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Souza Queiroz, afim de que veulia immediatameute á 
esta Corte, apresentar-se ao Mesmo Augusto Senhor, por 
assim ser conveniente ao Serviço Nacional e Iieal. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Maio de 1822. 

José Bonifacio de Andrada e Silva. 

Annexo L. 

O R D E M DO DIA 

Retirando-se desta Cidade o Sr. Coronel Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada, e desejando este Governo 
para decencia de sua pessoa que elle seja acompanhado 
de um piquete de Cavallaria, nomeia para esta deligencia 
o Sr. Capitão José Fernandes da Silva, que levará com 
sigo hum Cabo e dous soldados, os quaes hirão a sua 
disposição até os limites da Província ou seguirão adiante 
se assim o achar necessário o referido Sr. Coronel. 

Palacio do Governo de São Paulo, 30 de Maio de 
1822. 

Com a Rubrica do Exmo. Governo. 

Annexo M. 

Sendo nas actuaes circumstancias indispensável co-
nhecer escrupulosamente as pessoas que se votão com 
sinceros sentimentos a favor da causa sagrada da reunião 
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e indepeudeucia do Reyno do Brazil, pelos quaes se tor-
não mais dignos de qualquer emprego publico: Manda 
Sua Alteza Real o Priucipe Regente, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios do Reyno, que o Goveruo Provi-
sorio da Província de São Paulo, quando tiver de infor-
mar sobre a Justiça de qualquer pretenção, informe 
também sobre a adhesão do pretendente á referida causa 
da união e independencia deste Reyno: E Ha outrosim 
por bem que o mesmo Governo faça constar ás differentes 
Authoridades esta Real Determinação, para que igual-
mente a executem nas informações que fizerem subir á 
Sua Real Presença. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Juuho de 1822. 

José Bonifacio de Andrada e Silva. 

Annexo N. 

DECRETO DE 2 5 DE J U N H O DE 1 8 2 2 

Sendo o primeiro dos Meus mais sagrados deveres 
vigiar sobre a salvação do Estado, união e tranquil-
idade dos Povos que Me foram confiados, como Re-
gente e Defensor Perpetuo do Reino do Brazil, não 
Me podia ser indifferente o modo illegal e faccioso 
com que os chamados Povo e Tropa da cidade de 
^ão Paulo, instigados por alguns desorganisadores e 
rebeldes, que por desgraça da Provinda se acham entre 
°s Membros do seu actual Governo, se tem ultimamente 
comportado: Querendo pois dar prompto remedio a taes 
desordens e attentados que diariamente vão crescendo: 
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