836. i836. i85~.o

~ cio do MolJo o

C:S
Souza), magis.
trado.

"c
:2

Luiz Ant o n i o i5 Nov. ........ ti5 Març.
Barbosa, ma· {859. {860.
gistrado.

Firmino Rodri· 29 Abril {3 Maio t 4 Julho
guos Silva,mn- {864.. {86i. {879.
gistrado apo-
sontado, . . ..
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7a cadeira

27 FraDcisco do Paula da 22 Julh. 8 Juoho
Silvoira Lobo, propric- i868. i86~ .
tario.

'"'"::
'"~:::>
",-

o<

":iii

-- ---------- --- ---

I I,c" ....

8~ cadeira

28 JoaqUim' Dolpbioo Ri- 27 Maio 8 Julho
boiro da Luz, proprie- i870. i870.
tario.
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7' cade~m

24 Jaeintho F u r- 2 Jan. ~ Maio '1- 20 Jan.
tado do Mon- i826. i826. i834.
donça, p r o -
prioLario.

José Bonto Loito 8 Agosto i3 Agost + 8 Fov.
Forrei r a do l '3~. i834. i8"".
Mello, eeclo-
siasneo.

'" Marquez de Ita- i2 Dez. 30 Dez. +17 Agost.o
~ nhaem (M a- i8~4. 1844. i867.
o
<:lo nool Ignaeio
"'~ de Andl' ad o
'"'" Souto-M a i o r
:8 Pinto Coolho),

propl'iotario.

-- --------- ---
8" cadeim

25
João Eva n ~ e -

lista do I?aria 22 JaD. 4 Maio +25 Junh.
Lobato, magis- i826. i826. 1846.
tl'ado.

José Joaq ui m
28 AbrilFOI' n a D dos 13 Nov. + 2~' Dez.

TOI'I'os,ma gis· i847. i848. i869.
trado.



- 92-

M o
M ;; o ..

l~
ZOO

"" 00 ""<:;
~~ "O~lES DOS ACTUAES """"

~ª
lO .. ";:;: SENADORES ",,"l.....::0:

"""
CM

":;: "' lO

~~O """ " """
I

O, cadeim

29 Marlinho Alvaros da 22 Jan. I, Fo\'_
Silva Campos, modico U12. i882.
o propriolario.

M

""....
"'oc ....
M

g
..,

-- --------- --- ---

10' cadeira I

30 Viscondo do Jaguary 21 Maio 25 Maio
(José IIdcfonso do Son- i853. i 5a.
za Ramos), consclhoÍ!'o
do os lado o proprio-
lado (i).

(i) Vico-presidonlo do soúado nas sessõos do i867 a
i873, o pr'csidcnlo nas sessõos do 187~ a i8SO.
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9' cadeira

26 Aotonio Gonsal- 22 Jan. 8 ~raio + 26 Fov.
"OS Gom o J 1826. 1826. 1835.
modico.

JoslÍ Costa d i o 7 Agosto 18 Sot. + 7 Jao.
Dias. e c c I e- 1835. 1835. i838.. siastico·.

Antonio Augusto 29 Set. 3 Out. + i6 Nov.
Monteiro d e 1838. 1838. i8t.!..
Banas, JlJugis-
trado.

~

~Iarquoz rio Pa- 27 Maio 2 Jan. + 3 SoL.o
~ rauá (Bonorio 1842. 1843. i856.o

Borllleto l:ar-"'o
~ .... noiro Loão),
'"' couselhoi,'o do.!':

::a ostado.

Josó Podro Dias /. No,- 'Ii Maio +26 Julho
do Can'alho, 1857. i838. 188L
cansai heiro do
estado.

I
---

ia' c"deira

I 27 Marcos Antonio 22 Jan.

!O "'T" ....Montoiro do 1826. 1826. 1852.
Barros, occlo-
siasLico.

I
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Ullica cadeira
-oS 3i Fausto Au g u S to d o 3i Jan. i3 Abril~

", ...
Aguiar, omprcgado pu- i877. i877.l'l<
bli.co a~osantado opro-
.prtctarlo.

-- --- ---
-oS Unica cadeim

"l:'" 32 Manool Francisco Cor- i~ Fav. iO Abril
'" roia, omprogado pu- i877. i877.l'l<

blico aposoDtado o
advogado.
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Unica cadeira

28 Barão do Ira- 22 Jan. 4 Maio t2J Abril
poan(José Joa- i826. i826. i840.
quim Nabuco
do Aranjo).ma-
gislrado.

José Clomonto 3 Doz. 2~ Jan. tiOMarç.
Poroira, conso~ i842. t843. t854.

'i'!
lboiro do 05-
tado, o prosi-

", ... donto do tri-e..
bu nal do com-
moreia.

Vis c o n d o do 6 Junho i2 Jun. t 8 Maio
Souza lTranco t855. t855, t875.
~Boroardo do

ouza FI'anco).
consolhoil'o do
ostado o magis-
trado aposon-
tado.

-- ---
Ullica cadeira

(nova)...
Barão do Anto- t3 Julho 3 Agosto ti9 Març. ;

"~ ... nina (João da t854. t85!t. t875.
'" Silva Macha-c..

do). proprio-
tario.
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ia cadeira

33 Barão do J1famanguapo 2,j Maio i5 Jun.
(Flavio Clomontino da 1.86). 1.869.
Silva Freire), preprie-
Lado.

2- cadgira

34 João Florentino Moira .de Ú Abril 1.4 OuL.
Vasconcollos, mag!s- 1.8S0 i880.
Irado. •
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1" cadeira

2~ Marquoz do Quo- 2~ Jan. 24 Julho t t9 No,'.
luz (João O· 1826. t826. t833.
"oriano Maciol
da Costa), con·
solhoiro do es-
tado.

Antonio da Cu· 23 Doz. 18 Maio t 25 Maio
Ilha Vascon· t835. 1836. t868.

°
collos, ocele-

i:: siastico.
°;Z;

° --- ----
'O

"lN 2t\ cadeira.c
:>.
.c

30 Eslo"ão Josó Cal'·" 22 Jall. 21 JUD. t 12 Ont.

~ lJoiro da Cu- t 26. t826. 1832.
nha, omeial
gonoraldo
oxerciLo.

Manool de Caro H Jan. 9 Maio t 18 JUD.
valho Puos do 1834. t835. t875.
Andrado, pro·
priotario.

Froderico do Al- 8 Maio 27 Abril t 8 Sot.
moida o Albu· 1856. t857. t879.
qUOrlIUO, pro·
priotario.

s. 7
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O ia cadeira
""..,
8"" 35 João Alfrodo Corrê.. do 4 Jan. 28 Fov...
" Oliveiral!' director da l.8i7 . l.8i7....
o facnJda o do direito do"- Rocifo.
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i' cadeira

3i Ma r que z d e 22 Jan. 4 Maie t 9 SeL
Inha m b u p e i826. i826. i837.
~Antonio Luiz

erei"a da
Cunha), conse-
Ibeiro de es-
tado (1).

::;
""'" Franci s c O d e 2 Set. 30utub. t 7 Julbo
8<0

" Paula de AI- 1838. i838. l.86S.
E meida e Albu-
" qnerque, ma-"- gistrado.

Visconde de Ca- 25 Maio 23 Junb. t 2 Dez.
maragibe (Pe- l.869. l.869. l.87~.

dro Francisco
de Paula Ca-
valeanti de AI-
bnquerq ue) ,
proprietario (2)

(i) Viee-presideute do senado nas sessões de l.827 a
i830, i832 e i833, e presidente na sessão de i83?

(2) Vice-presidente do senado nas sessões de i874 e
l.875.
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2:1 cadeira
o.,
:>
.c

Alvaro Barhalbo chôu ~ Abril i5 Maio
~<O 36

Cavalcanti, mugi.trado {87!. i87L
E aposootado.
~
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2. cadeira

32 José Carlos May- 22 Jan. 4 Maio t i5 Jan.
rink da Silva i826. 1.826. i846.

"
Forrão , pro-

<> priotario.
".o
~«> Conde da Boa- 6 Abril 1.8 Jnlho t l,Ont.
o Vista (Fran. i850. i850. i870.
~ cisco do Rego

o., Barros ). ofll-
cial gonoral do
oxel·cito.
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o 3" cadeira..,
'"""Ec.o
'" 37 Francisco do Carvalho 29 Out. 22E Maio
~ Soares Brandão, ad vo- :1882. :1883.

gado.

I
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3. cadeil"a

33 AnLonio José Ou· 22 Jan. ........ t 3l Jan.
arLo do Araujo 1826. i826.
Gondim, ma-
gisLl'ado.

Manool CaoLano 28 Jn n. 4 Jnlho t i4 OuL.
do Almoida o 1828. i828. i844.

g Albuquorquo,

"
magisLrado.

.o
8
,,<O

E AnLonio Carlos 20 Maio 4 Jun. t 5Doz.o
c.. Riboiro do .'1.11- i845. i845. 1845.

dl'ada Macha·
do oSilva, ma-
gi Lrado.

Barão de Pira- 6 Abril 'l8 Abril li Março
pama ( Manool 1850. i850. i882.
Igoacio Cavai·
cante do La-
CArda), magis-
Lrado aposon·
Lado (1).

(i) ProsidonLo do sonado nas sessõos de i854 a 1860.
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~n cadeim

38 Francisco do Rego Barros ~ Abril 9 ~laio

Barreto, proprietario. 18i l- i87!.

o
"'"..<:l -- ---e""
'"';:;
oc..

5n cadeira

39 Luiz Felippe de Sonza i~ A~os. i~ Out.
Leão, propriotario .... i880. i880.



- lO5-

~
o :>

'" o .. o
0 " o< z 00

~ eg '"
,",O g ~'~
~ '"

- < NOMSS • -<~ ~<

-<~az
:~ DOS ANTRlllORBS .. '" <z

;; <o O" p..-z,
o :>~ SENADORES "'z "'~ <~O

"
z <o "''''''.. ~ < "z ... '"o '" < <

'" '" to

4' cadeira

3~ B o n Lo Barroso 22 Ja~. 4 Maio t 8 Fo•.
Poroi ra , 001- 1 26. i826. i837.
eial goooral do
OIOI'cilo (1).

MUI'quol de Olin- 5 SeL 6 SeL t 7 Juo.
da (Pedro de t837. 1837. i870.
Araujo Lima l,
eenselhoiro do

o o Lado..,
c
.o ---E""
'"E 5' cadeim
o

'"
35 Josó I g o a c i o 2~ Jnn. I. Maio t 6 Doz.

BOI'ges, oOleial 1.82J. 1826. 1.838.
g o n o I' a 1 do
exerciLo.

Viscondo de So- 2P OuL. H Abril t 28 Jao.
a~suna (Fran- i839. 1.840. iSSO.
CISCO de Paula
Cavalcanli de
Albuquerquo),
propneLano.

(I) Vieo-presidente do sanado na sessão de i831., e
pl'osidollLO Das sossõos de 1.832 a 1.836.
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o 6" cadeira
u

".o
~'" 40 Josá Bento da Cunha 25 Maio 23 Jun.

~
Figuoirodo, lonto do 1 6~. 1869.

o direito jubilado o con·

"" solheiro do estado.
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6· cadeim

36 Josó Joaquim do 22 Jan. I, Maio t 5 Maio
Carvalho, 010- i826. 'I 26. 1837.
dico.

Viscondo do AI- 7 Fov. 28 Ahril t 14 Abril
buq u o I' q U o 18B8. 1838. 1863.
(Antonio Fran-

o cisco do Paula
"= o Hollaoda Ca-

~~ valcant! do AI-
hllqno r q u o),

" consolhoi"a do...
o ostndo, omcial'" s li P o,' i O r do

OlOI·CitO.

Franeisco Xavior 22 Fov, 27 Fov. t 28 Març.
Paos Barroto, 1864. 1864. 1864.
magistrado.

Antonio Coolho i3 Ollt. i3 Maio t 22 Fov.
do il o Albll' i864. i865. i868.
qllorquo, pro-
priotario.
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Unica cadeira
41 Viscondo de Paranaguá 16 Jan. 9 Maio

>. ~oão Luslosa da Cunha 1865. i865.
.<: aran31l á). magislrado=...,. aposenlado e couselhei-
~ ro de eslado.

-- -- --- ---
Unica cadeim

42 Diogo Velho Cavalcanli 4 Jan. 6 Março
de. AI~uqucr<Juc. pro- 1877. 1877.
pl'1clano.

~
o
Z
o

"'"o'"
"'"C,.
'""'c-
o

i::a
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Unica cadeira

37 Barão do Monlo 22 JaD. I. Maio t 2i Mar.
Santo l Luiz José iS26. i826. iS5!. I::- do Olivoi.-a ~Ion·

~~ dos), magisll'a· I
c: do (.f).

i9' AbrilJoaquim ~'l'an- 7 Maio t H Abril
cisco Vianna, i853. i853 .. i86L
omprogado pu-
blico.-- - - --- ---
Ullica cadeira ,

38 Alfonso do Albu· 22 Jan, 22 Agns. t IOJul.
quorquo Mal'a- 1826. i826, i836.
nhão, proprio- Ilal'io.

~
Francisco do Bri· 10 Julho i2 Julho t 26Fov.
lo Guorra,oeclo· i83í. i8~7 . i845,

o siasti.;o. I:z:
Paulo José do i5 Sot.o

'" Mollo do Azovo- i81.5. 5 Maio t 25 Sol.

... '" do o Brito, pro- i846. i8'.8. I
'" priotario.
" i2Junbo t 3õi Jan.'" D. Manuol do i7 Jun.
eb Assis ~Iascaro- iS50. i850, i867.

Io nhas, magislra-
ii: do. 20 Jnn. t 3 JUD.

Viscondo d'IDho- 27 Abril i870. i876.
mOrlm (Fruneis- i870.

I
co do Sallos 'for-
ros-Homom ) ,
conselhoiro do
oslado.

(i) Vico-prosidonto do sonado uas sossõo. do i84i a I
i846, o prosidonlo nas do i81.' a i850.
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ia cal/eit'u

43 Francisco Oc'taviano do 21 Jan. 24 Maio
AImoida Rosa, ad voga- 18u7 18u7
do.

e ---
'õ ---
"~~
o
'"o
iia 2a cal/ei,.a

4!. Vi.condo do Bom RoLit'o 2-1 Jao. 24 Maio
tLUiz Pedreira do Couto 1867 1867

orraz) , cOllselhoiro do
estado. louLe de diroito
jubilado o proprioLario.
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ia cadeira
39 Marquoz do Ma- 22 lan. ~ Maio + i6 Sot.

rica (Mariano i826 i826 1848
J osá Poroira da
Fonsoca), con-
solhoiro do os-
tado.

\liscondo do Dru- 31 Mar. 29 Doz. + i5 Ju\.
{:n? (Paulino 1849 i849 iS66
Jo Soaros do
Souza), conso-
Ihoiro do osta-

~
do.

'õ --- ---
" 2a 6adeira
os"'<,0 do Pa- 2""2., 40 ~iarq uoz Jan. ~ Maio + ii Sol.

"" rauaguá (fran- i826 1826 18~6
o cisco Vlllola
ii: Darbosa). con-

solhoiro do es-
tado o oflicial
genoml do oxor-
cito (I).

Saturnino do 1 Out. ........ + i8 Ab •
Souza o Olivoi- i847 i848 .
ra, advogado.

Doz.Manool Folisar- 12 Doz. 29 +'i6 Ag.
do do Sonza o 1848 18~9 1866
Mollo, conso-
lheiro de estado
omcial geueral
do exercito.

(1) Vice-presidente do senado nas sessões de 1834 a
1.836, e presidente na sessão de i840.

I>
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3a cadeira
e

'e;
c...

45 Condo doBaopendy(Draz i5 Maio 2i Maio-."" i872o Carnei,'o 'oguoira da i872-o Cosia e GalUl), proprio-o;;; tario (i),

(i) Vico-prosidonto do sonado nas dnas sossõos do
i877 o nas do i882, o na do 1883,
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3. cadsira

4l Marquoz do San- 22 Jan. 4 Maio +ii Ag.
to Amaro (José i826 i826 1832

1:
Egydio Alvaros
do Almoida).

'8 consolboiro de
"'" estado (I)..,,,,
o Diogo Antonio i Julbo i5 Julho +li Nov.""o FOIjó. ecclcsias- 1833 1833 i843
a:: lico (2).

Visconde de Ita- 22 Fev. 6 Maio + 8 Jan.
borahy iJoa- i844 i844 1872
quim Jos Ro-
1I1'iguos Tones),
consolbeiro do
ostado.

(I) Pl'osidento do senado na sess~o do 1826.

(2 Presidonto do senado na sessão do 1839.
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4' cadeira

46 Anlonio Pinlo Ch'chorro :1.'0 Jun, i Jnlho
da Gama, magbll'ado i865 i865
aposonlado.

::
'õ

'""~'"., ---"O

o
ii3

5n cadeira

47 Viscondo do Nic'hol'tly 8 Maio 8 Junho
(Francisco do Pau la "o i869 i869
Nogreiros Sayão Lolla-
lo), conselhei,'o du 15-
tado.
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4a cadeira

42 J o 8 á Caotano 22 Jan. 4 Mai~ t 27 Ju!.
Forroira do 1826 i826 1836
Aguiar, occlo·
siastico.

L u c i o Soaros 16 Mar. 8 Maio t 21 Nov.
T o i x o i r a do 1837 1837 1838
Gou vea, magis·
trado (I).

i9 Abril t 21 Jun.Viscondo do Ma· 4 Maio
\: rangu apo (Cao· 1839 1839 1864
'0; tauo Mad a Lo·
c pos Gama),con-
'" solhoiro do os·..,,,,
C> lado.
-o - ------- ---
o

;:a 5a cadei"a
(nova)

Francisco do Li· 16 Mar. 8 Maio t 2 Doz.
ma o Silva,om- 1837 1837 1853
cial gonoral do
rxorcito.

Eusobio do Quoi. i7 Maio 22 Maio t 7 Maio
r o z Coutinbo 1854 i854 1868
MaUoso Cama·
ra, consnlhoiro
do estado (2).

(i) Vico·prosidonto do sonado na sossão do 1838.

(2) Vico.prosidonto do sonado nas 80SSÕOS do i857
a 1860.
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'õ 6- cad,j"a
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'" 48 Jeronymo Joso Teixeira 2~ Fev. tO lIIar.'O J unior, conselheiro de 1.873 1873o estado e proprictario.ii:

-- ---

'" Unica cadeirac
~

'".., 49 Barão da Laguna (Jesui- ii Dez. 26 Dez ........
<.J no Lamego Costa), almi- i872 1.872
~ rante reformado da ar-
e mada.
'"rn
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[6> cadeira

.~
(nova)

.,
o.... V I S o o n d o do 21 Abril 1 Maio t ~3 Ag .... ",

o Ilaúna (Candi· 1857 1857 1872
"O do Borgos Mon·
.S toiro), lonte do
P:: modieina jnbi.

lado.

-
Uniea eadeim

....;: 43 Louronço Rodrl· 22 Jan. ó Maio t 18 Ab .

.... guos do Andra· 1826 1826 '1844

....... de, eeelosiasti·
eo.

e....
Josá da S i I v a 3 Out. 27 Dez. t 3. Ju1.
Marra, ofileial 1844 1844 1871
s u p e r i o r do
exercito.
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50 João da Silva Canão, i2 Ago. t6 Julho
Jenle de direito juhi. iS79 iSSO
lado e advogado.
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i. cadeira

44 Bi po do Rio rio 22 Jan. 29 Maio t 27 Jan.
J anei ro oca· i 26 i826 i833
YOllão-mór \ IJ.

osó C,.oLano
da tiilva Cou-
Linho) (i).

o
;; Fr a n c isco rIo 27 Julho i7 Ago . t i6 Ago...
p.~ Paula Som.a e 1833 1833 i85!
<Ii Mello, conse·

Iheiro do 0;-
Lado.

Marquez no S. i9 Abril 7 Maio t i9 Fev.
Vicenle (.Iosá 1853 i853 i878
AnLol io Pi·
meota Buouo).
conso bdro lIa
osLado o ma-
gistrado apo-
senLado.

i PresidenLe do senano nas sessões de i827 a i83i.
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2' cadeira

~

" 5i José Bonifacio do Andra- i2 Ago. i9 A~O .....
c.. da e Silva, lente de di- i879 i87
W reito jubilado o advo-

gado.
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2" cadeira I
45 Marquoz de S. 22 Jan. 4 Maio t 6 Marco

João da Palma i826 i826 i843
(D. Francisco
de Assis Mas-
carenhasJ,con-
sei beiro e es-
Lado (1).

o
Õ V i s c o n d e de 22 Fov. 6 Maio t 7 Maio
"'~'" Uberaba (José i844 i844 i856

cn Cosa rio de Mi-
randa Ribeiro)
conselboiro do
estado.

Viscondo do Ca- 2i Abril i Maio t 28 Abril
ravollas (Car- i857 i857 i878
los Carnoiro
de Campos).
consolheiro de
estado e Jente
de direito ju-
bilado.

(I) Vice-presidente do senado na sessão do i826.
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3' cadeira

52. loaquim FloriaDo de Go· 20 Abril l.4 Maio
dor, modico o proprie. i872 1873
tano.

o

~oO
i><

rn

--- ---

4- cadeira

53. Barão de Souza Queiroz, 16 laD. 5 Maio
~FranciscD AntoDio de i848 1848

ouza Quoiroz), pro-
priotario.
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3n cadeira

40 Viscondo do Con- 22 Jan. 31. Maio t iO Out.
~.o n h a s do 1.8:16 1.826 1.851.

ampo (Lucas
Antonio Mon-
toiro do Bar-
ros) , magis-
trado.

João Josó Vieira i9 Ahril ........ t 26 Jun.
o Ramalho. ec' 1.853 i852
;; closiasLico.

'"c..~
cn Josó Manoel da 28 Jun. a Alfa. t {Q Març.

Fonseca. pro- 1.85', 1.85'. 1.871.
prietario.

------ ---
4n cadeim

47 Visconde do S. 22 Jan. 4 Maio t 6 Julho
Leopoldo (J osó 1.826 1.826 1.8!.7
Feliciano Fer-
n.ndos Pinhei·
rol, magistra-
do e conso-
lheiro de os-
tado honorario
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'" 5~ Henrique F r a n c i s c o 20 Maio i2 Jun.
o d'Avila, advogadn. 1882 i882
'""e
C.!l
o
iii'"
o

'"o
-d
o

""
ui -- --- ---

2a cadeil'a

55 Visconde da Pelolas (José 31 Mar. 5 JUD.
Anlonio Carrila da Ca· i88u i880
mara), tenente gonaral
do ax e rci to.
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ia cadeita

48 Luiz Corrêa Tei· 22 Jao. ........ t 26 Jao.
xoira do Bra- l826 18%
gança, magis-
trado.

Antooio Vioira 24 Julho i Ago. t l6 Doz.
da Soledado, i826 i826 i836
occlosiasUco.

-;
rn DU1uO do Caxias i Sot. H Maio t 7 Maio
o ( uiz AI vos do i845 i846 i880'O

'" Lima o Silva).
'O marochal do
" oxorcito O con-e
"" sellloiro do os-
o"" ta do o do
i:2 guorra.
o

'O Floroncio Carlos 27 Sot. i6 Out. t ii Doz.o
.;; do Abrou O i880 iSSO i88i

'" Silva, a d v O -.,.
gado.

vi -- --- ----
2' cadeira (nova)

49 Visconde do Rio i4 A~o. 29 Doz. t ~5 Ju!.
Grando (José i84 1849 1.879
do Araujo Ri-
boiro), diplo-
mata alloson-
tado o pl'llprio-
tario.
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"~ 3 cadeim
'"o 56 Gaspar Silveira Martins, ~i Mar. 5 JUD.2tl':1 advogado. iSSO iSSOo

""e
""o
~

ui

-- -- --- ---

ia cadeira
'"o.
.~ 57 Barão do l\Iaroim (João 2i Maio i Jun.

Gomos do Mollo), pro- 1.861. i86lrn priotario.

I
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3. cadeira (oova)

-; narão de Qo.ra- i9 Abril ii Maio t 23 Ago.
m bim (Podro Ro· i853 i~53 i866
o drigllo ~or-'t:l
o naodos Chaves)
't:l magislrado (i)c
:: Anlonio Rodri- 27 Abril 4 Jon. t 26 Fov.
t:l
o..., IrOOS Fornandos i870 i870 i875
a:: Braga, magis-
o Irado aposoo -

't:l lado.
:: Marquoz do Hor- H Jan. i Maio t 4 Oul.'t:l
o vai (iii a o o e I i877 i877 i879c.. Luiz Osorio),
ui marochal d o

oxercito gra·
duado.

-- -- ------ --- --- ----
ia cadei"a

José Teixoira da 22 Jan. I, Maio t 25 Maio
MaLla Bacol- ~826 i826' i838
J a r , magis-

o Irado.Q,

'~fN Marq ooz de Mon- 3U Abril 4 Maio t i8 Sol.
o le Alegre ~osé i839 iH39 i860m

da CosIa ar-
valho), conso-
lhoiro de osla·
do (2).

mVico-presidonto do sonado na sossão do i862. IPresidenle do sonado na i' e 2' sossõos do i843.



- i28-

o
~ «
~ o '".. .< "o< 00

..,. ::lo
Ü ",O NOIIB8 DOS ACTUABS « «z .. < « .. z

"'z <'" o ..;;: .,::; SENADORE8 "o o'"o z z <o'" '" .. «'".. o " <
" "

2. cadeira

Io
c.
.~~ 58 Antonio Diniz de Siquei· 5 Mar. i7 Maio
rn ra e Mello, proprieta- i859 i859 Irio.

I

I
!
I

N. B. - Para haver uniformidade na collocação dos
nomes dos senadores nomeados na mesma data e pela
mesma prodncia em suhstituição de outros fallecidos, ou
elonerados,demos numeração especial ás cadeiras que cada
provincia tem no senado, regulando-nos nessa numera~ão

pela o"dem seguida no deoreto imper'ial de 22 de Janeiro
de i826, que nomeeu os primeiros senadores: assim collo
camas sempre na cadeira 8uperior vaga o nome do novo se
nadeI', que precedia a outra na lista apre.enlada ao Poder
Moderador, quando osta continha mais do t,·os nomos, indo
para a cadeira ioferior va~a o nomo do senador, quo ohti
nha logar inferior na dita bsta: o que ora não aconteco om
virtude da disposição do art. i6 da lei n. 3029 de 9 do Ja
neiro de iS81. E'de cincoenta e oiLo o numero de senadores
aclualmer,le filado.
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Utlica cadeira
(oxtincta)

50 D, Damaso Anto- 2-2 Jan.
nio Larranãga. i826
occlosiastico.

Exonorado
30 Agos.

i828

N. B ,- As cadoiJ'as quo vão om branco não foram óc·
cUJladas por outros sonadores quo não sojam os contom·
pIados no quadro dos actuaos.

A uota om branco, na doclaração da data do assonto no
senado, quer dizor quo o sonador nomoado fallocou, ou foi
oxonorado, anto. do prostar juramouto o tomaI' a..onto no
sonado. .

Era do cincooota o numoro primitivo do sonadores.
Ao. quo foram nomoado. por docroto do 22 do Janoiro

do i826 oXJlodiu-.o 010 i9 de Abril do mosmo anno Carta.
Imporiao. pam sorvir·lhos do diplomas do sonador, oxcopto
aos dous que faHecoram antos da ultima data. ~4

s 9





Listas triDliceB das dezenove Drovincias do JmDerio,
une serviram de base á nomr.a~o de cincoeuta
senadores, feita Dor decreto imneria1 de 22 de Janeiro
de 1826



Listas triplices das dezenove provincias do llOperio do Brazil,
feita por decrelu imperial de

'".,
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~ W) NOMES DOS CIDAOÃOS MAIS yO"rAoOS
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I.- Pl"ovillcia do Pará

i Josó Joaquim NalJuco de Araujo (depois Bel'uo
de lLapoan) ... , .•....•.........•. , ..••....•

2 João Suvel'Íano Maciel da Costa (depois Yis-
conde o Mal'quez do Queluz) .

3 Pedro Rodrigues Ilenriq ues ..•.. , " ••.... ,

'2

3 •

~f..·-
5
6

I I ,- Provillcia do Maranhão

Antonio Pedro da Costa Ferreira ( depois Barão
de Pin ,aró ) , .

João ;gnacio da Cunha ( depois Barão e Vis-
conde de Alcantara) , .

Patricio Josó de Almeida o Siiva, advogado .

JOJlCluim Antonio Vieira Belrol'd, mngistrado .•.
Fra4lcisco de Paula Pereira Duarte, magistrado.
J:layniundo Josó Muniz, proprietario .••...•.•..



que mir am de base á nomeacâo de cincoenla senadores,
22 de Janeiro de 1826 •

1 Nomeado sanador por decreto do 22 de Janoiro
do 1826.

2
3

2 Nomoado senador por decroto de 22 de Janoiro
do 1826.

3 NOllloado sonador por decreto de 22 do Janoiro
de 1826.

t,
5
6
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2
3

III.- Provincia do Piauhy

João Severiano Maciel da Costa (depois Vis-
conde o Marqo.ez do Qooluz) .

Miguol de Souza Borgos Leal. .
Luiz Josó do Oli veira Mendos (dopois Barão

do Monto Santo) ..

IV.- Província do Cean!

1·" João Antonio Rodriguos do Carvalho, magis-
trado : .

2

3

~

5
6
7
8

Domingos da Motta Toixeira, ccclosiastico••..•.

Podro Josó da Costa Barros, omal supol'ior do
oxerclto .

Manuol Folippo Gonçalves, occ!esiastico .
Antonio Joaquim de Moura ..
Antonio do Castro Vlanna ..
Josó Raymnndo do Passos Porbom Barbosa ..••
João Carlos Augusto do Oo)'nausen ( dopois

Viscoudo o Mal'cIuoz do Aracaty) .

Marcos Aotooio Bricio (dopois Barão do Ja-
guarar)' ) .

Gorvazio Pires Ferreira .
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OBSERVAÇÕES

4
5
6
7

3 Nomeado senador por docreto de 112 de Janeiro
de i826.

i Nomeado senador por decreto de 22 de Janeiro
de 1.826.

2 Nomeado senador por decreto de 22 de Janeiro
de i826.

3 Nomeado senador por decreto de 22 de Janeiro
de 1.826. .

8 Nomeado senador por docroto do 22 do Janoiro
de 1.826.

9
la
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ii Marianno Gomos da Silva .
1.2 Antonio José Moroira, occlosiastico •.••....•.••

V.- Provincia do Rio GI'ande do Norte

-i Agostinho LoiLão do Almeida •.•...•••...•..•••
2 José Ignacio BOI'gos o brigadoiro " •. ,
3' Arronso do Albuquorque Maranhão, propriotarío.•

VI.- Provineia da Para.lIyba do NOI·te

1.' Estovão José Carneiro da Cunha, omcial supe-
: rior do oxercito I

2 Francisco Xavior Mooteiro da Franca .
3 Fraucisco José Correia , ..
4 • João Sevoriano Maciol da Costa (dopois Vis-

conde e lIIarquoz de Quoluz) ..

5 Augusto Xavior de Carvalho .. _ .
6 Galdino da Costa VílIar, occlosiastico••..••••.•
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ii
i2

i
2
3 Nomoado sonador por docroto do 22 do Janoiro

do i826.

Nomoado sonador por docroto do 22 do Janoiro
do i826.

2
3

4 Nomeado sonador por decreto do 22 do Janoiro
do i826.

ti
6
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NOMES DOS CIDADÃOS MAIS VOTADOS

VII.-Provillcia de Pernambuco

José Cal'los Mayrink da Silva Ferrão, prDprie-
tario : .

D. Nuno Eugenio do Lossio o SoilbLz, magis-
trado .

Antonio José Duarte de Aranjo Gondin, magis-
trado .

Manoel Caotano do Almoida' o Albuquorque,
ma~isLrado , , .

Lniz Francisco de Paulo CavalcanU. proprie-

C;;~~~õ'i;i~'tô' d'e' '~i;'~~d'~ ·~fÔ~·tÔ;1·0·g·l:o· (' d~pôis
Visc.ondo o ~~al'qnoz ~a Praia Gra~de) ..

AntonIO JoaqUIm Ferroll'a do Sampaio .
Gorvasio Pires Forreira ..
José do Pinho Borgos ,
Bento Barroso Poreira, brigadeiro ..

Felippo Nory Forroira .
José 19nacio Borgos, brigadeiro ..•...........•.

José Joaquim de Carvalho, medico ..

AnLonio Lniz Poreira da Cunha (dopois Visconde
o Marquez do lnbamhnpe) ..
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i Nomoado senador por docroto do 22 de Janeiro
de l 26.

2

3 Nomeado senador por decreto de 22 de Janeiro
de i826.

5

6
7
8
9

10 Nomeado senador per dec: eto de 22 de Janeiro
de 1826.

B
i2 INomeado senador por decreto de 22 de Janeiro

de i826.
i3 Nomeado senador por decreto de 22 de Janeiro

de -1826.

i4 Nomeado senador por deere to de 22 de Janeiro
de i826.
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15

,[6
17
18

i
2

3
t.

5
6

NOMES DOS CIDADÃOS MAIS VOTADDS

Eusebio ee Queroz Coutinho da Silva, magis-
trado ......• o 0 ••••••••• _ o o

Manoe! .Iosó Reinau, occlesiasLico o. o. o o. o.

Miguel Zeferino dos Santos ..
Tbomaz Antonio ~'laciel Monteiro (dopois Barão

do Hamaracá) o .

V I I I o - Ploovillcia das Alagôas

Ignacio Accioli do Vasconccllos, magistrado ....
D. Nuno Eugenio de Lossio e Scilbtz, magis-

trado ..

Mnnoel Marques Grangeil·o .......•. o ••• " .

Felisberto Caldeira Brant Pentes (dopois Vis
coude e Marquez de Barbacena) .. _• o ••• o. O' o

Gervasio Pires Fel'J'~ira o o o

Loureuço Accloli Canavarro o '" _.

IX.- Província da Rahia

1 • Francisco Carneiro de Campos, magistrado •. o"

2 Josó Joaquim r rnoiro do Campos ( dopois Vis-
conde e Mahl110Z de Caravcllas) ..
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15
16
li

18

2 Nomeado sonador por docreto do 22 do hnoiro
do 1826,

I, Nomeado senador pOl' docl'oto do 22 do Janoil'o
do '1826,

5
6

1 Nomoado senader por decrete do 22 do Janoiro
de 1 26.

2 Nomeado sonadol' por docreto do 22 do Janeiro
do i826.

)0



3

5

6
7

8

9

tO

ii
ii!

ia
i4
i5
!6
i7

i8
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NOMES DOS CIDADÃOS AlAIS VOTADOS

José Egydio AJvares de Almeida ( Barão o dopois
Viscondo o Marquoz do Santo Amaro) •....•.

Manool Forreira da Cam ara Biltoncourt o Sã,
proprietario .

Antonio Luiz POl'oira da Cnnha ( dopois Vis
condo o Marquez do [nbam hupo) •.. , ...•..•.

Antonio Forreira França. modico ....•...•..•..
Luiz José do Carvalho Mollo (dopois Viscondo

da Cachooira) .

José da Si"'a Lisbôa (dopois Barão o Viscondo
do Cayrú) .

Domingos Borges do Barros (dopois Barão o
Viscondo da Podra Branca) ..

Felisberto Caldeira Brant Pontos ( dopois Vis
condo o Marquoz de Barbacona) .....•..••.•.

Antonio AUJlusto da Silva, magistrado ..•....••.
Clomento Ferroira França (~opois Viscondo o

Marquoz de Nazarotb) ..

Aloxandro Gomos Forrão, propriotario .
Francisco Agostinbo Gomos, ecclesiastico .
Antonio da Sil,'a Tolles, magistrado .
Podro Rodrir;uos Bandeira ..
Antonio Jose Duarte de Araujo Gondin, magis-

trado .
Domingos Alves Branco Muniz Barreto, briga-

doiro ..
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ODSERVAÇÕES

3

4

..5' o. Sonadol' por POJ'Dambncoo

6 Nomeado sonador por docrolo do 22 do Janoiro
do 18260

7 Nomoado sonador por docrelo do 22 do Janeiro
do 1.826.

B Nomeado sonador por decrolo do 2-2 do Janeiro
de 1.826.

"!Í'" Senador polas Alagõas o

lO Nomoado sonador por docrolo do 22 do Janeiro
do 1826.

H
12
13
14

Senador por Pornambnco.

15



NOMes DOS CIDADÃOS MAIS VOTADOS

Marcos Antonio do Souza (dopois Bispo do Ma-
ranhão) .

José J,)aqnim Nabuco do Araujo ( dopois Barão
do Ilapoan) .

José RilJei,'o Soares da Rocha, ecclcsiastico .
Joaquim Ignacio do Siqnoira Bulcão (depois

Barão do ~. Francisco) ..

1
2
3

X.- Pl'ovillcia lle Sergipe

J03é Teixeira da Matta Bacollar, magistl·ado •.

2 José de Barros Pimontol. ..
3 Oosiderio Paos da Costa ..

XI.- Provillcia do Espirito Santo

Manoel Pinto Riboiro Poroim do Sampaio, ma-
gistrado •.......•.....•...........•...••.....

José do Azuvedo Cabral, magistrado .
Francisco dos Santos Pinto, ecclosiaslico ..

XII.- Pl'ovincia de Minas Gemes

Manool FOl'l'oira da Cama~a Bitlcncourt o Sá,
propl'ietario .
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Senador pelo Pará.

1. Nomeado senador por decroto de 22 de Janeiro
de :1826.

2
3

i
2
~ Nomeado senador por decreto de 22 de Janeiro

do :1826.

i Nomeado senador por decreto do 22 de Janeiro
de i826.

s iO "
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NOME. DOS CIDADÃOS MAIS VOTA DOS

José Toixeira da Fonseca Vasconcellos ( aepois
Barão e Viscende de de Caethé ) o o' • o o • o o o ...

João Sevel'iano Maciel da Costa (depois Vis-
conde e Marquez de Queluz) o : ••• 00' •

Antonio Luiz Pereira da Cunha (depoIs VIS-
conde do Inh!Lmbupe lo o o" 0·:· ..0..

José Joaquim Carnoiro de Campos (depoIs VIS'
conde v Marquez de Caravellas) .•.. o • o •• '" •

José Egydio Alvares de Almeida (Barão e de
pois Visconde e Marquez de Santo Amaro] .. o

Bispo do Rio de Jaueiro e capellão·mór (Do osé
Caelano' da Silva couLinbo~. o •• o o ••••

Estevão Ribeiro de Resende depois Barão, Con-
de e Marquez de Valença o ..

Luiz José de Carvalho e Mello (depois Viscon·
da Cachoeira l o o

Manoel Jacintho Nogueira da Gama ( depois
Visconde e Marquez de Baepondy) .

Lucas Antonio Monteiro de Barros (depois Barão
. e Visconde de Congonhas do Campo). o o •••••

João Gomes da Silva Mendonça (depois Viscon·
de de Fanado e Marquez de Sabará) •...•.•••

Caetano Pinto de Miranda Montenegro ( depois
Visconde e Marqnez da Praia Grande) ......
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11 Nomeado senador por decreto de 22 de Janeiro
de i826.

Senador pela Parabyba de Norte •

•.... , Senador per Pernambuco.

Senador pela Bahia.

5 Nomeado senador por decreto de 22 do Janniro
de 1.826.

Sanador pela Bahia.

6 Nomoado sanador por decreto de 22 de Janeiro
do i826.

8 Nomoado senador por decreto de 22 do Janeiro
de i8~6.

9
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t6
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20

21

22

23
24-

25

26
27

28

29
30

D. Francisco do Assis Mascnrenhas ( Conde e
depois Marqnoz de S. João da Palma) ....

José da Silva Lisboa ( depois Barão e Visconde
de Cayrú ) .

'Marianno José Pereira da Fonseca (depois Vis·
conde e Marquez de Maricá ..

Nicolau Perei"a de Campus erguuiro, advo·
gado '"

João E vangelista de Faria Lobato, magistl·ado ..

Clemente Ferreira França (depois Visconde e
Marquez de Nazareth) .

Antonio liouçalves Gomid, medico ....••.•....

Jacinthn Furtado do Mendonça, proprietariu .•.

Marcos Aotonio Monteiro de Barros, ecclesiastico

Placido Martins Pereira, magistrado .
José Caetano Gomos, empregado do fazonda na

côrte .
Manoel Ignacio de Mollo e Souz ( dopois

Barão do Pontar) .
Lucio Soares Teixeira de Gouvoa, Ibagistl·ado ..
Sobastião Luiz Tinoco da Silva, magistrado ..•..

Jos6 de Resende Costa, empregado de fazenda na
côrte ..

José Clemente Pereira, magistrado ...•.•.......
Antonio da Rocha·Franco, occlesiastico ,.
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Sonador pela Babia.

f2
:13 Nomeado senador por decreto de 22 de Janeiro

de f826.

Senador pela Babia.
H Nomeado senador por decreto de 22 de Janeiro

de :I 26. .
:15 Nomoado senador por decreto de 22 de Janeiro

de {8l6.
:16 Nomeado senador por decreto de 22 de Janeire

de :1826.
i7

:18

:19
20
21 Nomeado senador por decreto de 22 de Janeiro

de :1826.

22
23
24
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JJsé Foliciano Fornandos Pinbcil'o ( dopois Vis
condo do S. Leopoldo) ....................•

João Josô Lopos Moodos Riboiro, omprogaJo
publico .

Manool Caotano do Almeida o Albuquerquo,
magistraJo ..

Francisco Vil ola Barbosa (dopois Viscond o o
Marquez de Paranagná) '" .

Januario da Cunba Barbosa, occlosiastico....•.
Folisborto Caldoira Brant Pontes (dopois Vis-

conde o Marquez do Barbacena l .
Manoel Rodrigues da Costa, ecclesiastico .

XIII.- Pl'ouillcia ,lc S. Palllo

l. Nicoláo Pereira do Campos Vorgueiro, advogado.
2 Manoel Joaquim de Ornellas, advogado ......•..
3 Francisco das Chagas Santos, marechal de campo
4 Manoel Marlins do Ceuto Rois, tononto-general.
5 Candido Xavior de Almeida e Souza, teneute-

genoraL. ..
6 Josô Aroucbe de Toledo Rondon, marechal de

campo '" .
7 Lucas Antouio Monteiro de Barros (depois Ba-

rão e Viscoude de Coogonhas do Campo) •..•.

8 Sebastião Luiz Tinoco da Silva, magistrado ....•



- 151-

~
26

27

28
29

OBseRVAções

Sonador polas Alogdas.'ãó'"

1
2
3
I,

5

6

7 Nomoado sanador por docreto de 22 do Jaooiro
do 1826.

...... 1Senador por Mioas Goraes.
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NOMES DOS CIDADÃOS MAIS YOTADOS

D. Francisco do Assis Mascaronhas (Condo o
do pois Mal'quoz do S. J~ão da Palma ).....

João Carlos Augusto do Ooynauson (dopois Vis
condo e MaI'C)uoz do Anlcaly) ..•.•.•.........

Estovão RillelJ'o do Resondo (dopois Barão,
Condo o Marquoz do Valonça) ..

D. Nuno Eugonio de Los io o llbl.z, magistrado,
Bispo do Rio 00 ,Ianoiro o Capollão-mdr (D. José

Caolano da SiJ Ya Cou tin ~o ) '" ..

João Forroira de Olivoira Buono, occlosiaslico.
José FoliciaDo Fornalldos PiDhoiro (dopois Vis-

condo do S. LOOIJOldo) ....•....• , o

José oaquim Carnoiro do Campos (dopois Vis
condo o Marqaoz oI\Ca""YeUas)o •..• , ....•..

Vigaric. Capilular, Manool Joaquim GonçalYos
de Andrado \ dopois Bispo do S. Paulo) ....•• o

XIVo-Provillcia do Rio de Janeiro

Bispo do Rio do Janoiro o Capollão-mdr (Do José
Caotano da Silva Coulinho) ..

José Joaquim Carne','o de Campos ( dopois Vis-
condo a Mal'quoz do Caravellas l .

Marianno José Pereira da Fonsoca (dopois Vis-
condo o Marquoz de MaricA) .
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8 Nomoado sonador por docroto do 22 do Janoiro
do i826.

Sonador polo Coará .

• , .... ISonador por Minas Goraos •
.. .•.. Sonador pojas Alagõas.

9 INomoado sonador por docroto do 2"3 do Janeiro
de i826.

10

ii Nomoado sonador por docreto do 2.2 do Janoiro
do :1825.

Sonador pola Bahia.

Sonador por S. Paulo.

Sonador pola Bahia.

i Nomoado sonador por decroto do 22 do Janoiro
do i826.

l'
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NO".S .nos CIDADÃOS "AIS VOT.lOOS

4 Aotonio Luiz Poroira da Cunha (dopois Vis-
conde o Marquoz de lnhambupo) .•....•......

5 João Sel'eriano Maciol da Costa ( dopois Vis-
condo o Marquoz do Ouelu7.) ..

6 Fmncisco Villela Barbosa (dopoi:! Viscondo o
Mal'quoz do Paranaguá) .

7' José Egydio Alvaros do Almeida (Barão o
depois Viscondo o Marquez do Santo Amaro).

8 Luiz José do Can'alho o Mello (dopois Vis-
condo da Cachooi ra) " •

9 José da Silva Lisbôa (dopois Barão o Vis-
condo do Cay,'ú) ..

lO Manoel Jacintho Nogueira da Gama (dopois Vis-
conde o Marquoz do Baepondy) ......•.....

11 D. Francisco do Assis Mascaronhas (Conde o
dopois Marquoz de S. João da Palma) .......

i2 Monsonhor Francisco Conoia Vidigal, ecclo-
siastico , .

Sebastião Luiz Tinoco da Silva, magistrado ••..•
Monsonhor José do Sonza Azovodo Pisarro e

Araujo, occlesiastico .
José Caotano Gomo" aliciai do fazonda na côrto

• José Caetano Funoira do Aguiar, ecclesiastico.

José de Oliveira Bal'bosa (depois Barão' do Pas
seio Publico e Visconde do Rio Comprido) ....

Clomonto I"orroira França (depois Viscondo o
Marquez do Nazarctb) 0 .



-155 -

oBSER VAÇÕES

, " • " Senador por Pernambuco •

. , ••.. 1Senador pela Parah)'ba do Norle.

2 Nomeado senador por decrelo de 22 de Janoiro
do 1826.

3 Nomoarlo sanador paI' docrelo de 22 de Janoiro
do 182li.

Sanador pala Bahia,

Sanador pala, Bahia.

Sanador pai' Minas Goroes,

Sonader pai' S, Paulo.

Sanador por Minas Goraes,

5
6
7 Nomeado senador por decrelo de 22 de Janeiro

de 1826.

s
Senador pela Bahia.
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NOMES DOS ClOADIos MAIS VOTADOS

Luiz PereÍl'a da Nobrega de Souza Coutinbo,
brigadeiro , .•. , ...•.....•..

Joaquim Gonçalves Ledo, consolheiro .
Manoel José de Souza FI'ança, eonselbeil·o ....•.
Francisco Lopes do Souza Faria e Lemos, eon-

selbeiro ..

XV.-Pl'ovincia de Sanla Calha 'ina

i João Antonio Rodrigues de Cal'valho, magistrado
li Lonrenço Rodrignes de Andrade, ecclosiastico ..

3 Diogo Duarte Silva, omeia! de fazenda .•..•...•
AUI'eliano de Souza e Olivoira, coronel de' en-

genbeiros ..•......•.•..•..•..•.•........••..

XVI .-Província de S. Pedro do Rio GI'ande
do Sul

2

3

José Foliciano Fernandes Pinheiro (depois Vis-
conde do S. Leopoldo) ..

José Egydio AIvares de Almoida (Barão c depois
Viscoude e Marquez de Santo Amal·o) ..

Luiz Correia Teixeira de Bragança, magistl'ado •.

Antonio Vieira da Soledade, ecelesiastico .....•.•
José Ignaeio da Silva, mareebal de campo.......
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•••••. I§onador polo Coará.
i I"omoado sonador POI' decroto

do i826.
2

do 22 de Janeiro

...... ISonador por S. Panlo•

.....• :Sonador pelo Rio de Janeiro.
i INomoado sonador por docroto do 22 do Janoiro

de i826.
2
3
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XVII.-Provlllcia de Malto GI'OSSO

l. Antonio Navarro do Abron, tonoote-coronoI.. .
2 Manoel AI\'os da Cnllha .
3 Antonio Corl'oia da Costa ' .

João Carlos Angusto Ooynauson (depois Visconde
o Mal'quol de Al'acaty) .

Caelano Pinlo do Miranda Motoneg"o (dopois
Viscondo o Marqnel da Praia Grando) .

XVIII.-P,'ovillcia de Goyaz

D Franr,isco do A sis Mascarenhas (Condo o
dopois Marqooz do S. João da Palma) .

Joaquim Xavior Cn"'l.do (dopoi, Barão o Condo
do S João das Duas Bal'l·as) .

Joso CaoLano FOI'roira do Aguial', occlesinsLico ..
Francisco Maria Gordilho Vollozo de Barbuda

(dopuis Barão do Paty do Alfores, "iscondo
de Lorona o Marquoz do Jacarópaguá) .......

Raymundo Josó da Cunha Mattos, brigadoiro.,.

XIX.-Provillcia de Oysplatilla

l. D. Nicoláo Horrora .. , , ' ..
2 D. Lncas Josó Obo; ,', , ' .•.
'3' D. Damaso Antonio Larrannãga, ecclosiasLico....
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Fallocido.
I.
2

Sonador polo Coal·:i.

3 Nomoado sonador por docroto do 22 do Janoiro
do i826.

Sonador por S. Paulo.

Sonador polo Rio do Jllnoil·O.

2 Nomoado sonador por decroLo do 22 do Janoiro
do 1.826.

3

I.
2
3 Nomoado sonador por der. do 22 do Janoiro do 1.826.





Nomea~1:! eelei~p.s de sen~dorr.'l, que têm sido annulladas
,Delo senado

1. Em 30 do Agosto do 1828 rosal vou o sonado q uo fosse
dovolvida ao govuruo a carLa imporial; expodida em 2 do
Junho do mesmo anno, aO Condo, depois Marquez do Lagos
(João Vioira do Carvalhn I, nomoando-o sanador do Imperio
pola provincia do Coará, por vorificar-so tor sido foiLa
ossa uomoaçilo antos do SOl' prosonto ao podeI' modorador a
rospoctiva lista Lriplico, acompanhada da cópia auLlJentica
da acLa da apuração gorlli dos vaLas da oloição a que 50
procedera na dita provincia para O proonchimonto do lagar
do senador, quo vagára pola exoueração cJncedida ao
padre Domingos da Malta Toixeira, afim de que houvosso
uova oscolha do sOllador, á vista da mencionada lista o
mais papois, que doviam acompanlJanhal-a, antos do quo
não podIa o senado julgar da validade da oloição, o canso
guintomento da nomoação do novo sonadol',

Em 21 do Fovoreiro de 1829 foi oxpodida nova carta im
porial, nomeando sonador o mesmo Condo, dopois Marquez
do Lagos, o, havendo O sonado julgado válida a oloição,
tomou assonto o dilo senador em i de Abril desse auno.

2. Em 13 de Abril de 1833 aonullou o senado a oloição
do um sonadol' a q no 50 procedora na provincia do Rio
de Janeiro, om ,{ de Outnbro do 1832, para o proenchimenLo
da vaga do finado consolheiro de estado Marquoz do Santo
Amaro, ficando consoguintemonto som elToiLo a carta im
Ileri.!, ex podida em 5 do FOl'oreil'o daquollo anno, an
padro Diogo Autonio Foijó, nomeando-o sonador pela dila
provincia, "1'

sH
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Procodeu·so á segunda eleição om 28 do Maio de 1.833,
e om virLude della foi de novo nomeado senador POI' carta
imperial de i de Julho deste anno, o mosmo padre Diogo
Antonio Feijó, quo Lomou assonto no senado a i5 do dito
mez de Julho,

3, Em 1.5 do Junho de i81.7 annullou o senado a eloição
de dous sonadoro" a qno so procodôJ'a na provincia do Per
nambuco para o preenchimonto das vagas dos finados con
solheiros Antonio Carlos Riboiro do Andrada Machado e
Silva e José Carlos Mayrinck da 'ilva Ferrão, ficando con
seguintemento sem elTeito as cartas imporiaos do 1.5 de
Março do mesmo anne, nemoando senaderos pola diLa pro
vincia os censelheins AnLonio Pinto Chichorro da Gama
e Ernosto Ferroira França.

4, Em 29 do Maio de 1.848 annullou o senado a se~un
da eleição de senadores, a quo se procodôra na provlllcia
de Pernambuco para o proonchimonLo das vagas dos fina
dos conselheiro AnLonio Carlos Hiboiro de Andrada Ma
chado o Silva o José Carlos Mayrinck da Silva Forrão,
ficando conseguintemonto sem clTeito as carLas impcriaes do
22 de Janeiro dcsso anno, nomeando de novo sonadores
pela dita provincia os mosmos conselheiros Antonio PinLo
Chichorro da Gama o ErnesLo Ferroira França,

P,'ocodou-se á tel'coira oloição, e em vil'tudo delIa foram
nomeados senadores, por cartas imperiaes de 5 do Abril
de i850, o Condo da Boa Vista (Fraucisco do Rego Barros)
e o Barão de Pirapama (Manoel Ignacio Cavalcanti de
Lacorda), (JUe tomaram assen to no senado, osLo om i8 de
Abril, o aqueUe om 1.8 do Julho do mesmo anno,

5, Em 1.7 do Maio de -1869 annullou O senado a oloição
de dous sonadoros, a que se procedol'a na provincia do
Ceará para o preonchimonto das vagas dos finados conso
lboiros de ostado Candido BapLista do Olivoira e Marqlloz
de Abrantos, ficando consoguintemonLe sem arreito aS
cartas imporiaos do 1.6 de Maio do -1868, nomoando senado·
1'es pela diLa provincia o consolheiro Joaquim Saldanha
Marinbo e o conogo AnLonio PinLo de Mendonça, Proco
dOU-50 á sogunda oleição, o 001 virtude dolla foram no
meados sonadores, por carLas imporiaos do 27 do Abril do
1.870, os cJOselhoiros Domingos José Nogueira Jagllaribo o
J eronymo Martiniano Figuoira do Meno, quo tomaram
assonLo no sonado om 31. de Maio do moslUo anno,
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6, Em 4. de Junho de 4.869 annullou o senado a eleição
de um senador, a que se procedera na provincia do Rio
Grande do Norte para o preenchimento da vaga do finadn
desembargador D. Manoel de Assis iIlascarenhas, ficando
conseguintemente sem erreito a carta imperiel de 22 de
Jnlho de 4.868, nomeando senador pela' dita provincia o
conselheiro de estado Francisco de Salles Torras Homem
(posteriormeute Visconde de Inhomerim),

Procedeu-se á segnnda eleiçãe, e em virtudo della foi
de novo nomeado senador, pai' carta imporial do 27 do
Abril de 1870, o mosmo conselheiro do ostado Visconde do
Inhomerím, quo tomou assento no sonado om 20 de Junho
desto anno.

7, Em 3 do Julho do 4.869 annullou o senado a eloição
de um sonador, a tloO so procodora na provincia do Ama
zonas para o proenchimonto da vaga do finado consolheiro
Horculane Ferreira Ponna, ficando censcguintoment~ sem
efi'oile a carta imporior do 22 de Julho do 1.868, nemoando
senador pala dita provinda o desembargador Ambrosio
Loitão da Cunha.

Procodou-se it sogunda oleição, e om virtude della foi
do nol'O nomoado sonador, por carta imporial de 27 de
Abril do 1870, o mesmo dosembargador Ambresio Loilão
da Conha, que tomou assento no senado om 9 de Junho
deste auno.

S. Em 8 de Março do 1.879 anuulleu o senado a eleição
de deus senadoros, a quo so procedora, ne allno anteco
dento, na prel'incia dn Ceará, para o preenchimonto das
vagas des finados padre 'fhomaz Pompou do Souza Brazil
e conselheiro Joron)'mo Martiniano Figuoira de Mollo,
Ocan,lo consoguintemente sem erreito as cutas imporiaes
de 8 de Fel'eJ'Oiro de mesme anne, nomeando senallores
pela dita pI'ovincia o con~elheiro José Liberato Barroso e o
o doutol' João El'llesto Viriato de Medeiros; e recommen
dou que se adiasse a nova eleição para o preenchimento
das moncionadas vagas até que cessasse a secea que /lagel
lava essa provincia.

Em virtude desta decisão procedeU-50 it nova eleição em
5 de Dezembro de 1.880, não só para o preenchimento das
duas vagas ácim& mencionadas, como para a do senador
Francisco de Paula Pessôa qne fallecera a 4.6 de Julho do
anno antecedente, o om virtude desta eleição {oram no
meados senadores por cartas imperiaos de 2 de Maio de

Al
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i88l. o DI', Literato de Castro Carreira, consolheiro Vicente
Alves de Paula Pessóa e Dr. João Ernesto Viriate de Me·
deiros, os quaes, sendo reconhecidos, tomaram assento
no senado a 24 de Janeiro de i882.

9. Em 29 de Abril de i879 annullon o sonado a eleição
de um senador, a qne se procedêra no anno antecedente,
na provincia do Espirito Santo para o preenchimento da
vaga do finado oonselhei,'o José Mal,tins da Cruz Jobim,
ficando conseguintemente sem etreito a carta imperial de
8 de Fevel'eiro do mesmo anno, nomean:lo senador pela
dita provincia e censelheiro Chl'istiano Benedicto Ottoni.

Procedeu-se á segunda oleição e em virtudo dolla fei
de nOvo nomeado senador, por carta imperial do 6 de So
tembro de i8i9, o mesmo censelheiro CbrlStiano Bonodicto
Ottoni, que tomou assento no sonado em 8 do Maio de i880.

íO. Em 2 de Ago to de i879 annullou o senado as elei
ções primaria e secundaria de algnmas parochias e colle
gios da provincia de S, Paulo, para deis lonadores cm su
bstituição dos finados eonsolhoiros do ostado Marquoz de
S, Viconto /José Antonio Pimonta Bueno) o Viscondo de
Caravellas (Carlos Carneiro de Campos), o que t,'ouxe aILe
ração na lista sextupla, que servio de base á escolha dos
conselheiros João da Silva Cal'rão e José Bonitacio do
Andrada o Silva, polo que ficaram som erroilo as cartas im
poriaes de 9 do Dozombro do anno antecodente, expodidas
aos ditos consolhoiros ; e rosolvou o senado ~uo fesse suh
III otti da ao poder moderador, per intermedlo do ministro
do imperio, nova lista sextupla, conforme a apuração
foita no sonado, som necessidade de intorvonção da camara
municipal da capital da mosma província, para que tenha
logar a nova escolba imperial, nos termos do ar' 43 da
Constitnição, para os dous sonadorrs, quo têm de preen·
chor as mencionadas vagas.

Em i2 do Agesto de i879 foram expedidas novas cartas
imperiaes

l
nomeando senadores os mesmos conselheiros

CarrãO e, osé Bonifacio, que o senado reconhoceu como
toes em i8 do dito mez e anno, os quaes tomaram assento
no senado.
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Eleições que o governo tellllllandado proceder de lI0VO por jul 
gar i"reg',lares ati inco,"plelas outras anteriol'menle feitas,
sobre as quaes nào houve escolha de senador, telldo sido ap
provados pelo sellado esses actos do goverllo.

:1. Pela Pal'ahyba do Norto, em 1835, para o preenchi
mento da vaga do Marquez de Queluz, fallecido em 19 de
Novembro do 1833.

2. Pelo Rio de Janeiro, em IR37, para preenchimnnto da
vaga do conego José Caetano Ferreira do Aguiar, fallecirto
em 27 de Julho de 1836, o de mais um logar creado pelo
deol'eto legislativo n. 9 de 13 deste mez e anno.

3. Pelo Espirito Santo, 001 f 37, para o preenchimento
da Ta~a do padre Francisoo dos Santos Pinto, fallecido
em 3 de Ahril do 1836.

4. Pelo Pará, em 1842, para o prrenchimento da vaga
do Barão de Irapoan, fallncido 001 20 do Abril do 140.

5, Por MaLLo Grosso, em 18M, para o preenchimento da
vaga do conselheÍl'o José SaLul'Dino da Costa Poroira, fal
teoido em 9 de Janeiro de i852.

6. Por S. Pedro do Rio Grande do Sul, em i869, pau o
preenchimento da vaga do Darão de Ouaraim, fallecido em
~3 de Junho de i866.

7. Por SanLa Catharina. em i872, para o preenchimenLo
da vaga de José da Silva ~Iafra, fallecido em 3 de Julho
de 1871. lIo').



Rio do Janeiro 3i do Março do i874.

IIIID. o Exm. Sr.-Não havondo um quadro exacto o
eomploto do posso aI do Sonado do Imporio do Drazil,
dcsdo ua formação no anno do i826 ató o prosonto, por
quanto o quo so lem publicado a tal rospoiLo, além de
elTOS nas datas de nomoação o posso do alguns Sonadoros,
o falta do uniformidado na cellocação dos nemos do eutros,
quando são nomoados para o proenchimcnto do mais de
um Ioga,' vago pala mosma pI'ovincia, não monciona as
datas om que falleceram ou foram exonerados os ante
riores; organizei o quadro junto, eonsnllando para esse
fim os documontos que enconlroi no archivo do Senado, e
recorrendo as informaçõos de diversas I'epartições publicas
o de pessoas dignas de fé, o que se servil'am prestar-m'as.

Esse trabalho, ao qual addicionei o quo pareceu-me in
teressanlo para a nossa historia parlamentar na parte re
lativa á composição do Senado do Drazil, suscitou em
mim a idóa de colligir as listas triplices que serviram de
base á nomeação dos primeiros senadores, feita por de
creto de 22 de Janeiro do i826, em virtude do qual foram
expedidas as caltas imporiaos de 19 de Abl'il desso anno
para sorvi rem de diplomas aos ditos Senadores, excep
tuados dous quo fallecoram antes da ulLima data, sende
os Desomhargadores Luiz COITeia Toixei.ra de Bragança e
Antenio Josó Dnarte de Aranjo Gondim,

V. Ex. se recol'lJará de qne logo após da publicação do
citado decroto appareceram censuras acerca da nomeação
de alguns Senadores, cujos nomes dizia-se não ostarem nas
listas triplicas das Camaras das capitaes das provincias,
que iam represontar, com especialidado a respoito da no
meação do Marquez de Jacarópaguá, contra a qual honve
alé reclamações do Conselho Geral e de Camal'as Muni
cipaos da provincia de Goyaz, alguns annos dopois do
reconheci monto o posse do dilo Senador, que não foram
aLLondidas pelo Senado.

Convinha, portanto, obter-se oasas listas e outros docu
mentos, lJUO podessorn demonslrar a exislencia do faelo
denunciado e ao mesmo lompo dar alguma luz sobre as
l'az60s, que levaram o Podor Moderador, ouvido o Con
solho do Eslado nos lel'mos do ar\. U2 da Constitnição do
Imperlo, a oscol1ler Senadores, cujos nomes não se achavam
nas listas triplices formadas pelas Camams incumbidas da
apuração das actaS dos coIlegios oloitoraos das rospeclivas
prol'incias.



- 1.67-

Consegui isso, como V. Ex. verá da cópia aneexa ao
quadro dos Sonadores, cOlllprehendendo as dozenove pro
"incias de que se compunba o Imperio no anno de I. 26, ti
qual addicionei, na parto rolativa ti; provincias da Babia,
Minas Geraes, S. Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catbarina•

. Pedro do Rio Grande do Sul, Matto Grosso e Goyaz,
os nemes dos cidadãos immedjatos em votos, segundo as
respectivas actas da apuração geral, aos coutem piados
nas listes triplices destas p"ovindas, qu~ foram julgadas
incompletas pela escolha de alguns destes cidadãos para
Senadores de outras prnviocias, ou por serem fallecidos.

Essas listas c '"tinham 150 nomes, mas alguns delles es
taTam om duas e mais listas. Assim, pois, feitas as pri
meiras e colhas de enadores, ficaram incompletas as listas
das provincias mencionadas.

Privar o Poder Modorador do diruito de escolher os Se
Dadores sobre listas compostas de nomes elegi veis em DU
mero triplo ao daquelles, seria uma infracção do art. 43
da Constiluic;ão.

Mandar proceder a novas eleições Dessas oito províDcias,
que davam 28 Senadores, ficando apenas Domeados 22
que competiam ás outras onze provlOcias, importaria.
quando meuos, retardar mais um anno a ínstallação da
primeira Assemblóa Geral Legislativa, que convinha se
realizasse elD 3 de Maio desse mesmo aono ue 1826, afim
do que começasse a funccioDar o systema do Governe esta
belecido pela Constituição, que bavia sido promulgada em
25 do l\Iarçe de 182'•.

O Poder Moderador, recorrendo ao expedieete de fazer
completa.' as listas daquellas oite provlncias.com os nemos
dos cidadãos que so segr iam em votos aos inclui dos nas
dilas listas, escolheu os 18 Senaderes da Babia, Minas
GOI'aes, Santa Calbal'inu, e S. Pedro do Rio Grande do Snl
d'enlre os contemplados pelas respectivas Camaras apu
radol'as.

Não p,'ecedeu, perém, assim em relação ás provincias do
S. Paulo, Rio de Janeil'O, MaIo Gresse o Goyaz, peis es
celbeu cince senaderes d'entre es cidadãos igualmenle
conlemplados pelas Camams apuradoras, e outros cinco
d'enlre os das listas supplomeDlares.

Foram esses - por S. Paulo, o Bispo D José Caelano
da Silva Coulinbo o O Visconde de S. Leopoldo; pelo Rio
de Janeiro o Conego José Caetano Forreira de Agniar;
por Mato Gresse, o Marquez da Praia Grande; e por Goyaz,
OMarquez de Jacarépaguá.

Os Domes dos quatro primeires eslavam em listas tri-
~
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plices de outras pro\'incias, formadas polas respectivas
Cam aras apuradoras, seudo tambem os immedlatos om
votos aiS cidadãos, que compnnham as das provincias,
pelas quaes foram uomeados Senadores. O ultImo em ne
nhu,"a daquellas listas achava-se, selldo, pOI'óm, o im
mediato em \'otos aos tres cidadãos mais votado pela pro
vincia de Goyaz.

O Senado reconhecendo os poderos destes cinco Sena
doros em Sessões de 29 de Abril, 1 e ~6 de Maio de i826,
concordou embora tacitamente, com a intolligeocia dada
polo Poder Moderador ás Instrncções Je 26 de Março do
i!l~I, quo então regulavam o processo oleHom!.

Essa intelligoncia, bem quo podesso SOl' sustentada em
quanto vigorassem as ditas instrucções, oão foi observada
nas oloições que so seguiram, pois tom-so rocorrido a nova
eloição emp, e que a lista triplice torna-50 incompleta ou
imperfeita, por havor fallecido ou por não SOl' elegi\'el para
o logar de Sonador algum dos cidadãos nolla contomplados.

Olferocondo a V. Ex, o trabalho quo fiz, o submotte á
sua illustrada aprociação, rOj:ando (Iue sirva aceitaI-o
como um testemunho do respeito que tributo ao ominonto
Ioga.', que V. Ex. ha trezo annos occulla tão dignamente
no Senado do Brazi!, e da veneração em que tenho a dis
tincta ~essoa de V. Ex.

Sou com a mais alta consideração do V. Ex., colJega,
amigo e obrigadissimo serviJor.- COlide de Baepenp,V.
A' S. Ex. o Sr. Visconde de Abaetó, Presidente da Camara
dos Srs. Seuadoros.

O'quudro dos Senadores é o que l'ai em pl'1meiro Jogar, lendo
eido oorrigido afim do contor 01 nomes dos nomeados ou Calleoidol
nos annos de 1814 a iS18.

(./19t()
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