
Manda convocar uma Assembléa Geral Constituinte e Legislativa com-
posta de Deputados das Províncias do Brazil, os quaes serão eleitos pelas Ins-
trucções que forem expedidas.(*)

Havendo-Me representado os Procuradores Geraes de algumas Províncias do Brazil já
reunidos nesta Corte, e differentes Camarás, e Povo de outras, o quanto era necessário, e urgente
para a mantença da Integridade da Monarchia Portugueza, e justo decoro do Brazil, a Convoca-
ção de uma Assembléa Luso-Braziliense, que investida daquella porção de Soberania, que es-
sencialmente reside no Povo deste grande, e riquíssimo Continente, Constitua as bases sobre
que se devam erigir a sua Independência, que a Natureza marcara, e de que já estava de posse, e 
a sua União com todas as outras partes integrantes da Grande Familia Portugueza, que cordial-
mente deseja: E Reconhecendo Eu a verdade e a força das razões, que Me foram ponderadas,
nem vendo outro modo de assegurar a felicidade deste Reino, manter uma justa igualdade de di-
reitos entre elle e o de Portugal, sem perturbar a paz, que tanto convém a ambos, e tão própria é 
de povos irmãos: Hei por bem, e como o parecer do Meu Conselho de Estado, Mandar convocar
uma Assembléa Geral Constituinte e Legislativa, composta de Deputados das Províncias do
Brazil novamente eleitos na forma das instrucções, que em Conselho se acordarem, e que serão
publicadas com a maior brevidade. José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Es-
tado, e do Conselho de Sua Magestade Fidelíssima El-Rei o Senhor D. João VI, e Meu Ministro
e Secretario de Estado dos Negócios do Reino do Brazil e Estrangeiros, o tenha assim entendi-
do, e o faça executar com os despachos necessários. Paço 3 de Junho de 1822.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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