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Índice do Mês de Junho1 

Segundo Volume 

 

A 

  Anuais - falta de pagamento de anuais ou outros ônus, às ordens de 

terceiras, confrarias, e irmandades – projeto do Sr. Maia vedando a ação 

executiva sobre os respectivos irmãos, por aquelas dívidas; e parecer sobre ele 

da comissão de legislação e de justiça civil e criminal – pág. 36. 

 Autoridades que enviarem presos para a corte sem culpa formada – 

indicação do Sr. Lino Coutinho recomendando ao governo que obre com todo o 

rigor contra elas - pág. 53. 

  Algodão – propõe o deputado Lino Coutinho que as sacas que não forem 

feitas de algodão do país paguem no consulado mais um por cento de direitos 

– págs. 85, 146 e 148. 

  Oraram sobre a proposta alguns deputados. 

 

  Abolição dos juízos privativos – (projeto apresentado pela comissão de leis 

regulamentares.). pág. 200. 

  Atas da Câmara – indicação do Sr. Hollanda Cavalcanti para que se 

imprimissem em 48 horas as atas; observações sobre a publicação dos 

debates, e sobre o Diário – pág. 138. 

  Oraram os Srs. Vasconcellos, Odorico Mendes, Araujo Vianna, Souza França, 

Almeida e Albuquerque, Baptista Pereira e Marcos Antonio. 

 

  Abertura de uma estrada que fosse diretamente de Porto-Real na província 

de Goiás até as cabeceiras do Rio Mojú ou Igarape-merim (Igarapé Miry) na 

província do Pará – indicação do Sr. Costa Aguiar pedindo a tal respeito 

esclarecimentos do governo. Pág. 8 

  Oraram os Srs. Cruz, Cunha Mattos, Getulio, Costa Aguiar e Souza França. 

 

                                                           
1 O texto dos índices foi digitado e não houve conferência do trabalho. Foi feita 

também a conversão para a ortografia atual. Os índices originais poderão ser 

consultados no corpo dos respectivos anais. 

 



B 

  Batalhão de caçadores para o Rio-Negro – sua organização – pág. 21, 

(proposta do Sr. Seixas.) 

  Banco do Brasil – parecer das comissões de fazenda, e comércio sobre o 

modo como deve a Câmara obter informações acerca do estado do banco – 

págs. 228, 247, 264, 326 e 327. 

  Oraram os Srs. Maia, Clemente Pereira e Vergueiro. 

 

C 

  Comissão externa da Câmara para auxiliar a de fazenda, e de indústria e 

artes – págs. 3, 131, 180 e 230. 

  Conta dos atos do governo à Câmara quando reunida. – Ofício do ministro 

Fernandes Pinheiro, contestando o direito da Câmara de exigir tal conta, nos 

termos expressos – págs. 10, 84, 105, 112, 117 e 207. 

  Oraram os Srs. Odorico, Teixeira de Gouvêa, Marcos Antonio, Costa Aguiar, 

Vasconcellos, Vergueiro e outros. 

 

  Código criminal, bases para sua organização – projeto de lei apresentado 

pelo Sr. Clemente Pereira – págs. 16 e 84. 

  Comércio – proposta da respectiva comissão para que sejam convidados 

negociantes (indica os nomes), que a coadjuvem nos trabalhos concernentes 

ao desenvolvimento do comércio – pág. 34. 

  Cartas das escolas cirúrgicas da corte e Bahia – projeto da comissão de 

saúde pública acerca da indicação do Sr. Costa Aguiar, providenciando sobre 

as expedidas por aquelas escolas – págs. 35. 149, 252, 281, 296 e 327. 

  Oraram os Srs. Vergueiro, Lino Coutinho, Vasconcellos, Clemente Pereira, 

Basto, Souza França e Costa Aguiar. 

 

  Companhias – estabelecimento ou criação das que se queiram encarregar da 

navegação dos rios do império. – Vid. navegação dos rios do império. 

  Comércio  de cabotagem – fraudes praticadas pelos estrangeiros – pág. 205. 

  Comissões militares – pág. 83. (Ofício do governo indicando as existentes.) 

  Criação de escolas de instrução primária no império – págs. 86, 98 e 100, 

(sobre a proposta do Sr. Gonçalves Martins.) 

  Oraram sobre o parecer da comissão de instrução pública os Srs. Ferreira 

França, Cunha Barboza, Marcos Antonio, Vergueiro, Baptista Pereira, 

Vasconcellos, Gonçalves Martins, Borja, Lino Coutinho e Cunha Mattos. 



  Código mercantil de França – tradução oferecida ao arquivo da Câmara por 

Antonio José da Silva Loureiro – pág. 130. 

  Cidadãos brasileiros – projeto do Sr. Lino Coutinho declaratório ao art. 6º do 

tit. 2º § 4º da constituição – pág. 137. 

  Camaradas que acompanham os viajantes – projeto do Sr. Getúlio isentando-

os do recrutamento – pág. 255. 

  Câmara municipal de São João d’El-Rei, felicita à assembleia pela sua 

instalação – pág. 317. 

  Companhias de cavalharia de linha no Pará – indicação do Sr. Seixas 

abolindo-as – pág. 39. 

  Oraram os Srs. Seixas, Vasconcellos, Queiroz e Costa Aguiar. 

D 

  Diário da câmara – proposta do Sr. Nabuco para que seja franco de porte – 

págs. 7, 38, 40 e 176. 

  Deputado ou senador – projeto da comissão de poderes, declarando indígno 

da confiança nacional os deputados ou senadores que não comparecerem, na 

época fixada na lei, aos trabalhos legislativos – págs. 22, 40, e 44. 

  Oraram os Srs. Duarte Silva, Vasconcellos, Maia, Cavalcanti de Albuquerque, 

Teixeira de Gouvêa, Souza França, Clemente Pereira, Cunha Mattos, Lino 

Coutinho, Vergueiro, Almeida e Albuquerque e Paula Souza. (No debate fez-se 

alusão à renuncia ou dispensa do deputado de exercer o mandato.) 

   Deputados de Minas que não têm comparecido – ofício da Câmara ao 

governo requisitando providências afim de que venham tomar assento, e no 

caso contrário para que sejam chamados os suplentes – pág. 90. 

  Dispensa do serviço militar aos soldados milicianos lavradores nos meses de 

Março, Abril, Maio, Setembro, Outubro e Novembro – págs. 131 e 136, (projeto 

do Sr. Baptista Pereira e parecer da comissão de marinha e guerra.) 

  Oraram os Srs. Vasconcellos, Cunha Mattos, Clemente Pereira, Costa Aguiar, 

Baptista Pereira e outros. 

  Despachos - relação dos despachos lançados no livro da porta da secretaria 

da Câmara dos deputados no mês de junho de 1826 – pág. 347. 

E 

  Escolas de primeiras letras na comarca do Rio Negro e no distrito do Alto 

Paraguai – proposta dos Srs. Seixas e Getulio para o estabelecimento 

daquelas cadeiras – págs. 20 e 54. 



  Eleição da mesa – suscitam-se dúvidas sobre o dia em que devera findar o 

mês de exercício da mesa – págs. 33 e 53, (nesta sessão da pág. 53 foram 

eleitos presidente o Sr. Luiz Pereira da Nobrega, vice-presidente Monsenhor 

Pizarro, secretários os Srs. Costa Aguiar, Maia, Araujo Vianna e Souza 

França.) 

F 

  Festas que se achavam à cargo das Câmaras municipais – projeto e parecer 

da comissão de legislação abolindo-as – págs. 35 e 36. 

  Funeral  do senador visconde da Caixoeira – proposta do Sr. Queiroz para 

que uma deputação da Câmara assistisse a ele; debate; não foi approvada a 

proposta – pág. 52. 

  Foreiros do campo de S. Cristovão pedem a diminuição do fôro das terras de 

que está de posse o hospital dos Lazaros – parecer da comissão de legislação 

e justiça civil e criminal – pág. 316. 

G 

  Guarda às portas da Câmara – parecer da mesa sobre a indicação do Sr. 

Cunha Mattos para que se fizesse retirar – pág. 5, (a indicação não foi 

aprovada.) 

  Oraram os Srs. Souza França, Marco Antonio, Cunha Mattos, Lino Coutinho, 

Costa Aguiar e Vasconcellos. 

 

   Generos de manufatura e produção nacional – projeto dispondo que as 

repartições públicas e corporações religiosas os consumissem de preferência 

aos do estrangeiro. – Discussão do parecer da comissão de comércio, indústria 

e artes sobre o assunto; pág. 65. 

  Oraram os Srs. Souza França, Vergueiro, Cruz Ferreira, Vasconcellos, 

Almeida Albuquerque, Clemente Pereira e Cunha Mattos. (No detalhe aludiu-se 

ao sistema protetor, ao do livre tráfego, lembrando-se a necessidade de 

favorecer e animar as indústrias do país. Todavia o projeto que havia sido 

oferecido pelo deputados Cunha Mattos, não foi adotado.) 

I 

  Instrução pública – parecer da comissão de instrução pública sobre a 

memória do deputado Pizarro – pág. 131. 

Instrução pública – projeto de lei apresentado pela competente comissão 

composta dos Srs. Cunha Barbosa, José Cardoso Pereira de Mello e Antonio 

Ferreira França – pág. 151. 



J 

  Junta de diamantes criada na cidade de Cuiabá; sua extincção – projeto do 

Sr. Getulio – pág. 55. 

  Juizo de ausentes – parecer da comissão de legislação, justiça civil e criminal 

sobre o projeto do Sr. Vasconcellos abolindo-o – págs. 80 e 84. 

  Oraram os Srs. Vasconcellos, Getulio, Cruz Ferreira, Lino Coutinho, Baptista 

Pereira e outros. 

  José  Matheus da Graça Leite de Sampaio – pede dispensa de tomar assento 

como deputado de Sergipe. – A comissão de poderes opina que deve 

comparecer – pág. 194. 

L 

  Laudêmios – discussão do projeto de lei sobre este assunto – págs. 59, 207 

e 229. 

  Oraram os Srs. Odorico Mendes, Marcos Antonio, Cruz Ferreira, Souza 

França, Vergueiro, e Lino Coutinho. 

  Luiz  Augusto May – parecer da comissão de poderes sobre o pedido deste 

deputado, de não comparecimento às sessões – pág. 58. 

  Liberdade  de imprensa – projeto do Sr. Ledo, e parecer da comissão de leis 

regulamentares – pags, 91 e 141. 

  Lhambi (deputado pela Cisplatina) – pede dispensa de tomar assento – pág. 

192. 

M 

  Minas de ouro no Pará – págs. 84 e 314. 

  Morgados e capelas – projeto do Sr. Odorico Mendes, extinguindo os 

existentes e proibindo novas creições – págs. 90 e 314. 

  Municiamento dos soldados – projeto de Sr. Moura dando providências – 

págs. 103 e 149. 

  Milicianos remetidos algemados da provincia de Minas – indicação do Sr. 

Cunha Mattos – págs. 160, 161, 175 e 179.  

  Houve algum debate. 

N 



  Navegação dos rios do império – projeto do Sr. Seixas autorizando o governo 

a permitir a organização de companhias privilegiadas que se encarregassem 

daquela navegação – págs. 102 e 314. 

  Naturalizações – projeto do Senado – págs. 201, 227, 329, e 334. (Debate-se 

a questão – se um projeto vindo do Senado dever ter só uma discussão.) 

  Oraram os Srs. Vasconcellos, Baptista Pereira, Odorico, Marcos Antonio, Lino 

Coutinho e Almeida Albuquerque. 

O 

  Ofícios de justiça – parecer da comissão respectiva sobre o projeto do Sr. 

Maia concernente ao seu provimento – pág. 57. 

  Ordinárias  - projeto do Sr. Maia abolindo a contribuição que com este título 

percebiam o escrivão da Câmara imperial, e do desembargo do paço – págs. 

65 e 252. 

P 

Pretensão  de Claudino José de Souza. pág. 3. 

        ’’          de José Soares de Castro, pág. 5. 

        ’’          de Ricardo Ramos de Carvalho, pág. 49. Teve discussão. 

        ’’          de Manoel Cypriano de Freitas, pág. 56. 

        ’’          de João Cardoso de Almeida Amado, pág. 89. 

        ’’          dos habitantes do arraial do Porto de S. Fellipe, pág. 145. 

        ’’          do arraial de Santa Luzia, pág. 146. 

        ’’          de Candida Joaquina de Jesus – pág. 161. 

        ’’          de Joaquim Theodoro Lima – págs. 193, 211 e 247. 

        ’’          de Mathias Pita da Rocha Falcão – págs. 193, 211 e 247. 

        ’’          de Eduardo Alvares Pereira Sodré – págs. 193, 211 e 247. 

        ’’          do africano Bernardo e outros – págs. 198, 201, 230 e 323. Houve     

                    discussão. 

        ’’          de Antonio Machado de Carvalho – pág. 198. 

        ’’          de Francisco Dias de Castro – pág. 230. 



        ’’          de Joaquim José Siqueira. Pede que se lhe conceda a faculdade  

                    de formar uma companhia agronômica sobre as margens dos rios  

                    Mearim, Grajaú e Pindaré da provincia do Maranhão, com fins de  

                    colonização, etc. – Parecer da comissão respectiva – pág. 283.  

 

  Provisão do conselho supremo militar de 23 de Novembro de 1825, sua 

derogação – págs. 12, 176 e 179. 

  Oraram os Srs. Cunha Mattos, Vasconcellos, Vergueiro, Ledo, Souza França 

e outros. 

 

  Palhaço – mortandade de 252 pessoas que se deu no porão do navio 

daquele nome, no Pará; pedido de providências para que fossem castigados os 

perpetradores desse atentado – pág. 37. 

Oraram os Srs. Dias, Costa Aguiar e Odorico Mendes. 

  Pilotos  projeto do Sr. Cavalcanti de Albuquerque estatuindo preceitos acerca 

de suas cartas – pág. 54. 

  Publicação das leis – parecer da competente comissão sobre o projeto do Sr. 

Clemente Pereira, apresentando um substituivo – págs. 54 e 113. 

Oraram sobre a preferência os Srs. Clemente Pereira , Baptista Pereira e 

Vasconcellos. 

  Professores públicos – projeto do Sr. Hollanda Cavalcanti outorgando-lhes 

certas garantias – pág. 100. 

  Provimento  dos desembargadores e magistrados da comarca – parecer da 

comissão de legislação sobre o projeto do Sr. Marcos Antonio dando 

providências para facilitar o dito provimento – pág. 195. 

  Discursos do Srs. Vasconcellos, Cruz Ferreira, Souza França, Almeida 

Albuquerque, Marcos Antonio. 

  Provimento de ofícios de justiça – projeto da comissão de legislação – pág. 

265. 

Q 

  Queimadas – projeto do Sr. Baptista Pereira providenciando sobre elas – 

págs. 100,120 e 123. 

  Oraram os Srs. Lino Coutinho e Gonçalves Martins. 

R 

  Regimento da Câmara e Senado – proposta do deputado Dias para que 

tenham a sanção imperial – págs. 12 e 84 (não foi adotado nem julgado objeto 

de deliberação.) 



  Recrutas vindos do Ceará – maus tratos na remessa – pág. 34. 

  Relatórios – Indicação do deputado Vergueiro para que se lembre aos 

ministros a necessidade da apresentação dos relatórios. – Outra indicação do 

deputado Cavalcanti de Albuquerque sobre o mesmo assunto. Ainda outra – do 

deputado Vergueiro especificando certas informações que deviam ser pedidas 

ao ministro do império – págs. 84, 117, 126, 130 e 186. Todas estas indicações 

sofreram debate orando os Srs. Cunha Mattos, Almeida Albuquerque, Lino 

coutinho, Vasconcellos, Vergueiro, Soares da Rocha, Souza França, Ledo, 

Marcos Antonio, e outros. 

  Recrutamento – projeto de lei apresentado pela comissão de marinha e 

guerra – pág. 201. 

  Réus sentenciados pela comissão militar de Pernambuco e Ceará, na 

revolução de 1824. – Ofício do ministro da justiça enviando a respectiva 

relação – pág. 144. 

  Responsabilidade dos empregados públicos, ministros e conselheiros de 

estado. – Continuação da discussão sobre a preferência dos dois projetos de 

lei apresentados nas sessões de 29 e 30 de Maio; votação da preferência; 

debate relativo ao projeto que a obteve - págs. 163, 174, 184, 212, 231, 258, 

269, 277, 286, 300 e 317. 

  Oraram os Srs. Marcos Antonio, Vasconcellos, Souza França, Lino Coutinnho, 

Cruz Ferreira, Vergueiro, Soledade, Miranda Ribeiro, Baptista Pereira, Custodio 

Dias, Odorico Mendes, Almeida Albuquerque, Cunha Mattos, Clemente Pereira, 

Ledo, Costa Aguiar, Maia, Araujo Basto, Ferreira França, Teixeira de Gouvea e 

Pedreira. 

  Redação  do Diario da Câmara – propõe a respectiva comissão que seja 

nomeado para ela o Dr. Custodio Alves Serrão com o mesmo honorário 

arbitrado ao Dr. Francisco Gomes de Campos – pág. 176. 

  Reconhecimento do principe imperial – Formulário – projeto de lei 

apresentado pela comissão mista, composta dos Srs. José da Cruz Ferreira, 

José Antonio da Silva Maia, Visconde de Lorena, Visconde de Aracaty, 

monsenhor Pisarro, Visconde de Maricá, Marquês de S. João da Palma, 

Marcos Antonio de Souza, Barão de Alcantara e Januario da Cunha Barbosa – 

pág. 229. 

S 

  Sentenças do conselho de guerra – projeto da comissão de marinha e guerra 

sobre sua execução – pág. 4. 



  Sargentos-móres dos corpos de 2ª linha – parecer da comissão de marinha e 

guerra acerca da suspensão de seu provimento – págs. 9 e 253. 

  Sesmarias  - projeto do Sr. Vergueiro – pág. 13. 

  Subsídio aos deputados – ofício do ministro da fazenda expondo diversas 

dúvidas sobre a folha remetida pela Câmara, e acerca do modo como deverá 

ser feito o pagamento – págs. 78, 79, 133 e 126. 

   Oraram os Srs. Paula Souza, Lino coutinho e Teixeira de Gouvêa. 

  Seminários – sua criação nas províncias do Ceará e Piaui – pág. 104. 

  Sessões extraordinárias – proposta do Sr. Lino Coutinho para que hajam 

duas sessões extraordinárias na semana, afim de tratar-se das leis 

regulamentares – págs. 93 e 116. 

  Falaram os Srs. Vasconcellos, Marcos Antonio, Teixeira de Gouvêa, Almeida 

Albuquerque, Souza França, Baptista Pereira, Miranda Ribeiro, Lino Coutinho, 

Vergueiro, monsenhor Pisarro, Soledade e Seixas. 

  Subsidio – projeto do Sr. Vasconcellos vedando aos deputados a percepção 

de quaisquer propinas, ou ordenados, durante o tempo da sessão, e nos seus 

intervalos – pág. 137. 

  Surdos-mudos – Memória remetida pelo governo à Câmara sobre o 

estabelecimento para educação dos surdos-mudos – pág. 252. 

T 

  Tipografias – projeto do Sr. Vergueiro criando uma nas capitais das 

províncias do império – págs. 54 e 228. 

  Tráfego de escravos – parecer da comissão competente sobre o projeto do 

Sr. Clemente Pereira oferecido em sessão de 28 de Maio abolindo-o; a 

comissão eleva o prazo do projeto para a extinção – págs. 79 e 149. 

  Taquígrafos – seus ordenados – parecer da comissão de redação do Diario – 

pág. 104. 

V 

  Verificação de poderes – págs. 12, 79, 80, 201 e 206. 

  Vínculo de Jaguára – abolição – págs. 315 e 329. 

 

  



 

         

            

 

   


