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A Divisão do Acervo Histórico da Assembléia  
Legislativa do Estado de São Paulo possui em seu 
acervo um rico conjunto documental relativo ao pe-
ríodo imperial, compreendido entre 18191 e 1889.

Logo após a Independência, a Constituição do 
Império determinou a criação dos primeiros or-
ganismos legislativos provinciais – os Conselhos 
Gerais de Província. Em São Paulo, o Conselho 
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O Pátio do Colégio, primeira sede do Legislativo Paulista, retratado por Militão Augusto de Azevedo em 1862. A entrada da 
Assembléia ficava na primeira porta ao lado da torre da igreja.
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funcionou efetivamente entre 1826 e 1834. Po-
rém, a aparente dificuldade de viabilização das 
atividades desse órgão resultou em pequeno vo-
lume de documentos preservados. 

A partir de 1834, com o Ato Adicional e posterior 
transformação dos Conselhos Gerais em Assem-
bléias Legislativas Provinciais, as alterações ins-
tituídas em seu funcionamento e as novas atribui-
ções legislativas exercidas no âmbito da Provín-
cia de São Paulo resultaram em uma produção 
documental consistente, que se manteve durante 
todo o século XIX.

Em 2000, foi desenvolvido projeto de reorganiza-
ção e descrição dos documentos do período do 
Império, visando à recomposição do acervo, de 
modo a torná-lo acessível aos pesquisadores in-
teressados. Nesse projeto, foi elaborado o Qua-
dro de Classificação do Fundo Assembléia Legis-
lativa Provincial2. O resultado obtido está dispo-
nível aos pesquisadores no portal da Assembléia 
Legislativa, em formato de Catálogo Eletrônico 
da Documentação3.

Essa documentação – que hoje chega a aproxi-
madamente 250 mil documentos organizados em 
dossiês e mantidos em condições adequadas de 
preservação – passou ao longo dos anos por di-
versas situações que contribuíram para a perda 
de organicidade dos processos remanescentes.

Inicialmente, a Assembléia Provincial funciona-
va no prédio do Colégio dos Jesuítas, localiza-

do no Pátio do Colégio 
(hoje desaparecido). 
Em 1879, sua sede foi 
transferida para o Largo 
de São Gonçalo, no “Ca-
sarão do João Mendes”, 
próximo ao que hoje é a 
Praça que leva o mesmo 
nome. Posteriormente, 
a sede passou para o 
Palácio das Indústrias, 
onde permaneceu até 
1968, quando foi transfe-
rida para o Palácio Nove 
de Julho, atual sede do 
Legislativo paulista.  

Em cada uma dessas 
mudanças, o trabalho de 
transporte da documen-
tação acumulada acarre-
tou perdas. Além disso, 
as reformas administrati-

vas e projetos de reorganização dos documentos 
modificaram a estrutura original do Arquivo desse 
período. Há relatos, inclusive, de mudanças na 
estrutura original dos processos – o que modificou 
a configuração dos documentos hoje existentes. 
Tudo isso contribuiu para a criação de lacunas 
nos documentos preservados, o que dificulta a 
compreensão pelos pesquisadores do contexto 
real de produção. 

É importante dizer que a análise da documentação 
precisa ser balizada pela compreensão do signifi-
cado das ausências documentais. Os documentos 
existentes hoje não representam a totalidade dos 
efetivamente produzidos; há conjuntos inteiros 
que desapareceram nos processos de mudança 
de um local para outro ou durante acidentes com 
a documentação. As enchentes do Tamanduateí, 
especialmente nas décadas de 50 e 60, tiveram 
como conseqüência a destruição de diversos con-
juntos documentais levados pelas águas4.

Ao iniciar seu trabalho, o pesquisador deve com-
preender o significado do acervo encontrado e a 
inserção dos documentos que utilizará dentro de 
um contexto de produção documental mais abran-
gente, que representa a realização das atribuições 
da Assembléia Provincial. 

Para isso, é importante compreender o Quadro de 
Classificação do Arquivo e comparar os conjuntos 
documentais existentes aos Anais da Assembléia 
Provincial, para tentar recuperar parte das infor-
mações perdidas com os documentos desapare-

A segunda sede do Legislativo Paulista retratada por Marc Ferrez em 1880.
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cidos. Esse processo possibilita, também, com-
preender o processo legislativo como um todo, 
desde as primeiras solicitações iniciais, passando 
pela discussão das matérias até a efetivação dos 
instrumentos legais.

AS funçõES DA ASSEMbLéIA ProvInCIAL

A edição do Ato Adicional à Constituição do Im-
pério, em 1834, alterou a estrutura legislativa 
existente nas províncias até então. A partir das 
decisões desse Ato, desapareciam os Conselhos 
Gerais de Província, que dariam lugar às Assem-
bléias Legislativas Provinciais. 

Emília Viotti da Costa defende que a criação do 
Ato Adicional foi resultado da luta entre liberais 
radicais, de um lado, e moderados e conserva-
dores, de outro, com o objetivo de conciliar, mes-
mo que temporariamente, os interesses de vários 
grupos. Além das mudanças no Legislativo, na-
quele momento foram aprovadas a discriminação 
de rendas e a divisão dos poderes tributários. 
Mais uma vez a autonomia municipal foi rejeita-
da, mantendo-se os municípios subordinados ao 
governo provincial, cujo presidente seria nomea-
do pelo governo central5. Por tratar-se do produto 
de uma conciliação momentânea entre interesses 
diversos, a discussão sobre a real atuação do Le-
gislativo Provincial foi constante ao longo de sua 
existência6. Porém, a estrutura de funcionamento 
criada para a Assembléia Legislativa Provincial 
de São Paulo sobreviveu sem grandes alterações 
por todo o Segundo Reinado. 

O Ato Adicional estabeleceu a composição das 
Assembléias Legislativas Provinciais, variando o 
número de membros de acordo com critérios de 
tamanho e importância da província. Seria de 36 
membros nas províncias de Pernambuco, Bahia, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Pará, 
Maranhão, Ceará, Paraíba, Alagoas e Rio Grande 
do Sul teriam 28 deputados. As demais provín-
cias teriam 20 deputados cada7. O Rio de Janeiro, 
sede da Corte, era considerado município neu-
tro, e não possuía Assembléia Legislativa. Nesse 
caso, a atividade legislativa estava circunscrita à 
Câmara da Corte, que respondia diretamente à 
Assembléia Geral. 

As Assembléias Legislativas Provinciais tinham 
legislatura de dois anos, com sessões que du-
ravam, inicialmente, dois meses por ano. Em al-
guns casos, com o passar do tempo, porém, esse 
período foi sendo ampliado gradativamente, em 
virtude do crescimento das províncias e das ne-
cessidades legislativas advindas daí. 

Ao definir seus objetivos, o artigo 9º do Ato previa 
que as Assembléias Provinciais deveriam respei-
tar a Constituição de 1824, nos mesmos moldes 
do disposto nos artigos que determinavam as 
atribuições dos Conselhos Gerais de Províncias. 
Seu principal objeto continuava sendo a criação 
de “projetos de interesse da Província”, manten-
do-se a necessidade de aprovação pelo Poder 
Executivo ou pela Assembléia Geral. Nesse caso, 
o Poder Executivo, com a criação dos Presiden-
tes de Província, ganhava um novo nível hierár-
quico, não sendo mais necessário – no caso de 
funções específicas – remeter as resoluções ao 
Poder Executivo Central. Porém, apesar da ma-
nutenção desses princípios básicos, a definição 
das atribuições das Assembléias Legislativas Pro-
vinciais possibilitava às Províncias uma atuação 
muito mais autônoma do que antes.  

As competências das Assembléias Provinciais fo-
ram definidas no art. 10º. Caberia aos deputados 
provinciais legislar sobre a divisão civil, judiciária 
e eclesiástica de suas províncias, podendo, inclu-
sive, alterar o local da capital. 

A instrução pública era outra atribuição do legisla-
tivo provincial, com a função de criação de esta-
belecimentos para sua promoção. Como instrução 
pública, estava compreendido o ensino básico de 
primeiras letras. Os cursos superiores, de medici-
na, direito ou outros que existissem, estavam fora 
de suas atribuições. 

A relação com as Câmaras Municipais, que vinha 
desde os Conselhos Gerais de Província ampliou-
se. A partir daí, caberia à Assembléia analisar as 
propostas e controlar a atividade financeira dos 
municípios. Incluía-se aí a fixação das despesas, 
a criação de impostos municipais, desde que não 
estivessem em discordância com o estabelecido 
pelo Governo Imperial. Ao mesmo tempo, a As-
sembléia era responsável pela aprovação do or-
çamento das Câmaras Municipais, e por fiscalizar 
a utilização tanto das rendas públicas municipais, 
quanto das provinciais. 

A fiscalização das finanças das vilas e cidades 
seria feita, tanto pelo controle de orçamento, 
como pelo controle das formas de obtenção de 
recursos para investimentos ou solução de difi-
culdades financeiras. Tanto as Câmaras Munici-
pais como o Governo Provincial somente pode-
riam contrair empréstimos mediante autorização 
das Assembléias. 

A administração municipal passava a ser controla-
da de perto pela Assembléia Provincial, uma vez 
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que, a partir de então, a criação e supressão de 
cargos, além da nomeação de funcionários mu-
nicipais ou provinciais, seriam matérias de dis-
cussão nas sessões. Incluía-se aí a definição das 
formas de nomeação autorizadas ao Presidente 
da Província, excetuando-se os cargos que envol-
vessem arrecadação – como os fiscais de rendas 
públicas – ou o comandante da Guarda Nacional, 
membros de Tribunais Superiores, funcionários 
de cursos superiores, assim como o próprio Pre-
sidente da Província, e outros, cuja nomeação era 
atribuição exclusiva do Governo Central. 

A infra-estrutura de obras da Província, no que 
se refere a obras públicas, estradas e meios de 
navegação, passava a ser objeto de deliberação 
da Assembléia Legislativa Provincial, mas apenas 
para os casos de obras internas da Província. No 
caso de obras que envolvessem duas ou mais 
províncias – ou limites entre elas – caberia ao 
Governo Central a decisão. Da mesma forma, os 
bens provinciais, que seriam definidos posterior-
mente, passavam também a ser regulados pela 
Assembléia Provincial. 

Entre outras atribuições também estaria a defi-
nição da estatística provincial, com o melhor es-
tabelecimento da divisão territorial, a criação de 
casas de socorro público (hospitais, leprosários, 
abrigos de expostos, entre outros), da mesma for-
ma que a catequese e civilização dos indígenas e 
o estabelecimento de colônias de povoamento. 

A fixação da força policial, mediante informação 
do Presidente da Província, a suspensão ou de-
missão de magistrados, nos casos de queixas 
consideradas procedentes pelo exame dos pró-
prios deputados, também passavam a ser respon-
sabilidade do novo organismo. 

Por fim, em conformidade com a Constituição, ca-
beria à Assembléia Legislativa Provincial garantir a 
inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos ci-
dadãos brasileiros. Essa atribuição seria desenvol-
vida na forma do disposto na carta constitucional, 
que definia os critérios de liberdade, segurança in-
dividual e propriedade, garantidos aos cidadãos8. 

Acompanhando as atribuições, as bases gerais 
do funcionamento das Assembléias Provinciais 
também foram primeiramente definidas no próprio 
texto do Ato Adicional. Estava determinado que 
cada Assembléia deveria elaborar um regimento 
interno, em que constassem alguns princípios bá-
sicos para o exercício das legislaturas.

Votado em 1836, o Regimento da Assembléia Le-

gislativa Provincial de São Paulo9 definiu detalha-
damente o funcionamento da Casa, incluindo as 
atribuições dos oficiais da Mesa e funcionários. 

O Presidente tinha como atribuição principal a 
organização dos trabalhos durante as sessões. 
A ele cabia abrir e levantar as sessões, conceder 
a palavra aos Deputados, estabelecer o ponto de 
questão para votação, anunciar o resultado da 
votação, advertir os deputados, regular os traba-
lhos e designar as matérias a tratar na sessão 
seguinte. 

Além dele, o Primeiro e o Segundo Secretários 
possuíam atribuições de organização das ses-
sões, controlando sua realização e substituindo o 
presidente em caso de ausência. 

Para as atividades administrativas, o Regimento 
de 1836 determinava, inicialmente, a existência de 
três funcionários: um porteiro e dois contínuos. 

Cada sessão deveria seguir os procedimentos 
estabelecidos no Regimento Interno10, que definia 
as formalidades para início dos trabalhos, pesso-
as admitidas na sala de sessões, comportamento 
dos Deputados em sessão (ausência de armas, 
silêncio, decoro) e os procedimentos para a seqü-
ência dos trabalhos.

Como suporte às atividades da Mesa, o Regimen-
to Interno estabelecia a existência de uma estru-
tura de Comissões – órgãos acessórios de apoio 
legislativo – para a análise das matérias antes de 
sua votação (a não ser nos casos em que não 
houvesse necessidade de exame prévio). 

Responsáveis por uma importante interface da 
Assembléia Legislativa Provincial com a popula-
ção, as comissões analisavam as representações 
e requerimentos recebidos pela Mesa, emitindo 
pareceres sobre as solicitações. 

Compostas por três deputados, as Comissões Or-
dinárias duravam todo o período da sessão. Além 
dessas, poderia haver comissões especiais, com 
incumbências específicas.

Em 1836, existiam as seguintes Comissões Or-
dinárias, também chamadas Permanentes: Fa-
zenda; Comércio e Indústria (compreendendo 
estradas e obras públicas); Constituição, Justiça 
e Força Policial; Eclesiástica; Câmaras Munici-
pais; Contas e Orçamentos das Câmaras Muni-
cipais; Instrução e Educação (inclui catequese e 
civilização dos índios); Estatística; e Redação. 
Além dessas comissões, havia a Comissão de 
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Polícia11 da Casa, composta pelo presidente e 
secretários.

Com o passar do tempo, as alterações políticas 
promovidas, especialmente a partir de 1840, com 
a Lei de Interpretação do Ato Adicional, fixaram 
os contornos da atuação da Assembléia Legislati-
va Provincial de São Paulo, limitando sua área de 
abrangência às questões administrativas internas 
da Província. 

O funcionamento da Casa também acompanhou 
essa evolução e, gradativamente, foi estabilizan-
do uma estrutura administrativa informal, porém 
muito atuante. Durante sua existência, as ativida-
des desenvolvidas especialmente pelas comis-
sões de deputados sofreram alterações pontuais 
no Regimento Interno. Somente em 1880 ocorre-
ria uma alteração mais significativa da estrutura e 
funções da Assembléia, com a Resolução nº 15, 
21 de maio de 1880. O artigo 35 da Sessão 4, 
“Das Comissões”, reduzia as Comissões Perma-
nentes12 para cinco, da seguinte forma:

“Da Fazenda, à qual incumbe o orçamento 
provincial e tudo o que for relativo a obras 
públicas, comércio e indústria em geral; 
Da Constituição e Justiça, a qual incumbe 
além da fixação de força policial, as ques-
tões constitucionais e tudo o que se referir à 
instrução pública; Da Estatística e Negócios 
Eclesiásticos, tendo também a seu cargo 
a catequese e civilização dos índios; Das 
Câmaras Municipais e Saúde Pública; e Da 
Redação das Leis.”

Além dessas, permanecia a Comissão de Polícia, 
nos mesmos moldes do Regimento de 1836.

A simplificação da estrutura é visível, com o desa-
parecimento de diversas comissões e a incorpo-
ração de determinadas funções de uma comissão 
em outra. 

Por outro lado, o corpo de funcionários era amplia-
do. No novo regimento, a Secretaria da Assem-
bléia ampliou seu quadro, incluindo um Diretor, 
um primeiro oficial, um segundo oficial arquivista, 
três amanuenses, um correio e um guarda de ga-
lerias, além do porteiro e dois contínuos existen-
tes desde a instalação da Casa. 

É interessante notar que a existência da função 
de arquivista (mesmo que o cargo não fosse no-
meado) já existia desde, pelo menos, a década de 
1850, quando o controle da documentação pas-
sou a ser mais efetivo13. 

o QuADro DE CLASSIfICAção

Considerando as questões apresentadas ante-
riormente, a classificação elaborada durante a 
organização dos documentos pertencente ao 
Fundo Assembléia Legislativa Provincial privile-
giou as funções desempenhadas por cada área 
de atuação da Casa.  

Estruturalmente, o Regimento Interno de 1836 
definia apenas um ‘departamento’ – a Secreta-
ria – a quem caberia organizar os trabalhos de-
senvolvidos pelos deputados. Essa estrutura é 
insuficiente para compreender a produção docu-
mental da Assembléia. A opção por uma classifi-
cação funcional possibilitou a compreensão das 
atividades administrativas e técnicas desenvolvi-
das pela Casa no desempenho de suas atribui-
ções14. 

Considerando-se as diferentes áreas de atuação 
da Assembléia, a classificação realizada dividiu a 
documentação em grandes grupos, representan-
do diferentes aspectos da atividade legislativa, 
independentemente das estruturas formais exis-
tentes em cada período15.  

O primeiro grupo, Administrativo, representado 
pela Secretaria Geral, contém a documentação 
relativa à administração dos negócios da Casa e 
atribuições desenvolvidas pelo Secretário para a 
organização das sessões parlamentares. 

O segundo grupo, Atividade Legislativa, repre-
senta a atividade-fim, básica de qualquer organis-
mo legislativo, que se consolida nas deliberações 
dos deputados, ocorridas durante as sessões. 
Podemos considerar a Sessão como sendo o 
“organismo” no âmbito do qual essa atividade é 
desempenhada. Sendo assim, as séries existen-
tes demonstram a realização dos objetivos da As-
sembléia Provincial. 

Dividida em dois subgrupos, projetos e proposi-
ções gerais, os documentos de Atividade Legis-
lativa demonstram os momentos da atuação dos 
deputados: na votação de proposições efetivas, 
que se transformariam em instrumentos legais – 
leis, decretos, resoluções – e na apresentação de 
instrumentos acessórios, que permitiam o melhor 
desenvolvimento das atividades. 

Ainda assim, para que a atividade legislativa fos-
se efetivada, haveria a necessidade de uma ins-
tância de discussão prévia, que preparasse tec-
nicamente os assuntos levados para as sessões. 
O terceiro grupo apresentado, das Comissões 
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ordinárias, ou Permanentes, existentes desde o 
primeiro Regimento Interno, tinha como atribui-
ção a discussão de temas específicos relativos 
às grandes funções da Assembléia Legislativa 
Provincial de São Paulo. Esse grupo foi dividido 
em subgrupos, agregando os documentos, de 
acordo com as comissões responsáveis por sua 
discussão. 

Comissão de Contas e Fazenda: Sua atuação 
centrava-se na análise de matérias referentes à 
administração dos municípios e província. Nesse 
caso, a documentação de duas comissões origi-
nais foi reunida, pois, apesar de existirem comis-
sões distintas – Contas das Câmaras e Fazenda 
– essas, tradicionalmente, trabalharam em con-
junto, formando um único grupo de trabalho.
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Comissão de Estatística: Responsável pelo con-
trole da divisão político-administrativa da provín-
cia e discussão de questões relativas ao esta-
belecimento de divisas e elevação de categoria 
política de freguesias e vilas.

Comissão de Constituição e Justiça: Responsável 
pela análise jurídica e arbitragem de matérias liga-
das à segurança da província e à constitucionalida-
de das deliberações de matérias de outras comis-
sões, como nomeação e denúncias contra funcio-
nários, obras, valores de impostos, entre outros.

Comissão de Indústria e Obras: Responsável pela 
análise de questões ligadas ao planejamento e 
realização de obras públicas em geral, estradas, 
imigração, comércio entre outras.

Comissão de Instrução Pública: Responsável pela 
análise de questões ligadas à educação básica 
dos moradores da província.

Comissão de Câmaras Municipais: Responsável 
pela fiscalização da atuação das Câmaras no que 
se refere à criação e alteração de Posturas Muni-
cipais e à apreciação das necessidades apresen-
tadas por cada localidade, com vistas à elabora-
ção do Orçamento, entre outros. 

Comissão Eclesiástica: Apesar de aparecer no 
Regimento Interno da Assembléia reunida à Co-
missão de Estatística, na prática a Comissão 
Eclesiástica sempre atuou separadamente. Era 
responsável por assuntos relativos à administra-
ção da Sé Catedral (matriz da diocese) e catequi-
zação de indígenas. 

Comissão de Redação: Comissão de atribuições 
essencialmente técnicas, tinha como objetivo pa-
dronizar a estrutura dos textos administrativos, 
analisando sua adequação e correção técnica. 

Por fim, as Comissões Extraordinárias, convo-
cadas somente em ocasiões especiais ou por mo-
tivos alheios às atividades ordinárias da Assem-
bléia. De acordo com a documentação localizada, 
elas deveriam ser divididas em subgrupos. Porém, 
na documentação existente foi encontrada apenas 
a Comissão de Poderes, responsável pela análi-
se dos diplomas dos deputados recém-eleitos, e 
que se reunia somente durante os primeiros dias 
da sessão inicial de cada nova legislatura, sendo 
dissolvida ao final dos seus trabalhos.

DESCrIção DAS SérIES DoCuMEnTAIS

Todas as funções e atividades apresentadas até 

agora demonstram a existência de conjuntos do-
cumentais que oficializavam a atuação de cada 
uma dessas estruturas organizacionais. Porém, 
em virtude das perdas relatadas no início desse 
artigo, permaneceram, principalmente, os docu-
mentos referentes à atuação técnica da Assem-
bléia Provincial. 

Há conjuntos de documentos esparsos que de-
monstram a realização das atividades adminis-
trativas. Porém, para esses não há regularidade. 
Percebe-se que sobreviveram graças ao acaso, 
misturados muitas vezes a outros documentos. 

Em outros casos, apesar da indicação da existên-
cia da atividade, não há registro de como ela se 
processava. É o caso do controle de pagamentos 
de funcionários ou controle de outras despesas 
da Assembléia. Apesar da existência de alguns 
documentos relativos a vencimentos dos deputa-
dos, não há registro de pagamento de secretários 
e contínuos, por exemplo. 

O controle das sessões também aparece em pou-
cos documentos avulsos, como Ordens do Dia e 
Cadernos de Mesa, existentes, mas sem continui-
dade cronológica. 

A seguir apresentamos o Inventário das Séries 
Documentais do Fundo Assembléia Legislativo 
Provincial, da forma como foi concebido para o Ca-
tálogo Eletrônico da Divisão do Acervo Histórico da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

1. Grupo Secretaria Geral
1.1 Subgrupo Administração
Séries:

1.1.1 Atas de Sessão (1836-1883): Manuscritos das 
atas das sessões da Assembléia Legislativa Provincial, 
cujo registro era atribuição do Secretário16. 

1.1.2 Cadernos de Mesa (1849-1864): Cadernos de 
apontamentos para anotação do encaminhamento das 
matérias durante a sessão.

1.1.3 Correspondência (1835-1889): Ofícios e cartas 
avulsos recebidos pela Assembléia Legislativa Provin-
cial, referentes a encaminhamento de documentos por 
outros órgãos do Governo Provincial e congratulações 
pelo início dos trabalhos da Assembléia. Contém tam-
bém minutas de ofícios enviados para órgãos do Go-
verno e Particulares. 

1.1.4 Declarações de Deputados (1839-1889): Contém 
algumas declarações em separado de deputados sobre 
as votações.
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1.1.5 Decretos do Governo Imperial (1835-1836): Im-
pressos contendo decretos do Governo Imperial sobre 
diversas matérias de interesse da Assembléia17. A função 
destes documentos não ficou completamente clara. Mas, 
possivelmente, trata-se de utilidade limitada a algum pe-
ríodo ou procedimento ocorrido na década de 1830. 

1.1.6 Diários de Secretaria (1841-1852?)18: Cadernos 
contendo o andamento de documentos e matérias das 

sessões, encaminhados pela Secretaria da Assembléia. 

1.1.7 Diretrizes e Normas (1838-1882): Contém normas 
e regulamentos de funcionamento da Assembléia Le-
gislativa Provincial e de outros órgãos do governo.

1.1.8 Falas do Imperador (1851-1882): Contém impres-
sos com os discursos do Imperador durante a Abertura 
dos Trabalhos da Assembléia Geral e falas dirigidas às 
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A Presidência da Província toma conhecimento da eleição do primeiro presidente da Assembléia Legislativa:  
o deputado Nicolau Pereira de Campos Vergueiro.
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1.1.9 Ordens do Dia (1857-1867?): Pautas das maté-
rias a serem tratadas em Sessão.

1.1.10 Registros de Protocolo (1835-1889): Cadernos 
e relações de registro de remessa de documentos às 
diversas Comissões, pela Secretaria da Assembléia.

1.1.11 Relatórios da Presidência da Província (1864-
1881): Originais dos Relatórios apresentados anual-
mente pelo Presidente da Província, descrevendo a 
situação da província por áreas de atuação, como ins-
trução pública, obras etc.

1.1.12 Relatórios de Subsídios de Deputados (1839-
1883?): Relatórios contendo os vencimentos dos depu-
tados, mensalmente. 

2. Grupo Atividade Legislativa
2.1 Subgrupo Projetos19

Séries:

2.1.1 Projetos de Decretos (1835-1889): Projetos re-
ferentes a matérias que devem ser sancionadas pelo 
Presidente da Província20.

2.1.2 Projetos de Lei (1835-1889): Projetos referentes 
a matérias de disposição da Assembléia Legislativa 
Provincial21.

2.1.3 Projetos de Resolução (1835-1889): Projetos 
relativos à interpretação de leis ou interesses indivi-
duais22.

2.1.4 Projetos de Representação (1835-1863): Docu-
mentos referentes a representações encaminhadas ao 
Governo Imperial. 

2.2 Subgrupo Proposições Gerais
Séries:

2.2.1 Indicações (1835-1889): Proposições de enca-
minhamento de matérias para outras instâncias gover-
namentais, de acordo com as competências constitu-
cionais23.

2.2.2 Propostas (1835-1885): Propostas de Deputados 
para elaboração de projetos de lei e representações. 

2.2.3 Emendas (1835-1889): Emendas a projetos apre-
sentados pelos Deputados. 

2.2.4 Requerimentos de Deputados (1835-1889): Re-
querimentos de encaminhamento de expedientes rela-
tivos a matérias de discussão, internamente, ou para 
outros órgãos do governo24.

2.2.5 Pareceres da Mesa (1836-1886): Pareceres da 
Mesa sobre matérias de deliberação em sessão. 

3. Grupo Comissões ordinárias
3.1 Subgrupo Comissão de Contas e fazenda
Séries:

3.1.1 Dossiês de Prestação de Contas das Câmaras 
Municipais (1835-1889): Dossiês contendo Balanços e 
Orçamentos de receita e despesa das Câmaras Muni-
cipais, além de parecer de aprovação de contas pela 
Assembléia Legislativa Provincial. Uma das atribuições 
da Assembléia Provincial era a fiscalização das contas 
do município. Além disso, o orçamento municipal ser-
via como base também para a elaboração da Lei do 
Orçamento Municipal. 

3.1.2 Orçamento Provincial (1835-1889): Estudos e mi-
nutas para a elaboração das leis do Orçamento Provin-
cial e do Orçamento Municipal, contendo previsão de 
receita e despesa para o período seguinte. 

3.1.3 Pareceres e Requerimentos25 (1835-1889): 
Especialmente, solicitações de dotação de verba e 
empréstimos para diversos fins, como realização de 
obras públicas e cobertura de déficit orçamentário. 
Além disso, há solicitações de aumento de vencimen-
tos para funcionários públicos, párocos, oficiais milita-
res etc, alteração e extinção de impostos e adminis-
tração de barreiras, importação e exportação, além de 
outros assuntos referentes à administração financeira 
dos municípios. 

3.2 Subgrupo Comissão de Estatística
Séries:

3.2.1 Pareceres e Requerimentos (1835-1889): Solici-
tações de elevação de categoria de localidades, de ca-
pelas curadas para bairro, freguesias, vilas etc. Fixação 
e alteração de divisas. Solicitações de transferência de 
jurisdição e de anexação de território.   

3.3 Subgrupo Comissão de Constituição e Justiça
Séries:

3.3.1 Pareceres e Requerimentos (1835-1889): Docu-
mentos referentes a análises de solicitações ligadas ao 
estabelecimento da Força Policial da província, ques-
tões constitucionais e solicitações de deputados para 
afastamento das sessões.

Boa parte da documentação refere-se à análise jurídica 
e arbitragem de matérias ligadas a todas as comissões 
– concessão de loterias, nomeação de funcionários, 
obras, valor de impostos – desde que a avaliação se 
mostrasse necessária. Também aparecem análises de 
denúncias contra funcionários públicos, juizes, páro-
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Projeto de 1844 para a Cadeia e Câmara de Sorocaba.
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cos, além de pareceres sobre a diplomação de depu-
tados eleitos. 

3.4 Subgrupo Comissão de Indústria e obras  
Públicas
Séries:

3.4.1 Pareceres e Requerimentos (1835-1889): Docu-
mentos sobre solicitações de construções de estradas, 
barreiras, obras públicas em geral (cemitérios, pontes, 
cadeias etc). Pedidos de autorização para obras de 
abastecimento de água e iluminação pública. 

Constam também desta série questões econômicas re-
lativas à imigração (estabelecimento de contratos entre 
fazendeiros e colonos e a criação de núcleos coloniais), 
ao comércio e à indústria da província. 

3.5 Subgrupo Comissão de Instrução Pública
Séries:

3.5.1 Pareceres e Requerimentos (1835-1889): Dossi-
ês referentes à análise de solicitações de criação de 
escolas, de cadeiras de instrução primária e de discipli-
nas, além de criação de cargos de professor. 

3.6 Subgrupo Comissão de Câmaras Municipais
Séries:

3.6.1 Pareceres e Requerimentos (1835-1889): Pare-
ceres da comissão sobre assuntos referentes à cessão 
e venda de terras da Câmara ou terceiros, autorização 
de pagamentos, solicitações de verbas, informações 
e esclarecimentos sobre impostos e outros negócios 
municipais.

3.6.2 Relatórios de Necessidades das Câmaras Mu-

nicipais (1835-1889): Relatórios enviados anualmente 
pelas Câmaras Municipais à Assembléia Legislativa 
Provincial, contendo as necessidades principais da 
Câmara/Município para o ano seguinte. Possivelmen-
te estes relatórios estavam ligados à aprovação do 
Orçamento Municipal. 

3.6.3 Propostas de Posturas Municipais (1835-1889): 
Dossiês referentes à aprovação e alterações de Códi-
gos de Posturas Municipais, regulamentos específicos 
de instituições municipais, como Cemitério, Matadouro 
Público, Jardim etc. Todos os dossiês contêm parece-
res, requerimentos e os artigos ou Códigos de Posturas 
para alteração ou aprovação. Esta série foi definida de 
acordo com as determinações constantes do art. 3º, § 
3º, da Resolução nº 12, de 04/05/1879. 

3.7 Subgrupo Comissão Eclesiástica
Séries:

3.7.1 Relatórios de Prestação de Contas da Sé Cate-
dral (1836-1847): Relatórios de receita e despesa da 
Catedral, apresentado anualmente pelos administrado-
res da Fábrica da Sé. 

3.7.2 Pareceres e Requerimentos (1835-1880): Solici-
tações de providências quanto a questões referentes à 
catequese e civilização de indígenas, aumento de con-
grua de Párocos, além de análise de regulamentos de 
irmandades e ordens. 

3.8 Subgrupo Comissão de redação
Séries:

3.8.1 Pareceres e Minutas de Textos Legais (1835-1889): 
Minutas de projetos de lei, decretos, representações etc, 
enviadas à Comissão de Redação para análise e padro-

Projeto de 1838 de ponte na estrada que ligava a Província de São Paulo às de Santa Catarina e do Rio Grande de São 
Pedro do Sul, sobre o Rio Negro (situado no atual Estado de Paraná).
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1 A documentação referente ao período de 1819 
a 1824 compreende um dossiê de Prestação de 
Contas das Obras da Estrada de Santos (FCGP-
SE19.001). Esse documento, utilizado pela Co-
missão de Obras do Conselho Geral da Pro-
víncia, ainda não teve sua origem identificada  
claramente.

2 O projeto, do qual participei como superviso-
ra técnica, foi realizado pela Tempo & Memória, 
empresa contratada pela Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo para esse fim. Esse tra-
balho deu origem ao meu projeto de Mestrado, 
em desenvolvimento, do qual esse artigo é uma 
versão simplificada.

3 Para pesquisa visite: www.al.sp.gov.br/web/
acervo/index_acervo.htm.

4 Segundo informações fornecidas pelos técni-
cos mais antigos da ALESP. 

5 COSTA, Emília Viotti. Da Monarquia à Repúbli-
ca: momentos decisivos. São Paulo, Fundação 
Editora da UNESP, 1999, p. 154.  

6 Sobre essa discussão interessa o debate pro-
vocado pelas diferentes concepções de Tavares 
Bastos e do Visconde de Uruguai. Ver: BASTOS, 
Aureliano Cândido Tavares. A Província: Estudo 
sobre a descentralização no Brasil. Brasília, Se-
nado Federal, 1996 e SOUZA, Paulino José So-
ares de (Visconde do Uruguai). Administração 
das Províncias do Brasil. Rio de Janeiro, Tipo-
grafia Nacional, 1865.

7 Tinham 20 membros: Piauí, Rio Grande do 
Norte, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Santa 

Catarina, Goiás e Mato Grosso. 

8 Artigo 179 da Constituição do Império. 

9 Lei nº 23, de 12/02/1836.

10 Artigos 29 a 39 do Regimento Interno da As-
sembléia.

11 O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
define “Polícia” como o conjunto de leis ou dis-
posições que asseguram a ordem, a moralidade 
e a segurança em uma sociedade. Nesse caso, 
trata-se de normas e procedimentos para o bom 
governo administrativo dos negócios da Casa.

12 É interessante verificar a alternância entre a 
categorização das comissões. Nos Conselhos 
Gerais de Província elas eram denominadas 
Comissões Permanentes. Apesar do Regimento 
Interno de 1836 usar a nomenclatura Comissões 
Ordinárias, parece que esse nome nunca foi 
muito aceito, sendo reiterado, diversas vezes, o 
uso de Comissão Permanente para definir aque-
las comissões que existiriam, ordinariamente, 
durante todo o período de cada legislatura.

13 A Lei nº 18, de 08/03/1855, estabelece a criação 
de um controle sobre a retirada da documenta-
ção da Secretaria para consulta dos deputados. 

14 Ver ALESP. Guia do Acervo Histórico. São 
Paulo, ALESP, 2001, p. 27/28, e Projeto de ela-
boração de Inventário de Acervo Histórico da 
ALESP (Documentos do Império). Relatório final 
de atividades. São Paulo, Tempo & Memória, 
2001 (digitado)

15 Um dos grandes problemas encontrados, e 
que teve nessa a melhor solução, foi a aparente 

nização do texto, e posterior aprovação em sessão. 

4. Grupo Comissões Extraordinárias
4.1 Subgrupo Comissões de Poderes: Documentos re-
ferentes à eleição dos deputados, como Cópias das Atas 
de Eleição dos Distritos, Pareceres e Correspondência 
referentes à emissão dos Diplomas dos Deputados. 

Séries:

4.1.1 Atas de Eleição (1834-1883): Atas de eleição en-
viadas pelos distritos eleitorais, para comprovação dos 

deputados eleitos. 

4.1.2 Ofícios de Diplomação (1835-1883): Cópias de 
ofícios enviados aos deputados eleitos, acompanhando 
os Diplomas. Em anexo, constam cópias das Atas de 
Apuração Geral, contendo a lista dos deputados eleitos 
e votos obtidos por cada um. 

4.1.3 Pareceres e Requerimentos (1835-1889): Parece-
res relativos à análise de questões como a contestação 
à eleição de deputados e validade de diplomas.
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desmontagem de muitos processos, durante os 
projetos de reorganização do acervo, relatados 
anteriormente. 

16 Embora a Ata de Sessão represente o resul-
tado de uma atividade essencialmente parla-
mentar, seu objetivo é formalizar a existência 
da reunião dos deputados. Sendo assim, consi-
deramos mais adequado não tratá-la como um 
documento legislativo e sim documento de as-
sentamento das deliberações da sessão. 

17 A função destes documentos não ficou com-
pletamente clara. Como se trata de período cur-
to, de poucos anos, possivelmente tratava-se de 
procedimento específico adotado na época.

18 As datas seguidas de ‘?’ identificam séries do-
cumentais em que não foi possível estabelecer 
uma data baliza segura. As datas indicadas re-
presentam uma aproximação temporal, de acor-
do com a análise da documentação.

19 Considerando-se que, somente após a votação 
e publicação um projeto deixa de o ser toman-
do a forma definitiva (Decreto, Lei, Resolução, 
Representação), os documentos encontrados 
no Acervo Histórico representam um momento 
anterior ao da votação. Por isso, a utilização da 
denominação projetos.

20 Atualmente, o Manual de Redação Parlamen-
tar apresenta o Decreto Legislativo, que “regula 
as matérias de competência privativa do Legis-
lativo, não necessitando de sanção do Governa-
dor do Estado (Constituição do Estado de São 
Paulo, art. 27; Regimento Interno, art. 145 §2º). 
Porém, não encontramos referência a este tipo 
de proposição no Regimento Interno da Assem-
bléia Legislativa Provincial. Usamos, portanto, a 
definição geral de decreto.

21 O Regimento Interno da Assembléia Legislati-
va Provincial (Lei nº 23, de 12/02/1836) diz, no 
artigo 46º: “Os projetos de lei serão escritos por 
artigos em forma legislativa, contendo só dispo-
sições; podem, porém, ser precedidos da expo-
sição dos motivos por palavra ou por escrito.”

22 A definição utilizada aparece no artigo 47º do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa 
Provincial. A definição atual de Projeto de Reso-
lução diz que ele “destina-se a regular matéria 
de competência exclusiva da Assembléia Legis-

lativa, de caráter político, processual, legislativo 
ou administrativo, ou quando a Assembléia deva 
pronunciar-se em casos de perda de mandato 
de deputado, qualquer matéria de natureza re-
gimental, todo e qualquer assunto de interesse 
interno da casa, isto é, sua utilização é adequa-
da para a reforma e alterações do Regimento 
Interno, para criar cargos no Quadro da Secre-
taria da Assembléia Legislativa etc.” (Manual de 
Redação Parlamentar)

23 Indicação é o instrumento utilizado pelos parla-
mentares, individualmente, para sugerir medidas 
de interesse público a serem adotadas pelos de-
mais poderes da União. Em geral, tais medidas 
são de iniciativa do Executivo ou do Judiciário, 
não cabendo, portanto, projeto de lei ou moção 
(Manual de Redação Parlamentar). O Regimen-
to Interno da Assembléia Legislativa Provincial 
define no artigo 87º: “Indicação é toda aquela 
proposição que sem desenvolver a matéria, exi-
ge, todavia, para ser levada a efeito, uma lei ou 
resolução.” (Resolução nº 15, de 21/05/1880) 

24 “São Requerimentos, ainda que outro nome 
se lhe dê, todas aquelas moções de qualquer 
Deputado ou Comissão, que tiverem por fim a 
promoção de alguns objetos de simples expe-
diente; como pedido de informações ou escla-
recimentos do Governo; pedido de dispensa de 
algum dos trabalhos da comissão...” (Artigo 89º, 
idem)

25 As séries Pareceres e Requerimentos apare-
cem na maior parte das Comissões Ordinárias, 
em virtude das funções e procedimentos ado-
tados por estas Comissões. A opção por reunir 
estes documentos numa única série deve-se ao 
tipo de organização dado aos documentos pelos 
arquivistas da Assembléia Legislativa Provincial. 
Cada requerimento/representação transforma-
va-se num pequeno dossiê, contendo o parecer 
da Comissão correspondente e outros anexos. 
Muitos requerimentos encontrados avulsos po-
dem ter-se perdido dos demais documentos ou 
não ter tido encaminhamento. Somente uma 
pesquisa exaustiva e detalhada poderá fornecer 
esta resposta. Para efeito de organização do tra-
balho, foram considerados como Requerimentos 
tanto solicitações individuais quanto representa-
ções coletivas, uma vez que foram encontrados 
ambos os casos para situações semelhantes.




