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LEI DATA ASSUNTO 
CADEIRAS 
CRIADAS 

Cadeiras ou 
assuntos 

referentes à 
CIDADE DE SÃO 

PAULO 

Outras 
localidades 

SEXO MASCULINO SEXO FEMININO 

1 
Lei n

o 
09 de 24 

de Março de 
1835 

Autoriza o governo a 
designar ordenados 

inferiores estabelecidos no 
decreto de 7 de Agosto de 

1832, e para prover 
interinamente as cadeiras 

de ensino de meninas. 

__ __ __ __ __ 

2 
Lei n. 43 de 5 de 
Março de 1836 

Criação de cadeiras 3 __ 

Freguezias de: 
Morretes, 
Silveiras, 
Juquery e 
Limeira 

__ __ 

3 
Lei n 54de 18 de 
Março de 1836 

Castigos permitidos nas 
escolas de primeiras letras 

__ __ __ __ __ 

4 
Lei n. 107 de 27 
de Fevereiro de 

1838 

Ordenado do Professor 
Público da Sé. Dever do 

mesmo de aplicar o 
método Lancaster. 
Compromete-se o 

Presidente da Provincia a 
providenciar uma casa 

espaçosa para as aulas. 

__ Sé __ __ __ 

5 
Lei n. 151 de 20 
de Janeiro de 

1841 
Criação de cadeiras 1 __ Tatuhy __ __ 

6 
Lei n. 171 de 12 

de Março de 
1841 

Criação de cadeiras. 
Determina que o art. 2º da 
resolução de 27/02/1838 

deixará de ter vigor quando 
a cadeira for provida.  

1 Freguezia da Sé __ __ __ 
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7 
Lei n. 198 de 8 
de Março de 

1842 
Criação de cadeiras 2 __ 

Sorocaba, Villa 
de Guaratinguetá 

__ __ 

8 
Lei n. 199 de 8 
de Março de 

1842 
Criação de cadeiras 1 __ 

Freguezia do 
Belém em 

Guarapuava 
__ __ 

9 
Lei n. 7 de 4 de 
Março de 1843 

Criação de cadeiras 

7 para o 
sexo 

masculino e 
6 para o 

sexo 
feminino 

__ __  

Freguezia do Campo Largo 
e Capellas Curadas de 

Votuverava e Tindiquéra 
(Municipio da Villa de S. 
Roque), Freguezia de S. 

João do Rio Claro 
(Municipio da Vila 

Constituição), Freguezia de 
Indaiatuba (municipio de 

Itu), Freguezia de 
Itapecerica (municipio de 

Santo Amaro) e Freguezia 
do Socorro (municipio de 

Bragança) 

Cidade de Campinas, 
Villas de Lorena, 

Príncipe, Antonina, 
Pindamonhangaba, 
Cunha e Bananal. 

10 
Lei n. 6 de 29 de 
janeiro de 1844 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
masculino 

 __  __ 
Freguezia de Santa Branca 

(Municipio de Jacarehy) 
__ 

11 
Lei n. 13 de 13 
de fevereiro de 

1844 
Criação de escola  

1 para o 
sexo 

masculino 
 __  __ Cidade de Paranaguá  __ 

12 
Lei n. 17 de 22 
de fevereiro de 

1844 
Criação de cadeira 

1 para o 
sexo 

feminino 
 __ __  __  Villa de Morretes 

13 
Lei n. 18 de 22 
de fevereiro de 

1844 
Criação de cadeira 

1 para o 
sexo 

masculino 
 __ __ 

Freguezia de S. João Boa 
Vista (municipio da Villa de 

Mogy-Mirim) 
__  

14 
Lei n. 25 de 8 de 
Março de 1844 

Criação de cadeiras 

3 para o 
sexo 

feminino e 3 
para o sexo 
masculino 

1 do sexo 
masculino no 

Braz 
 __ 

Freguezia do Belém 
(municipio de Jundiahy), 
Amparo de Bragança. 

Villas de Bragança, 
Jacarehy e Mogy das 

Cruzes. 
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15 
Lei n. 6 de 19 de 

fevereiro de 
1845 

Criação de cadeira 
1 para o 

sexo 
masculino 

Freguezia de 
Nossa Senhora 

da Penha de 
França 

__ __ __  

16 
Lei n. 09 de 19 
de fevereiro de 

1845 

Suprimi a segunda cadeira 
de Primeiras Letras da Sé 

__ Sé  __  __  __ 

17 
Lei n. 14 de 7 de 
Março de 1845 

Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

feminino e 1 
para o sexo 
masculino 

__  __  Cidade de Taubaté Villa de São Roque 

18 
Lei n. 14 de 6 de 
março de 1846 

Criação de cadeiras 1  __ 

Freguezia de 
São José dos 

Barreiros 
(municipio de 

Arêas) 

__ __ 

19 
Lei n. 19 de 6 de 
Março de 1846 

Criação de cadeiras 
3 para o 

sexo 
masculino 

 __ 

Freguezias de 
Sarapuhí 

(municipio de 
Itapetininga), 
Agoachoca 

(municipio de Itú) 
e Santo Antonio 
da Caxoeira de 

Atibaia. 

 __  __ 

20 
Lei n. 23 de 12 
de Março de 

1846 
Criação de escola  

1 para o 
sexo 

masculino 
 __  __ 

Freguezia de São José de 
Parahitinga 

__ 

21 
Lei n. 24 de 12 
de Março de 

1846 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

feminino 
__   __  __ Villa de Porto-Feliz 

22 
Lei n. 28 de 12 
de março de 

1846 
Criação de cadeiras 

2 para o 
sexo 

masculino 

Freguezia de 
Nossa Senhora 

do Ó 
__ 

Freguezia de Santa 
Bárbara (municipio da 

Constituição) 
__ 
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23 

Lei n. 310 de 16 
de Março de 

1846 (lei n. 34 
de 1846) 

Referente à organização 
das escolas de instrução 

primária. Criação da 
Escola Normal da cidade 

de São Paulo 

__ __ __ __ __ 

24 
Lei n. 5 de 16 de 

fevereiro de 
1847 

Cria no Seminário de 
Educandas de São Paulo 

uma escola normal de 
instrução primária para o 

sexo feminino 

__ __ __ __ __ 

25 
Lei n. 6 de 16 de 

fevereiro de 
1847 

Aprovação dos Estatutos 
do Seminário de meninos 

da cidade de Itú 
__ __ Itú __ __ 

26 
Lei n. 19 de 16 
de março de 

1847 

Fixa o número de meninas 
que devem ser 

sustentadas pelos cofres 
públicos no Seminário de 

Educandas da capital 

__ Capital __ __ __ 

27 
Lei n. 11 de 21 
de março de 

1849 
Criação de cadeiras 

2 cadeiras 
para o sexo 
masculino 

__ __ 

Freguezia do Embaú 
(municipio de Lorena) e 

Freguezia de 
Itaquaquecetuba (municipio 

de Mogi das Cruzes) 

__ 

28 
Lei n. 12 de 21 
de março de 

1849 
Criação de cadeiras 

2 cadeiras 
para o sexo 
masculino 

__ __ 

Bairro do Santo Antonio e 
Freguezia de 

Caraguatatuba ambos os 
lugares do municipio da 

Villa de S. Sebastião 

__ 

29 
Lei n. 13 de 21 
de março de 

1849 
Criação de cadeiras 

4 para o 
sexo 

masculino 

1 cadeira no 
Braz __ 

Cubatão (municipio de 
Santos), Freguezia de 

Araçariguama (municipio 
de S. Roque), Freguezia de 

Pinheiros (municipio de 
Queluz). 

__ 
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30 
Lei n. 405 de 10 

de Junho de 
1850 

Criação de cadeiras 
6 para o 

sexo 
masculino 

__ __ 

Freguezias de 
Paranapanema e de 

Botucatú (municipio de 
Itapetininga), Freguezia de 

S. Simão (municipio da 
Casa Branca), Capella 

Curada de Guaraquiçaba 
(municipio de Paranaguá), 
Freguezia de Mogy-guassú 

(termo de Mogy-mirim). 

__ 

31 
Lei n. 424 de 6 

de maio de 1851 
Criação de cadeiras 

4 para o 
sexo 

masculino 
__ __ 

Freguezia de Tibagy e da 
Penha (municipio de Mogy-

mirim), Freguezia do 
Carmo (municipio da Villa 
Franca) e na povoação do 

Porto de cima (villa de 
Morretes). 

__ 

32 
Lei n. 443 de 9 
de Março de 

1853 
Criação de Cadeiras 

4 para o 
sexo 

masculino 
__ __ 

Freguezia de Nossa 
Senhora da Piedade 

(municipio de Sorocaba), 
Freguezia de Cajurú 

(municipio de Batataes), 
Freguezia de Santa Rita do 
Paraíso (Municipio da villa 

Franca do Imperador) e 
Freguezia de Bethlém do 

Descalvado (termo da villa 
de S. João do Rio Claro). 

__ 

33 
Lei n. 449 de 14 
de abril de 1853 

Criação de cadeiras. De 
acordo com o art. 4º da 
lei n. 34 de 16 de março 

de 1846 

2 cadeiras 
para o sexo 
masculino 

__ __ 

Freguezia do senhor Bom 
Jesus do Arujá (municipio 
de Mogy das Cruzes) e a 

segunda cadeira na Cidade 
de Iguape. 

__ 
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34 
Lei n. 450 de 14 
de abril de 1853  

Criação de cadeiras. De 
acordo com o art. 4º da 
lei n. 34 de 16 de março 

de 1846 

1 para o 
sexo 

feminino 
__ __ __ 

Segunda cadeira na 
Cidade de Sorocaba 

35 
Lei n. 484 de 3 

de maio de 1854 
Criação de cadeiras 1 __ 

Capella da 
Senhora da 
Conceição 
Apparecida 

(municipio de 
Guaratinguetá) 

__ __ 

36 
Lei n. 498 de 24 

de março de 
1855 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
masculino 

__ __ Tremembé __ 

37 
Lei n. 513 de 18 
de Abril de 1855 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
masculino 

Povoação de S. 
Miguel (Districto 
da Freguezia da 

Penha) 

__ __ __ 

38 
Lei n. 519 de 24 
de abril de 1855 

Aposentadoria do 
professor público 

Francisco Antoniuo das 
Chagas (40 anos de 

magistério) 

__ __ 
Villa de Santo 

Amaro 
__ __ 

39 
Lei n. 528 de 2 
de abril de 1856 

Criação de cadeiras 
2 para o 

sexo 
feminino 

__ __ ___ 

Freguezia do Bethlém 
(municipio de 

Jundiahy) e Freguezia 
da Serra Negra 

(municipio de Mogy-
mirim) 

40 
Lei n 536 de 5 de 

abril de 1856 

Criação de escola de 
instrucção primaria 

elementar 

1 para o 
sexo 

masculino e 
1 para o 

sexo 
feminino 

1 para o sexo 
feminino na 
Freguezia do 

Braz 

__ 
Freguezia de Itaquery 

(municipio do Rio Claro) 
Braz 
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41 
Lei n. 537 de 11 
de abril de 1856 

Criação de cadeira 
1 para o 

sexo 
masculino 

 __ __ 

Povoação da extincta aldêa 
da Senhora da Escada 
(municipio de Mogy das 

Cruzes) 

__ 

42 
Lei n. 543 de 24 
de abril de 1856 

Desobriga o casal de 
Antonio Pinto de Carvalho 

a pagar o que recebeu 
Sebastião Pint de 

Carvalho, como aluno da 
escola normal. 

__ __ __ __ __ 

43 
Lei n. 7 de 19 de 
março de 1857 

Criação de cadeiras e 
transferência da cadeira do 

bairro de Cubatão 
(municipio de Santos), 

para o bairro de Bertioga, 
do mesmo municipio. 

4 para o 
sexo 

feminino 
__ __ 

Transferência da cadeira 
do bairro de Cubatão para 
o bairro de Bertioga ambos 

do municipio de Santos 

Villas de Nazareth, 
Botucatu, Santa 

Branca e na 
Freguezia da 

Conceição dos 
Guarulhos. 

44 
Lei n. 26 de 8 de 

abril de 1857 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino 
 __ __  

Capella de Nossa Senhora 
do Rozario - lugar 

denominado Rozeira - 
municipio de Guaratinguetá 

 __ 

45 
Lei n. 34 de 20 
de abril de 1857 

Criação de cadeiras de 
instrucção primaria 

4 para o 
sexo 

feminino 
__ __ __ 

Villas de Uma, 
Piedade de Pirapora, 

Parahitinga e 
Parapanema. 

46 
Lei n. 39 de 25 
de abril de 1857 

Criação provisória de 
cadeiras 

2 para o 
sexo 

masculino e 
1 para o 

sexo 
feminino 

__ __ 

Toque-Toque Pequeno 
(municipio de S. 

Sebastião), Arraial de 
Sant'Anna (municipio de 

Batataes). 

Freguezia de 
Cabriúva 

47 
Lei n. 6 de 10 de 
março de 1858 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
masculino 

__ __ 
Bairro de Peruíbe 

(municipio de Conceição de 
Itanhaen) 

__ 

48 
Lei n.7 de 10 de 
março de 1858 

Criação de cadeira 
1 para o 

sexo 
masculino 

__ __ 
Freguezia de Santo 
Antonio de Juquiá 

__ 
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49 
Lei n. 9 de 11 de 
março de 1858 

Criação de cadeiras 

6 para o 
sexo 

masculino e 
2 para o 

sexo 
feminino 

1 para o sexo 
masculino na 
Freguezia da 
Consolação 

__ 

Freguezia do Sapé (termo 
de Silveiras), Capellas da 

Cachoeira (termo de 
Lorena), Santo Antonio do 

Pinhal (termo de 
Pindamonhangaba), São 

Carlos (termo de 
Araraquara) e Bairros dos 

Pilões (termo de 
Guaratinguetá). 

Villas de Cutia e 
Araraquara 

50 
Lei n. 28 de 20 
de abril de 1858 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
feminino 

 __ __ __ 
Bairro do Pirake 

(municipio de Vila 
Bela) 

51 
Lei n. 641 de 14 
de fevereiro de 

1859 

Restabelece a cadeira de 
Cubatão, conservando a 
outra criada em Bertioga. 

1 para o 
sexo 

masculino 
 __ __ 

Bairro de Cubatão (cidade 
de Santos) 

__ 

52 
Lei n. 642 de 2 
de março de 

1859 
Criação de cadeiras 

4 para o 
sexo 

masculino e 
1 para o 

sexo 
feminino 

__ __ 

Freguezia de S. Domingos 
e Lençóes (municipio de 
Botucatu), Rio do Peixe 

(municipio de Parahybuna), 
Jaboticabal (municipio de 

S. João do Rio Claro). 

Villa de 
Caraguatatuba 

53 
Lei n. 647 de 16 
março de 1859 

Criação de cadeiras 

3 para o 
sexo 

masculino e 
3 para o 

sexo 
feminino 

 __ __ 

Porto da Ribeira (municipio 
de Iguape), Bairro do 

Ararapira (municipio de 
Cananéa), Capella do Rio-

Preto (municipio de 
Araraquara). 

Villa do Amparo, Villa 
de S. Bento do 

Sapucahy-mirim e 
Villa de Brotas. 
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54 
Lei n. 660 de 25 
de abril de 1859 

Criação de cadeiras 
3 para o 

sexo 
feminino 

__ __ __ 

Freguezias do Rio do 
Peixe (municipio de 

Parahybuna), Sapuhy 
(municipio de 

Itapetinga) e na 
Capella de 

Apparecida (municipio 
de Guaratinguetá). 

55 
Lei n. 687 de 29 

de março de 
1862 

Criação de cadeiras 
2 para o 

sexo 
feminino  

__ __ __ 

Villa de Santo Antonio 
da Cachoeira e 
Freguezia dos 

Lençóes (municipio de 
Botucatu) 

56 
Lei n. 688 de 5 
de abril de 1862 

Criação de cadeiras 
2 para o 

sexo 
masculino 

__ __ 

Freguezia do Boquira 
(termo de Taubaté) e na 
parte central do bairro do 

Ribeirão dos Mottas 
(municipio de 

Guaratinguetá) 

__ 

57 
Lei n. 689 de 5 
de abril de 1862 

Criação de cadeiras 

2 para o 
sexo 

masculino e 
3 para o 

sexo 
feminino  

__ __ 

Freguezia de Paiolinho 
(municipio de Taubaté) e 

Capella de Nossa Senhora 
do Monte Serrate no Salto 

(municipio de Itu) 

Bairro de Cubatão 
(municipio de Santos), 
Freguezia do Bethlém 
do Descalvado e na 
Freguezia S. Carlos 

do Pinhal. 

58 
Lei n. 691 de 5 

de maio de 1862 
Criação de cadeiras 

3 para o 
sexo 

feminino e 2 
para o sexo 
masculino 

1 para o sexo 
feminino no 

districto do sul 
da Freguezia da 

Sé 

__ 
Freguezia do Espirito Santo 
do Pinhal e Bom Sucesso 

de Itapeva da Faxina 

Sé, Freguezia do 
Espírito Santo do 

Pinhal, Freguezia de 
Yporanga. 
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59 
Lei n. 697 de 24 
de fevereiro de 

1863 
Criação de cadeiras 

3 para o 
sexo 

feminino e 1 
para o sexo 
masculino 

1 para o sexo 
feminino na 

Freguezia da Sé 
e 1 para o 

mesmo sexo no 
Bairro da 

Consolação 
(Freguezia de 

Santa Iphigenia) 

__ 
Campo Largo (municipio de 

Atibaia) 
Freguezia do Socorro 

60 
Lei n. 702 de 20 

de março de 
1863 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
feminino 

__ __ __ 
Freguezia de Nossa 

Senhora da Penha de 
França 

61 
Lei n. 709 de 18 
de abril de 1863 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
masculino 

__ __ 
Bairro do Massaguassú (ao 

norte da Villa de 
Caraguatatuba) 

__ 

62 
Lei n. 2 de 22 de 

fevereiro de 
1864 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
feminino 

__ __ __ 
Freguezia do Embahu 
(municipio de Lorena) 

63 
Lei n. 30 de 26 
de abril de 1864 

Apenas trechos referentes 
à instrucção primaria. 

(adota a obra “Quadros 
Históricos da Provincia de 
S. Paulo” - do Brigadeiro 

Machado d’Oliveira). 

__ __ __ ___ __ 

64 
Lei n. 1 de 4 de 
março de 1865 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
masculino 

__ __ 
Capella Curada de Mboy 

(municipio de Santo Amaro) 
__ 

65 
Lei n. 13 de 14 
de março de 

1865 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino 
__ __ Itú __ 

66 
Lei n. 14 de 14 

de março 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

feminino 
__ __ __ 

Freguezia de S. 
Bernardo 

67 
Lei n. 25 de 28 
de março de 

1865 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino 
__ __ 

Quando a capella curada 
do Espirito Santo do Rio do 

Peixe for elevada a 
Freguezia 

__ 



 31 

68 
Lei n. 33 de 31 
de março de 

1865 
Criação de cadeiras 

2 para o 
sexo 

feminino 
__ __ __ 

Freguezia d'Agua 
Choca (municipio de 

Itú) e cidade de 
Taubaté 

69 
Lei n. 40 de 01 
de abril de 1865 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
masculino 

__ __ 
Ilha dos Portos (municipio 

de Ubatuba) 
__ 

70 
Lei n. 58 de 20 
de abril de 1865 

Concede licença de um 
ano à professora pública 

Maria Florencia Perea 
Pinto, para que ela cuide 

da saúde. 

__ 
Freguezia do 

Braz __ __ __ 

71 
Lei n. 62 de 20 
de abril de 1865 

Revoga lei de criação de 
cadeiras em algumas 

localidades e autoriza a 
criação de uma cadeira 
para o sexo feminino 

1 para o 
sexo 

feminino 
__ __ 

FECHADAS as segundas 
cadeiras para o sexo 

masculino em Itapetinga, 
Tatuhy e Mogy-mirim 

Freguezia do 
Alambary (municipio 

de Itapetininga) 

72 
Lei n. 79 de 25 
de abril de 1865 

Estabelece o prazo de um 
mês, a começar do dia da 

nomeação aos 
professores, tanto da 

instrução primária como 
secundária, tomem posse 

de suas cadeiras, seja qual 
for a provincia. 

__ __ __ __ __ 

73 
Lei n. 80 de 25 
de abril de 1865 

Criação de cadeiras 
2 para o 

sexo 
feminino 

__ __ ___ 

Villa de Campo-Largo 
(termo de Sorocaba) e 

Freguezia do Arujá 
(termo de Mogy das 

Cruzes) 

74 
Lei n. 92 de 26 
de abril de 1865 

Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino e 
1 para o 

sexo 
feminino 

__ __ 
Freguezia do Espirito Santo 

do Rio do Peixe 
Villa de Caconde 
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75 
Lei n. 93 de 26 
de abril de 1865 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
feminino 

aldêa de S. 
Miguel __ __ __ 

76 
Lei n. 2 de 20 de 

fevereiro de 
1866 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
masculino 

__ __ 
Capella de Santa Cruz do 

Taboão (municipio de 
Paranahyba) 

__ 

77 
Lei n. 4 de 20 de 

fevereiro de 
1866 

Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino e 
1 para o 

sexo 
feminino 

__ __ Cidade de Lorena Cidade de Lorena 

78 
Lei n. 10 de 09 
de março de 

1866 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

feminino 

segunda cadeira 
da Freguezia de 
Santa Iphigenia 

__ __ __ 

79 
Lei n. 11 de 09 
de março de 

1866 

Determina o uso da 
Constituição do Império 

para o ensino de leitura e 
análise gramatical  

__ __ __ __ __ 

80 
Lei n. 13 de 10 
de março de 

1866 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino e 
4 para o 

sexo 
feminino 

__ __ Cidade de Santos 

Cidade de Santos, Itú, 
Freguezia do 

Tremembé, Freguezia 
de Araçariguama. 

81 
Lei n. 33 de 06 

de abril de 1866 

Adota como compêndio 
para o ensino religioso 
nas escolas públicas o 

Catechismo 

__ __ __ __ __ 

82 
Lei n. 43 de 11 
de abril de 1866 

Criação de cadeiras e 
instrucção primária 

1 para o 
sexo 

feminino e 1 
para o sexo 
masculino 

__ __ 

Capella de Nossa Senhora 
dos Remedios dos Campos 

Novos (municipio de 
Cunha) 

Freguezia de Santa 
Bárbara (municipio de 

Constituição) 
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83 
Lei n. 50 de 18 
de março de 

1866 

Concede a Maximiano 
Nester da Silva Abreu 

(amanuense da Secretaria 
da Inspetoria Geral da 
Instrução Publica) dois 
anos de licença, para 

cuidar da saúde. 

__ __ __ __ __ 

84 
Lei n. 52 de 18 
de abril de 1866 

Criação de cadeiras 
4 para o 

sexo 
masculino 

__ __ 

Freguezia de Dous-
Corregos (municipio de 
Brotas), Freguezia de S. 

Pedro (municipio da 
Constituição), Freguezia de 
N. Sra. Dos Remedios do 

Tieté e Freguezia de Santa 
Rita do Passa-Quatro 

(municipio de Bethlem do 
Descalvado). 

__ 

85 
Lei n. 26 de 19 

de julho de 1867 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino 
__ __ 

cidade de Mogy das 
Cruzes 

__ 

86 
Lei n. 31 de 19 

de julho de 1867 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino 
__ __ 

Colônia de Cananéa 
(comarca de Iguape) 

__ 

87 
Lei n. 54 de 15 

de abril de 1868 

Referente à fiscalização e 
inspeção da instrução 

pública, concursos dos 
professores, motivos 
para fechamento de 

escolas. 

__ __ __ __ __ 

88 
Lei n. 01 de 8 de 

junho de 1869 
Criação de cadeiras 

3 para o 
sexo 

masculino 
__ __ 

bairro do Capitão-mór 
(municipio de Bananal), 

cidade de Capinas e Mogy-
mirim 

_ 

89 
Lei n. 6 de 8 de 
junho de 1869 

Garante a contagem do 
tempo que o professor 
João José de Carvalho 

regeu a cadeira de Iguape 

__ __ Iguape __ __ 
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90 
Lei n. 10 de 15 

de junho de 1869 
Criação de cadeiras 

9 para o 
sexo 

masculino e 
1 para o 

sexo 
feminino 

para o sexo 
masculino: 
bairro de 

Sant'Anna 
(freguezia de 

Santa Iphigenia) 
e bairro Ribeirão 

das Almas e 
Calhêtas 

__ 

Rio do Peixe (municpio de 
Botucatú), 

Pindamonhangaba, bairro 
dos Remedios (em 
Taubaté), bairro de 
Itaquery, bairro de 

Marezias (municipio de S. 
Sebastião). 

Freguezia de Mogy-
Guassú 

91 
Lei n. 17 de 19 

de junho de 1869 

Referente à aposentadoria 
dos professores de 

primeiras letras por tempo 
de trabalho 

__ __ __ __ __ 

92 
Lei n. 20 de 25 

de junho de 1869 
Criação de cadeiras 

2 para o 
sexo 

feminino 

Freguezia de 
Nossa Senhora 
do O' e outra no 

bairro de 
Bethlem 

(Freguezia do 
Braz). 

__ __ __ 

93 
Lei n. 21 de 25 

de junho de 1869 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

feminino 
__ __ __ Guaratinguetá 

94 
Lei n. 22 de 30 

de junho de 1869 
Criação de cadeiras 

3 para o 
sexo 

feminino e 2 
para o sexo 
masculino 

1 para o sexo 
masculino na 

Freguezia da Sé 
e outra no bairro 

da Luz 

__ __ 

Dous-Corregos, Mogy 
das Cruzes, e Bairro 
do Velloso (municipio 

de Villa-Bella). 

95 
Lei n. 23 de 30 
de Junho de 

1869 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino 
__ ___ 

bairro Fazenda Velha 
(municipio de Itapetininga) 

__ 

96 
Lei n. 24 de 30 

de junho de 1869 
Criação de cadeiras 

2 para o 
sexo 

masculino e 
2 para o 

sexo 
feminino 

__ ___ 

Bairro de Santa Cruz 
(municipio de Campinas) e 
Bairro de Capivary (termo 

de Caçapava) 

Cidade de Campinas 
e cidade de Mogy-

mirim 



 35 

97 
Lei n. 46 de 12 

de julho de 1869 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino 
__ ___ Cidade de Itapetininga __ 

98 
Lei n. 47 de 14 

de julho de 
1869 

Referente à compra de 
escravos entre 2 e 4 anos 

para serem libertos 
__ __ __ ___ __ 

99 
Lei n. 9 de 10 de 
março de 1870 

Criação de cadeiras 
1 para o 

sexo 
masculino 

___ __ 
Bairro de Ubatumirim 

(municipio de Ubatuba) 
__ 

100 
Lei n. 10 de 10 
de março de 

1870 

Aprovação da criação 
provisória de cadeiras 

declarada em 17 de agosto 
de 1869 

__ 

Para o sexo 
feminino na 
Freguezia de 

Santa Iphigenia 

__ __ __ 

101 
Lei n. 12 de 15 
de março de 

1870 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino 
__ __ 

Freguezia da Alagoinha 
(municipio de S.Luiz) 

__ 

102 
Lei n. 15 de 16 
de março de 

1870 
Criação de cadeiras 

5 para o 
sexo 

masculino e 
1 para o 

sexo 
feminino 

__ __ 

Capella de Ivapurandura 
(Municipio de Xiririca), 
Senhor Bom Jesus do 
Perdão (municipio de 

Iguape), bairro da Juréa, 
Icapára e Capella de Nossa 
Senhora da Conceição de 
Lavrinhas (Districto de S. 
João Baptista da Faxina). 

Villa do Jahú 

103 
Lei n. 19 de 10 
de março de 

1870 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino e 
1 para o 

sexo 
feminino 

__ __ Cidade de Ubatuba 
Bom Sucesso (Cidade 

de Jacarehy) 

104 
Lei n. 20 de 17 
de março de 

1870 
Criação de cadeiras 

2 para o 
sexo 

masculino 
__ __ 

Piquete (municipio de 
Lorena) e Cidade Cunha 

__ 
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105 
Lei n. 22 de 22 
de março de 

1870 

Criação e remoção de 
cadeiras para o sexo 

masculino 

FECHA 2 e 
CRIA 2 para 

o sexo 
masculino 

__ __ 

FECHADAS: Bairro de 
Calhetas (municipio de S. 
Sebastião) e Barra Velha 

(municipio de Villa Bella da 
Princeza) CRIADAS: Bairro 
do Cambory (municipio de 
S. Sebastião) e Bairro da 

Pria do Pinto (municipio de 
Villa Bella da Princeza) 

__ 

106 
Lei n. 23 de 22 
de março de 

1870 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

masculino 
__ __ 

Praia Dura (municipio de 
Ubatuba) 

__ 

107 
Lei n. 28 de 23 
de março de 

1870 
Criação de cadeiras 

6 para o 
sexo 

masculino e 
4 para o 

sexo 
feminino 

__ __ 

Bairro de Caçapava Velha 
(municipio de Caçapava), 

bairro do Taboão 
(municipio de Cunha), 

Cidade de Iguape, Bairro 
do Areão (municipio de 
Taubaté), Capella de S. 

Sebastião do Tijuco-preto 
(districto da Freguezia de 

S. João Baptista da Faxina 
e no Bairro da Varginha 
(minicipio de Arêas)). 

Freguezia da Senhora 
da Ajuda de 

Itaquaquecetuba, 
Boquira, Villa de 

Brotas e no Porto da 
Ribeira de Iguape 

(municipio de Iguape). 

108 
Lei n. 30 de 23 
de março de 

1870 
Criação de cadeiras 

1 para o 
sexo 

feminino 
__ __ __ 

Capella da Escada 
(municipio de Mogy 

das Cruzes) 

109 
Lei n. 36 de 28 
de março de 

1870 

Revoga a Lei n. 34 de 1 de 
Julho de 1867 que 

autorizava a compra de 
dois mil exemplares do 
Cathecismo Brasileiro 

__ __ __ __ __ 
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110 
Lei n. 39 de 28 
de março de 

1870 
Criação de cadeiras 

8 para o 
sexo 

masculino e 
1 para o 

sexo 
feminino 

Para o sexo 
masculino: 

Freguezia do 
Braz e uma para 
o sexo feminino: 

Bairro do 
Rozario 

__ 

Capella de S. José 
(municipio da Villa Capão 

Bonito de Paranapanema), 
Capella de S. João Baptista 

do Guarehy, Capella do 
Espírito Santo da Boa 

Vista, Bairro do Palmital 
(municipio de Itapetininga: 
no marco de meia légua), 
Capella da Senhora da 

Piedade do Baruel 
(municipio de Mogy das 

Cruzes), Cidade do Tietê, 
Bairro do Rosário 

(municipio de Parahybuna). 

__ 

111 
Lei n. 45 de 29 
de março de 

1870 
Criação de cadeiras 

3 para o 
sexo 

masculino e 
2 para o 

sexo 
feminino 

 __ __ 

Bairro da Pescaria 
(municipio de Itapetininga), 

Cidade da Faxina e na 
Estação do Rio Grande 

(districto de S. Bernardo). 

Cidade de Itapetininga 
e Cidade de Faxina 

112 
Lei n. 81 de 12 
de abril de 1870 

Criação de Cadeiras de 
primeiras letras e de 
instrucção primaria 

2 para o 
sexo 

feminino e 4 
para o sexo 
masculino 

__ __ 

Freguezia de Nossa 
Senhora do Patrocínio de 

Araras, Praia do Bairro 
(municipio de S. 

Sebastião), Itapecerica e 
Vianna (municipio de Villa 

Bella). 

Freguezia de Nossa 
Senhora do Patrocinio 
e Cidade do Rio Claro 

113 
Lei n. 91 de 18 
de abril de 1870 

Referente ao vencimento 
de alguns professores 

__ 
Bairro da Luz e 
Freguezia da Sé 

Cidade de 
Campinas 

__ __ 

114 
Lei n. 93 de 21 
de abril de 1870 

Trechos de lei, referente à 
aposentadoria dos 

professores. 
__ __ __ __ __ 

        

 


