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Índice do Mês de Agosto1 

Quarto Volume 

 

A 

  Abolição do foro pessoal – projeto da comissão de leis regulamentares, 

extinguindo-o – págs. 1, 2, 33, 196 e 207. 

  Oraram os Srs. Marcos Antonio, Baptista Pereira, Vergueiro, Clemente 

Pereira, Souza França, Custodio Dias, Almeida Albuquerque, Lino Coutinho, 

Vasconcellos, Teixeira de Gouvêa, Cunha Mattos, Miranda Ribeiro, Cruz 

Ferreira e Paula Souza. 

 

  Abusos de administração praticados na província de Mato Grosso – págs. 12, 

e 32. (Vid. Sessão de 15 de Junho.) 

  Amazonas – navegação – Vid. Navegação do Amazonas. 

C 

  Cidadãos brasileiros – projeto de Senado considerado compreendidos no art. 

6º § 1° da constituição os que tendo nascido no Brasil, e residindo em país 

estrangeiro na época da independência voltaram ao império dentro em seis 

meses – págs. 49, 205, 223 e 236. 

  Falarão os Srs. Marcos Antonio, Soares da Rocha Teixeira de Gouvêa, 

Vasconcellos, Lino Coutinho, Almeida Albuquerque e Souza França. 

 

  Conselhos de guerra – proposta do poder executivo; ofício do ministro 

Visconde de Paranaguá comunicando que não podia comparecer à discussão 

para a qual havia sido convidado pela Câmara porque tinha de assistir ao 

despacho – pág. 2 – discussão do projeto págs. 10, 17, 32, 268, e 365. 

  Oraram os Srs. Vasconcellos, Cunha Mattos, Paula Souza, Cruz Ferreira e 

Custodio Dias. 

 

  Cartas dos alunos da academia médico-cirúrgica, págs. 69, e 365. 

  Companhia para navegação do Amazonas. (Vid. Navegação do Amazonas.) 

                                                           
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. 

 



  Conselhos gerais de província – propõe o Sr. Vasconcellos que visto o 

Senado não admitir a fusão enquanto senão adotasse o regimento comum, se 

retirasse a emenda sobre a inviolabilidade dos conselheiros de província, a 

qual não tinha sido aprovada pelo mesmo Senado – pág. 191, 269 e 335 (a 

indicação foi à comissão de constituição e que deu parecer na sessão de 26 de 

Agosto, cujo parecer foi rejeitado.) 

  Oraram os Srs. Teixeira de Gouvêa, Paula Souza, Vasconcellos, Costa 

Aguiar, Ferreira França, Custodio Dias, Lino Coutinho, Baptista Pereira. 

 

  Cursos jurídicos – discussão do projeto criando um no Rio de Janeiro; 

emenda do Sr. Teixeira de Gouvêa estabelecendo-o na cidade de São Paulo; 

outra emenda do Sr. Paula Souza determinando que se colocasse em São 

Paulo e outro na cidade de Olinda – págs. 54, 61, 76, 84, 85, 114, 128, 143, 

187, 237, 261, 299, 325 e 346. (Na sessão de 9 de Agosto fala-se em uns 

estatutos organizados pelo Visconde da Caxoeira.) 

  Oraram os Srs. Marcos Antonio, Cunha Barbosa, Miranda Ribeiro, 

Vasconcellos, Baptista Pereira, Lino Coutinho, Vergueiro, Costa Aguiar, Paula 

Souza, Custodio Dias, Hollanda Cavalcanti, Cruz Ferreira, Almeida 

Albuquerque, Odorico Mendes, Clemente Pereira, Luiz Cavalcanti, Souza 

França, Soares da Rocha, Ferreira França, Cunha Mattos e Araujo Basto. 

  Código civil, e criminal – longo parecer da comissão respectiva sobre as 

propostas dos Srs. Maia, e Pires Ferreira para a organização daqueles códigos; 

- págs. 16 e 342. 

  Cobrança de direitos de entrada, em Goiás, de mercadorias com destino a 

Mato Grosso; parecer da comissão de fazenda – pág. 12 e 32. 

  Oraram os Srs. Cunha Mattos, Getulio e Teixeira de Gouvêa. 

  Código criminal – parecer da comissão competente acerca do projeto do Sr. 

Clemente Pereira, sobre a divisão e princípios que deviam ser reconhecidos 

como bases para o desenvolvimento dos delitos, das penas e de ordem do 

processo criminal – págs. 17, 172 e 341. 

  Oraram os Srs. Vasconcellos, Clemente Pereira, Costa Aguiar, Lino Coutinho, 

Silva Telles e Paula Souza. 

  Câmaras municipais – projeto do Sr. Vergueiro dando-lhes organização e 

regimento – pág. 312. 

  Comissariado do exército, pág. 303. 

 

 



D 

  Diário da Câmara – sua redação, taquígrafos, etc.; algumas reflexões do Sr. 

Vasconcellos a tal respeito, e indicação oferecida pelo mesmo senhor - págs. 

42 e 127. 

  Dotação à família imperial – projeto do Sr. Getulio designado qual devia ser 

aquela dotação para os membros da família imperial – págs. 193, 196, 198, 

220, 271, 273 e 320, (parecer e projeto da comissão de fazenda, na sessão de 

21 de agosto.) 

  Oraram os Srs. Getulio, Araujo Vianna, Souza França, Lino Coutinho, Almeida 

e Albuquerque, Teixeira de Gouvêa, Baptista Pereira, Vergueiro, Luiz 

Cavalcanti, May e Ferreira França. 

  Dispensa de 3ª discussão dos projetos vindos do Senado – debate a respeito 

deste ponto – pág. 335. 

  Deputados que não comparecerão à sessão de 1826. – Vid. Relação nominal 

dos deputados, etc. 

E 

  Empregos da Câmara – tratando-se do requerimento de Manoel Rodrigues 

de Carvalho e Sabino Francisco Malheiros, aludiu-se ao molho de provê-los – 

págs. 42 e 43. 

  Eleição da Mesa – pág. 61. – Foram eleitos os mesmos membros do mês 

anterior. 

  Escravatura – memória sobre a escravatura, oferecida por José Eloy Pessoa 

– pág. 165. 

  Escolas de meninas nos conventos de religiosas – parecer e projeto das 

comissões eclesiástica e de instrução pública sobre o projeto do Sr. Lino 

Coutinho àquele respeito. 

  Fazem observações os Srs. Lino Coutinho, Souza França, Cruz Ferreira, 

Marcos Antonio e Vergueiro. 

  Estrada de Porto-Real em Goiás ao rio Moju no Pará – parecer da comissão 

de estatística e comércio sobre a proposta do Sr. Costa Aguiar – págs. 236, 

246 e 281. 

  Encerramento da assembleia geral – o governo diretamente sem aguardar 

pedido da Câmara oficia a esta dizendo que teria de realizar o encerramento no 

dia 6 de Setembro; resolveu porém a Câmara que não obstante àquela 

comunicação do governo se lhe oficiasse perguntando pelo dia e hora do 

referido encerramento – págs. 338, 347, e 349. 



  Encerramento – sessão imperial do – pág. 367. 

F 

  Fusão das câmaras – parecer da comissão do regimento sobre este assunto, 

e modo de realizá-la – págs. 30, 44 e 188. 

  Oraram os Srs. Almeida e Albuquerque, Costa Aguiar, Lino Coutinho, 

Vasconcellos, Baptista Pereira e Paula Souza. 

  Festividade nacional – dias de festividade nacional – págs. 69, e 365. 

  Fixação das forças de mar e terra – indicação do Sr. Vergueiro para que a 

Câmara recordasse aos ministros da marinha e guerra, a apresentação das 

propostas estabelecidas nos art. 15 § 11 da constituição; parecer da comissão 

de marinha e guerra relativa à dita indicação; aprovação da indicação na 

sessão de 25 de Agosto, e respostas dos respectivos ministros; a comissão de 

marinha e guerra oferece um projeto marcando o quantum da força naval e 

terrestre; e estabelecendo regras para o recrutamento; o projeto é adotado – 

págs. 221, 246, 287, 288, 317, 320, 229, e 346. 

  Oraram os Srs. Cavalcanti de Albuquerque, Vergueiro, cunha Mattos, Lino 

Coutinho, Cruz Ferreira, Clemente Pereira, Costa Aguiar, Teixeira de Gouvêa, 

Souza França, Paula Souza, Custodio Dias, Maia e Almeida e Albuquerque. 

  Formados (brasileiros) em direito em faculdades estrangeiras – projeto do Sr. 

Albuquerque estabelecendo que pudessem ser magistrados no Brasil, 

passando por exame nas do império – págs. 310 e 340. 

G 

  Gondim - filhos do desembargador Gondim. – Vid. Na letra – P – Carlos José 

de Mello. 

I 

  Inválidos – casa e chácara para o estabelecimento do asilo de inválidos – 

pág. 17. 

 Intendência da polícia – vid. rendas parcelas pela intendência da polícia. 

 Intendente geral de polícia na corte – parecer da comissão da legislação, e 

justiça civil e criminal sobre a indicação do Sr. Custodio Dias para que a 

mesma comissão houvesse de propor um projeto de lei, que servisse de 

regimento, e marcasse as raias da jurisdição do poder formidável daquela 

autoridade, ou propusesse a abolição de semelhante magistratura – págs. 112 

e 257. 

  Oraram os Srs. Souza França, Almeida Albuquerque, Vasconcellos, Clemente 

Pereira e Custodio Dias. 



J 

  Junta de gratificação dos diamantes, e melhoramento de mineração em Mato 

Grosso, e São Paulo; sobre o projeto do Sr. Getulio – pág. 112, 193 e 207. 

  Juízo da provedoria mór de saúde – projeto da comissão de saúde pública 

propondo a abolição – págs. 181 e 191. 

  Oraram os Srs. Vasconcellos, Paula Souza e Clemente Pereira. 

L 

  Livros na biblioteca da Câmara – fala o Sr. Vasconcellos da falta de livros 

para a consulta – pág. 43. 

  Liberdade de imprensa – redação dos artigos aditivos da lei sobre este 

assunto apresentada pelo Sr. Ledo, preceituando sobre o modo do julgamento 

dos delinquentes por meio do júri e estabelecendo as bases da formação deste 

tribunal – págs. 44, 45, 58, 136, 154, 166, e 364. 

  Oraram os Srs. Baptista Pereira, Vasconcellos, Clemente Pereira, Lino 

Coutinho, Cruz Ferreira, Souza França, Vergueiro, Almeida Albuquerque, Costa 

Aguiar, Soares da Rocha, Custodio Dias, Cavalcanti de Albuquerque, Paula 

Souza, Maia, Marcos Antonio, Cunha Mattos, Teixeira de Gouvêa e Araujo 

Basto. 

  Loteria – indicação do Sr. Xavier Ferreira para criar-se uma loteria, cujo 

rendimento fosse aplicado às despesas dos cursos jurídicos de São Paulo e 

Pernambuco – pág. 95. 

  Laudêmios – o Senado devolve à Câmara o projeto sobre laudêmios a que 

não dera seu consentimento – pág. 135. 

  Liberdade de imprensa – parecer da comissão de constituição sobre as 

dúvidas do corregedor do crime, e do promotor do juízo dos jurados sobre se 

deviam ou não continuar na execução do projeto da assembleia constituinte 

acerca dos abusos da liberdade de imprensa, mandado pôr em prática 

provisoriamente pelo decreto de 22 de novembro de 1823, entendendo a 

comissão que a dita lei estava em pleno vigor – págs. 201, 223, 257, 299, e 

319. 

  Oraram os Srs. Cruz Ferreira, Souza França, Vasconcellos, Marcos Antonio, 

Teixeira de Gouvêa e Clemente Pereira. 

M 

  Manoel Rodrigues da Costa deputado por Minas – sobre os motivos que 

alegou para não tomar assento – págs. 30, e 356. 



  Meio soldo às viúvas, e filhos órfãos dos oficiais militares – redação 

apresentada pelas comissões da fazenda e guerra do projeto de lei para 

socorro daquelas viúvas, e órfãos – págs. 41, 91, 144, 165, 181, e 354. 

  Oraram os Srs. Hollanda, Cavalcanti, Baptista Pereira, Vergueiro, Almeida, 

Albuquerque, Souza França, Custodio Dias, Queiroz Carreira, cunha Mattos, 

Costa Aguiar, Vasconcellos, Clemente Pereira e Lino Coutinho. 

 

  Memória ou exposição da sociedade estabelecida em New-York com a título 

South American Steam Boot Association tendente à exploração, e navegação 

do rio Amazonas – pág. 96. 

  Orou o Sr. Clemente Pereira. 

  Manoel Ignacio de Mello e Souza – ofício alegando a impossibilidade em que 

está de vir tomar assento na Câmara – pág. 164 

  Mapa da constituição do império do Brasil publicado em Londres – ofício do 

Visconde de Inhambupe remetendo exemplares do dito mapa – pág. 169. 

  Mineração de ouro na província de Goiás – parecer da comissão de minas – 

pág. 180. 

  Memória com o título – Methodo fácil de extinguir a mendicidade no Rio de 

Janeiro – por um brasileiro, oferecida por Gaspar José Monteiro – pág. 282. 

N 

  Navegação do rio Amazonas por barcos de vapor – parecer da comissão do 

comércio, agricultura, indústria, e artes sobre a pretensão de Fulgencio 

Chegaray para levar à efeito a dita navegação – págs. 113, 120, 149, 169, e 

362. 

O 

  Orçamento das rendas, e despesas públicas—remetido pelo governo – pág. 

91. 

  Oficiais de secretaria da Câmara – parecer da Mesa – págs. 348,356, e 366. 

(Houve debate). 

P 

  Propriedade – projeto do Senado regulando o direito de propriedade – págs. 

56, 172, 281, 228, 331, 347, 348, e 365. 

  Oraram os Srs. Vergueiro, Marcos Antonio, Almeida Albuquerque, Lino 

Coutinho, Cunha Mattos, Baptista Pereira. 



  Perdão da pena – indicação do Sr. Araujo Vianna para que o desembargo do 

paço, ou reunião de regedor, chanceler, e agravista mais velho das relações da 

Bahia, Pernambuco, e Maranhão continuassem a conceder na sexta-feira da 

paixão aos réus de crimes menos graves, e se parte, o perdão da pena em 

conformidade da lei – págs. 94, 304. 

  Pena de morte – parecer da comissão de legislação, e justiça civil, e criminal 

sobre o projeto do senado, estatuindo que não fosse executada a sentença da 

pena de morte sem subir à presença do imperador—págs. 96, 289, 304, 320, 

325 e 365. 

  Oraram os Srs. Ferreira França, Marcos Antonio. Lino Coutinho, Clemente 

Pereira, Luiz Cavalcanti Cruz Ferreira, Vergueiro, Baptista Pereira, Custodio 

Dias, Costa Aguiar e Maia.   

  Provedoria – abolição do juízo da provedoria – Vid. Juízo da provedoria. 

  Paróquias – sua criação, parecer da comissão de estatística, discutiu-se se 

era o Poder Legislativo competente para criá-las – pág. 283. 

  Oraram os Srs. Vergueiro, Marcos Antonio, e Souza França. 

  Pretensão de Estevão Maria Ferrão Castello Branco – pág. 2. 

  Pretensão de José Gomes da Silva, queixando-se do juiz ordinário de Itaguaí 

– pág. 9. 

  Pretensão de Wenceslau José de Oliveira Cavalcanti – pág. 9. 

  Pretensão de José Francisco do Espirito-Santo Lanoia – pág. 9. 

  Pretensão de Pedro Affonso de Carvalho (taquígrafo) – págs. 10, 180, e 346. 

  Pretensão de Francisco Dias de Castro – págs. 43, 96,135 e 149. 

  Oraram os Srs. Marcos Antonio, Vasconcellos, Odorico Mendes, Vergueiro e 

Souza França.  

  Pretensão de Norberto João Dourado – pág. 61. 

  Pretensão de Carlos José de Mello – págs. 113, 150, 170, 195 e 246. 

  Oraram os Srs. Cavalcanti de Albuquerque, Souza França, Lino Coutinho, 

Custodio Dias, Maia, Marcos Antonio, Clemente Pereira e Baptista Pereira.    

  Pretensão de Manoel da Cunha de Azeredo Coutinho Souza Chichorro, 

(plano para a divisão dos julgados na província de São Paulo) – pág. 135. 

  Pretensão de Candido Germano Padilha – pág. 149,166, 298, e 363. 

  Pretensão de Francisco Antonio gomes – pág. 171.  



  Pretensão de José Antonio Ferreira Guimarães – pág. 193.  

  Pretensão de Francisco Duarte Bellas – pág. 194.  

  Pretensão de Sebastião José Barata – pág. 194. 

  Fizeram observações os Srs. Marcos Antonio, Costa Aguiar, Clemente 

Pereira, Vasconcellos, Souza França e Vergueiro. 

  Pretensão de José Joaquim de Siqueira (companhia agronômica) – pág. 288. 

  Pretensão de Francisco Pereira Monteiro – págs. 195 e 226. 

  Pretensão de Reginaldo Pereira de Barros – pág. 236. 

  Pretensão de Diogo Antonio dos Santos – pág. 236 

  Pretensão de Joaquim de Souza Ribeiro – pág. 236. 

  Pretensão de José Joaquim de Souza Negrão – pág. 236.  

  Pretensão de diversos cidadãos da Bahia, reclamando pelos prejuízos que 

sofreram na época da independência, causados pela estada da tropa lusitana 

na dita província – parecer da comissão de fazenda – pág. 282.  

  Pretensão de D. Anna Angelica de Lomba – págs. 282, 338 e 347. 

  Pretensão de Marcos Francisco Romano – pág. 283. 

  Pretensão de André José Campos Tuphynambá – págs. 310 e 330. 

  Pretensão de Francisco de Paula Gomes de Cerqueira – pág. 311. 

  Pretensão de José Joaquim da Fonseca – pág. 312. 

  Pretensão de José Antonio da Silva Castro – pág. 312. 

  Pretensão de João Cardoso de Almeida Amado – págs. 319, e 365. 

  Pretensão de Manoel José Pereira da Silva, taquígrafo – págs. 341, e 346 

(competência da câmara para nomear seus empregados.) 

  Fizeram observações os Srs. Clemente Pereira, Custodio Dias e Vergueiro.  

  Pretensão de José Antonio Ferreira Guimarães e José Antonio Rodrigues de 

Amorim, escriturários da redação do Diário – pág. 352 (refere-se ao atraso do 

mesmo Diário, etc.) 

  Pretensão de Manoel Cypriano de Freitas e José Gonçalves da Silva, 

taquígrafos – págs. 341, 346, e 348. (Suscita-se a questão da competência da 

Câmara para nomeação de seus empregados; e o Sr. Miranda Ribeiro propõe 



que no intervalo da sessão os oficiais da secretaria continuassem a perceber 

seus vencimentos.) 

  Pretensão de Joaquim Anselmo Alves Branco Muniz Barreto – págs. 181 e 

343. 

  Pretensão de José Augusto de Carvalho – pág. 339 e 346.  

R 

Regimento – indicação do Sr. Deputado Baptista Pereira, para que se 

alterasse o regimento no artigo em que proíbe fundamentar o voto – pág. 95. 

Relatórios - projeto do Sr. Vaconcellos sobre a apresentação dos relatórios 

pelos diversos ministérios - pág. 96 

Recrutas vindos do Ceará – indicação do Sr. Moura pedindo ao governo sobre 

o recrutamento naquela província, e barbaridade cometidas de trajeto dos 

recrutas para a corte; -  parecer da comissão de constituição acerca da 

indicação; - projeto oferecido como emenda ao parecer, na discussão, pelo Sr. 

Hollanda Cavalcanti, e concebido nos seguintes termos: “Fica suspenso o 

recrutamento na província do Ceará”; - ofício importante do respectivo ministro 

relativamente ao assunto – págs. 94, 99, 112 e 219. 

  Oraram os Srs. Custodio Dias, Cunha Mattos, Albuquerque, Moura, Lino 

Coutinho, Costa Aguiar, Paula Souza, Teixeira de Gouvêa, Vasconcellos, 

Cavalcanti de Albuquerque, Vergueiro e Souza França. (Houve grande 

agitação durante o debate, chegando alguns deputados a derramarem 

lagrimas.) 

  Redação do Diário – parecer da mesa propondo que se discutisse o projeto 

do sendo sobre os redatores, taquígrafos, etc. – pág. 57. 

  Recrutas vindos do Ceará no bergantim Boa União – indicação do Sr. 

Custodio Dias sobre os maus tratos dados a bordo aos ditos recrutas, e acerca 

do horrendo recrutamento no Ceará – págs. 53, 94, 99 e 120. 

  Orou o autor da indicação. 

 

  Rendas percebidas pelo intendente de polícia da corte – parecer da comissão 

de legislação e justiça civil e criminal sobre o projeto do Sr. Custodio Dias, 

relativo ao assumpto – pág. 112 e 226. 

  Oraram os Srs. Custodio Dias, Vasconcellos, Almeida e Albuquerque e Souza 

França. 

  Relatório do ministro da fazenda – indicação do Sr. Vasconcellos – págs. 153 

e 257. 



  Responsabilidade dos ministros, e conselheiros de estado – leitura do 

respectivo projeto de lei redigido pela comissão competente, e adiado na 

sessão de 29 de Junho anterior – pág. 17 e 32. 

  Recrutamento – discussão do projeto de lei apresentado em sessão de 19 de 

Junho – págs. 18, 34, 241 e 299. 

  Oraram os Srs. Clemente Pereira, Vasconcellos, Cunha Mattos, Cavalcanti de 

Albuquerque, Lino Coutinho, costa Aguiar, Queiroz Carreira, Paula Sousa, 

Almeida Albuquerque, Baptista Pereira, Ferreira França, Vergueiro, Luis 

Cavalcanti e Castro e Silva. 

  Reconhecimento do príncipe imperial – deputação portadora do auto solene 

do reconhecimento – pág. 220 e 222. 

  Relação das mercês pecuniárias feitas depois da promulgação da 

constituição – pág. 338. 

  Relatório do ministério da fazenda – parecer da respectiva comissão 

composta dos Srs. Ledo, Souza França, Herrera, Baptista Pereira, Braulio 

Muniz, e Rezende Costa – pág. 174. 

  (Requereu o Sr. Vasconcellos que tanto o parecer como relatório do ministro, 

e as respectivas peças que o acompanhavam fossem impressas com urgência, 

e que o número de exemplares subissem a mil para poderem chegar ao 

conhecimento da nação.) 

  Relação dos despachos do mês Agosto publicados no livro da porta – pág. 

330. 

  Relação nominal dos 20 deputados que deixarão de comparecer à sessão de 

1826 – parecer da comissão de poderes para que se dissesse ao governo que 

desse as necessárias providencias afim de que os ditos deputados não faltem 

a seguinte sessão – págs. 342 e 355. 

S 

  Supremo Tribunal de Justiça – projeto do Sr. Vasconcellos, criando-o; e 

dando-lhe regulamento; parecer da comissão de leis regulamentares sobre o 

projeto – pág. 57 e 91. 

  Socorros às viúvas, e filhos de oficiais militares – Vid. meio soldo. 

  Secretarias de estado – projeto do Sr. Lino Coutinho marcando o pessoal das 

secretarias de estado, concursos, emolumentos etc. – pág. 95.   

  Sesmarias – parecer da comissão de agricultura sobre o projeto do Sr. 

Vergueiro regulando o método de concedê-las, e demarcá-las – pág. 96. 



  Secretarias de estado – projeto de lei do Senado – marcando seu número, e 

dando-lhes organização; parecer da comissão de leis regulamentares – pág. 

188 e 328. 

  Secretarias das câmaras legislativas – parecer da comissão de fazenda da 

câmara sobre o projeto do Senado – pág. 340. 

  Subsídio – parecer das comissões de poderes e de fazenda, recusando a 

percepção do subsidio por inteiro a um deputado que o requerera, mas que não 

tinha comparecido à sessão desde o começo – págs. 355, 357 e 366. (Houve 

larga discussão.) 

T 

  Tratados com Portugal, e a França – ofício do ministro Visconde de 

Inhambupe remetendo cópias daqueles tratados, como fora requisitado pela 

Câmara, e informando sobre a nomeação de membros para o corpo 

diplomático feitas pelo governo antes de instaladas as câmaras- págs. 9 e 10. 

V 

  Viúvas, e filhos órfãos de oficiais militares – Vid. meio soldo. 

  Verificação de poderes – págs. 135, 196, 207, 223, 226, 237, 310, 320 e 339. 

  Vasconcellos – tendo-se retirado sem licença da Câmara o deputado 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, a comissão de poderes apresentou um 

parecer propondo que o mesmo deputado se recolhesse a seu posto por não 

ter previamente obtido aquela licença – pág. 238 e 346. 

  Vacina – autorização ao governo para fazer a despesa necessária com a 

propagação da vacina – pág. 335. 

 

 

 

 

 

  

 

 


