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REGIMENTO INTERNO. 
- DA -

GAMARA DOS DEPUTADOS 
TITULO I 

Da constituição da Gamara 

CAPITULO I 

DAS SESSÕES PREPARATORIAS 

Art 1.º No primeiro armo de cada legislatura, a 28 
de abril, ás 14 horas, no edifício proprio, se reunirfo em 
sessões preparatorias, sob a direcção do Presidente do Tri-
huna! Superior de Justiça Eleitoral, os cliplomados á Gamara 
dos De1mtados. 

Art. 2.0 Declarada aberta a sessão, serão os diplomados 
twesentes convidados a entregar os seus diplomas. 

Art. 3.º De posse dos diplomas, o Presidente dani p01· 
t'inda a primeira sessão e, auxiliado pelo Secretario Gernl da 
Presidencia da Gamara e funccionarios da Secretaria que jul-
ga!· necessarios, organizará uma lista dos Deputados diplo-
mados e outra dos supplentes dos diplomados. 

Art. 4.0 As listas acima referidas deverão ficar orga-
nizadas dentro do prazo de 21! horas e serão lidas, em sessão 
parn conhecimento dos interessados e immediata publicação 
no orgão official da Gamara. 

Art. 5.0 No terceiro dia, feita a citada publicação, os di-
plomados presentes, desde que constituam a maioria abso-
luta elos representantes, elegerão, ainda sob a presiclencia do 
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JJiz Presidenle do TriLunal Supet·iot' de JusLiça Eleitoral 
por cscruLinio sccrclo, um denll'e elles para Presidente da Ca 
mal'a. 

Art. 6.º - A apuração dessa eleição será pessoalmen-
te, feila pelo Juiz Presidente das sessõfils preparatorias, sen-
do declarado eleito o que tiver oblido a maioria absoluta dm: 
suffragios. 

ParagraP,hO unico. Se nenhum dos votados obtive1• 

maioria absoluta dos votos dos presentes, proceder-se-á ' 
um segundo escrutinio em que só poderão ser suffragado'. 
os dois nomes que tiverem sido mais votados no primeirl• 
escrutinio; se houver, nesse primeiro escrutinio, mais d1· 
dois suí'f'ragados com votação egual, os dois mais idosos ,, 
que devem entrar nesse segundo escrutínio. Em caso de em-· 
pate, nesse segundo escrutinio, declarar-se-á eleito o maü 
idoso. 

Art. 7.0 Depois de fazer a proclamação do Presidente> 
eleito, o Juiz Presidente das primeiras sessões preparatoria, 
dará por finda sua incumbencia e a sessão. 

Art. 8.0 A sessão preparatoria seg'llinte será presidid<• 
pelo Presidente eleito, o qual convidará para Secretario;, 
provisorios quatro Deputados, realizando-se neste mesmo 
dia, desde que esteja presente a maioria absoluta dos mem-
bros da Gamara, a eleição de dois Vice-Presidentes, quat,ro 
Secretarias e outros tantos Secretarias supplentes. 

Art. 9.0 Esta eleição será feita em tres cedulas, sendo 
uma para os dois Vice-Presidentes, outra para os quatro Se· 
cretarios e a terceira para os quatro Secretarias supplentes 
As cedulas das eleições de Vice-Presidentes e de SecretariOJ 
effectivos conterão a indicação de cada cargo, destacada-
mente. Serão considerados eleitos os que tiverem obtido a 
maioria absoluta de votos dos presentes; na falta do 
maioria absoluta ou no caso de empate, proceder-se-á de 
accordo com o paragrapho unico do art. 6º. 

Paragrapho unieo. Os Secretarias supplenteg serão clas-
sificados na ordem da votação recebida e, em caso de em-
pate, terá precedencia o mais idoso. 

Art. 10. Se não houver numero legal para as eleições 
de que tratam os artigos anteriores, serão ellas adiadas para 
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iepois da inauguração da Gamara. Verificada a impossi-
lJilidade da eleição, o Juii lJresidenLe, na primeira sessão, 
após a publicaçüo da lisla uos diplomados, passará a presiden-
i;ia ao Deputado mais idoso, que convidará quatro outros 

:para Secrelarios provisorios. 
l,aragrapho unico. - Nesta hypothese, nas sessões se-

guintes á da inauguração, servirá a Mesa Provisoria até que 
seja eleila a Mesa definitiva. 

Art. 11. Na ultima sessão preparatoria será prestado 
o compromisso. O Presidente, de pé, no que será acornpa, 
nllado por todos os presentes, proferirá a seguinte aifirma-
ção: "l'rometto guardar a Constituição Federal, desempe-
nhar fiel e lealmente o mandato que me foi coniiaclo, e 
, sustentar a união, a integridade e a independencia do 
iBrasil". · 
· · § 1.0 Em seguida será feita, pelo 1º Secretario, a cha-
mada de cada um dos l'epresentantes, a começar pelos Vice-
Presidentes e demais membros da Mesa, e cada um, á pro-
porção que fôr sendo pr.oferido o seu nome, responclcrá -
·'Assim o prometto". 

§ 2.0 O Deputado, que comparecer para Lomu1· posse 
depois desse dia, será conduzido ao recinto pelo 3° e pelo 11° 
Secrelarios, e prestará, em voz alta, perante o Presidente, em 
sessão, o compromisso acima exarado. 

CAPl'l'ULO II 
DA MESA 

Art. 12. A' Mesa da Gamara elos Deputados compete 
a direcção de todos os seus trabalhos. 

§ 1.0 A Mesa compõe-se de um Presidente e ele quatro 
1.:;ecre tarios. 

§ 2.0 Para supprir a falta do Presidente e elos Secre-
Larios, haverá respectivamente dois Vice-Presidentes e qua-
tro Supplentes de Secretarios, 

§ 3.0 O Presidente convidará qualque1· Deputado para 
substituir os Secretarios, na falta accidental dos respecUvos 
Supplentes. 
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Arl. 13 .. ·\ 2\Icsa eleila au illil'iu de caria sessão lcgis-
Jaliva sl'nir:'1, la111L1e111, nas scssÕl'.S cx!.r<101·di1rnl'ia::; e em 
loda . .., as 1Jl·u1·ogar;õcs. 

Paragrapho unico. 1\s l"nncções dos membros da Mesa 
da Gamara elos Dcpulados stímenle cessarão: 

a) ao findar a legislalura, na data do inicio das S'.l'.l~ 
sões preparalorias da legisla lura seguinte; 

b) uos ·demais annos da legisla Lura, com a eleição <la 
nova l\Icsa. 

Art. 14. Os membros da Mesa, bem como os Vice· 
P !'esidentes e os Supplentes de Secretarias, não poderão 
lazer parte de qualquer Commissão, per·manentz, ou espe-
c;iaJ, li não ser a Executiva. 

SECÇÃO 1 

Dr, Presidente 

Art. 15. O Prcs1denl.e 6 o 01·giio ria Calllara, quanci() 
cll;i houver de se enunciar collectivamente, o regulador dos 
se11s trabalhos, e o fiscal da sua ordem, tudo na confor-
Ill idade deste Regimento. 

Art. 1G. São altrilmições do Presidente, além à'.l outra~ 
cullferida~ nesli? Hegiment.o: 

1 ª, presidir ás sessões ela Gamara; 
2ª, abrir e eneerrar as sessões ás horas comI1:;wntl:\ 

m:llas manter a ordem e fazer observar a ConstiLuiçfto, as 
leis da H.epublica e este H.egimento; 

::lª, fazer ler as actas pelo 2º Secreiario, submetLel-as á 
rliseussão e ao voLo ·da Gamara, e assignal-as depois de ap-
lJI'' ivarlas; 

P, fazer ler o pxperl icnLc pelo 1° Secretario, inclusive 
as merisagem, e correspondem·ias do Podee Execulivo. sem 
p1·1•juizo da communicaçiio que entenda transmilt.ir ao pla-
nario quando se Lratar de documento crue julgue necessa-
rio destacar; 

5ª, dar posse aos Deputados; 



- 11 

Gª, conceder a palan'a aos Deputados, na ordem da i:i~ 
-'l'l'ipc;fio, aos que '' ~olicit.arem verbalmente nos termos ilo 
!t1·gimeulo, e negai-a~ aos que a vedirem sem direito; 

7ª, co11vidar o orador a declai·a1', pl'l~viamcnle, ;;1~ vae 
falar a favor ou cont.ra a proposição em discussão; 

8ª, inLerromrJer o orador, que ·Se desviar da que:::lãr, 
falar contra o vencido, faltar á consideração á Gamara, ao 
Senado, ou a algum dos seus membi'OS, e em geral, aos re-
presentante& do poder publico, advertindo-ú, chan1ando-o á 
ordem, e retirando-lhe a palavra se não fôr obedecido; 

9ª, chamar a attenção do orador, ao termin:n a hoc:l 
rlo expediente e da orclem do dia, ou ao se Psgut.a1 0 LE!mp'J 
rm que tem clireit.o de occupar a kibuna; 

10ª, annunciar a ordem do dia e o numero de llPpufados 
presentes; 

11 ª, submetLer á discussão e á votação a materia a isso 
destinada; 

12ª, estabelecer o ponto ela qnestüo sobn l!li<) clev:1m 
-:er feitas as votações; 

13ª, annunciar o resultado das votaçõeio; 
14ª, conceder a palavra, pa!·a explicae.ão pes:;oal, sem 

prejuiw .da ordem do dia; 
15ª, nomear, por auLorizacão da Gamara, Gommi~s0c: 

especiaes, mixtas e internas· 
16ª, designar substitutos para os membros das Gom-

rnissões, em suas vagas ou em seus impedimenLos, cxce-
ptuada a Gommissão Executiva; 

17ª, promover e regular a publicação dos de!Ja Les e dfl 
lodos os trabalhos e actos da Gamara bem como elas pro-
posições promulgadas; 

18ª, não permütir a publicação de expressões e con-
ceitos vedados pelo Regimento; 

19ª, organizar e designar a ordem <lo dia segu inLe; 
20ª, informar a Gamara sobre qualquer ponto de Ol'-

dem ou de pratica parlamenLar; 
21ª, suspendet· a sessão, deixando a cadeira da P1·csi-

dencia, quando não puder manter a ordem, ou as cil'cum-
sLancias o exigirem; 
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22ª, JevauLar a sessão; 
23ª, assignai· lodas as resoluções da Gamara; 
24ª, assiguar a correspondencia deslinada ao Presi-

denle da HevulJlica, ao 3enado, á Côrte Suprema, ao Tri-
Jmnal Superior de Justiça Eleitoral, e ás assembléas es-
lrangeiras; 

25ª, convocar as sessões extraordinarias e especiaes; 
26ª, presidir ás reuniões da Commissão Executiva, to-

mar parLe nas suas discussões e deliberações, com direito a 
voto, e assignar os respectivos pareceres; 

27ª, presidir ás reuniões quinzenaes .dos Presidentes 
das Commissões Permanentes e Especiaes; 

28ª, substiluir, nos termos da Constituição, o Presidente 
da Republica; · 

29ª, resolver todas as questões de ordem que occorre-
rem durante as sessões; . 

30ª, resolver sobre os requerimentos que lhe forem 
presentes e de accordo com o Regimenlo. 

Art. 17. Incumbe ao Presidente zelar pelo prestigio da 
Camara e dignidade de seus membros em todo o territorio 
nacional, tendo para esse fim livre autorização para entender-
se com as autoridades executivas, sempre que se faça misLér. 

Art. 18. O Presidente da Gamara não poderá, senão na 
qualidade de membro da Gommissão Executiva, offerecer 
projectos, indicações ou requerimenl.os, nem votar, excepto 
nus casos de empate ou nos escruLinios secretos. 

Paragrapho unico. Para tomar parLe cm qualquer dis-
cussão, o Presidente deixará a cadeira, interinamente, ao 
seu substituto, emquanto se tratar do objecto que se pro-
puzer discutir. 

SECÇÃO li 

Dos Vice-Presidentes 

Art.. 19. Sempre que o Presidente não se achar no re-
cinto á hora regimental do 1mc10 dos trabalhos, o 1° Vice~ 
lJrnsidentc, e em sua falta o 2º, subst.iiuil-o-á no desem-
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rirmho das suas funcções, cedendo-lhe o Jogar logo que fôr 
nrcsentc. 

Paragrapho unico. Quando o Presidente tiver neces-
sidade de deixar a cadeira, proceder-se-á da mesma fórma. 

SECÇÃO III 

Dos Secretarias 

ArL 20. São attribuições do 1º Secretario: 
1 ª, fazer a chamada, nos casos previstos neste Regi-

mento; 
2ª, Iêr á Gamara a integra de todos os officios do Go-

verno, do Senado, dos Juizes ou Tribunaes e, em summa-
c'io, qualquer outro papel, que deva ser lido em sessão; 

3ª, despachar toda a ma teria do expediente; 
4ª, receber e fazer toda a correspondencia official da 

Gamara; 
5ª, receber, igualmente, todas as representações, con-

vites, petições, e memoriaes dirigidos á Gamara; 
6ª, fazer recolher e i.mar.dar em bôa ordem todas as 

proposicões, para apresental-as opportunamente; 
7ª, distribuir papeis ás Gommissões; 
8ª, assignar, depois do Presidente, as resoluções da Ga-

mara; 
9ª. contar os Deputados, em verificacão de votação; 
1 Oª, dirigir e inspeccionar os trabalhos da Secretaria, 

fazer observar o seu Regulamento, interpretai-o e preen..: 
cher suas lacunas, e fiscalizar as suas despesas; 

Hª, providenciar para que sejam entregues aos Depu-
tados, á medida que forem chegando á Gamara, os avulsos 
impressos relativos á materia designada na vespera para a 
ordem do dia; 

12ª, tomar nota das discussões e votações da Gamara 
em todos os papeis sujeitos á sua guarda, authenticando-os 
com a sua assignatura; 

13ª. appôr ementas aos projerfos recebidos do Senado 
ou do Presidente da Republica, sem ellas. 
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Art. 21. Ao 2º 1::Jccr!'lal'i() eompclc: 
1ª, fiscalizar a reclarr.:iín das adas e· p1·r1r·crlcr ú Hia lei-

tura; 
26 , assignar, depois cio 1° Secretario, todns as aclas e 

resoluções ela Gamara; 
3 , redigir a acla elas sessões secretas: 
4ª, contar os Deputados, em verificacão ele votação; 
fíª. auxiliai· o 1º Secretario a fazer a correspondcncia 

ofJ'iciaJ da Gamara, nos lermos clesf.c Regimento. 
ArL 22. O 3º e o 4º Secrntarios receberão, :i porta da 

cala das sessões, os Depnlaclos que ainda nã.o hajam pres-
larln compromisso, para qnc 0 façam. 

Parngrapho unico. Compete-lhes auxiliar o 1° e o 2° 
Sr:c rdarios na verificaçã.o do votações. 

/ut. 23. Os Sccrclarios o os seus Snpplcntcs substi-
tuir-sc-ã.o conforme sua numeração ordinal e, nesla mes-
ma ordem, substituirão o Presiclcnle, na falla elos Vice-
PrP:,identes. 

CAP lTlJLO IH 

DAS COJ\'T M lSSÜES 

Arf.. 21. A Camarn -rios Deputados m1ciará seus Lra-
l>all1ns, em mtcla sPssiío Jeg·islaliva ordinaria, org·anizando 
suas Cornltlissões. 

l'aragravl10 unieo. As Co1nmissõcs s<:rão: 
o) permanenl.os, as que subsistirem através da legis-

lalu:·a; 
li) l.omporurias, as que se extinguirem com a termina-

ção da Iegislalurn, on logo que hajam prnenchiclo o fim a 
que se destinavam. 

Art. 25. As CommissÕeE' Pcl'llrnnenles serão quatorze: 
·1ª, Executiva; 
2ª, Agricul Lura; 
::ia, Constituição e Justiça; 
liª, Diplomacia e Tratados; 
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5ª, Educação e Cultura; 
liª, Finanças e Orçarnc•1llo: 
7ª, Industria e Co1mnci·cio · 
8ª, Legislação Social; 
9ª, Obras Publicas; 

1 Oª, Redacção; 
11ª, Saude Publica; 
12ª, Segurança Nacional: 
13ª, Tomada de Contas; 
14ª, Transportes e Communicac:õc~ 
Paragrapho unico. As Commissões permanentes scl'iio 

consLiluidas de onze membros cada uma, salvo a Exccntiva 
que será constiLuicla pela Mesa, a ele Finanças e Or1;amenlo, 
e ele Constituição e JusLiça, que Lerão quinze membros, e a rln 
Reclacção, que terá sómente cinco membros. 

Art. 26. As Commissõcs permanentes excl'cnm suas l'unc-
r;ões durante toda a sessão legislativa orrlinaria, ou cx-
traorclinaria e, nas p1·oroga\)Ões, até nova eleição. 

Art. 27. As Commissõcs temporarias são internas. ex-
ternas e mixtas. · 

§ 1.0 As Commissões internas são as que se destinam 
ao estudo ele determinado assumpto su,iei Lo {1 delibcrar;.'lo 
rla Gamara e dividmn-se cm Commissões ele inquerit.o, r:s-
peciacs e geral. 

§ 2.0 As Cornrnissõcs r~xtornas são as constituirias parn 
participar dos aclos cm que a Camara dos Dopularlos hajr. 
rle se rcp1·esentar. 

§ · 3.0 As CommissõPs mixtas são as cons-.LiLuid:i.s rir• 
Deputados n Scuadores. 

Art. 28. As Commissõcs cspeciaes o as ele inquerito 
.-'erão constituídas .por determinação da Gamara para os 
casos em que se tornarem necessarias, sogundo o rlisposLo 
nos artigos seguintes. 

Paragrapho uni e o. O requel'Írnento para a consli luiçJo 
ele uma Commissão especial, ou ele inquerito, será escripLo 
r indicará, desde logo, o assurnplo ele que a mesma haja d(l 
tratar, bem corno o numero de men:.bros que a deve1·5Ll 
rompôr. 
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Art. 29. A Camarn podPrá conslif11ir-sc cm commissfío 
grornl parn o rstnrlo de qnalqurr nssumpto. ou outro fim 
rlr'tf'rminarlo. rlrsrle qur a sun maioria o resolva, n reqneri-
mrnto escripto de qualquer Deputado. 

Paragrapho unico. O requerimento, para a oonstituicão 
rhl Gamara em commissfio geral, deverá, desde logo, indi-
car o ob.iecto, o dia e a hora da reunião. 

Art.. 30. As Commissões mixtas serão, fambem, consli-
tuiflns pela mesma fórma das rspeciaes. por determinai:ião 
ria Gamara. mediante prévio entendimento com o Senado, 
o requerimento escriplo de qualquer Deputado. 

Art,. 3:1'. As Commissões temporarias .durarão: 
a) as de inquerito, nté a conclusão dos respectivos tra-

linlhos; 
b) as csper.iaes. a grral, as externas, e as mixtas. o 

trmno. dentro rla legislatura. nenessario ao cxercicio das 
fllnrr:ões para que foram constiluidas. 

Art. 32. As Commissões nermanentcs. as de inqueri to 
e n s esneciaAs serão constituirias pronorcionalmente ás cor-
rrntes rle opinião representarias na Gamara. 

~ 1.0 As commissões externas serão nomeadM pelo 
PrPsidente. por iniciativa propria 011 a rerprnrimento de 
qirnlrrner Dr,p11tndo. rlenois rlo aprovado pela Gamara. 

~ 2.0 Os representantes da Gamara nas Com:rr.issi'íeE, 
m ixf ns serfio pronorcionaes ás norrentes rle .opinião, el.Aitos 
on rl8 livre nomeacão do PrAsirlente. conforme a natureza 
rins funcções que tenham dr, rlesempenhar. 

Arf .. 3::J. Na sessão seguinte á da eleinão da Mesa. po-
clrrfí.o os Dr,pntado~. con.inncta ou separadamente, indicar, 
por nscripto, devirlamrntc assignado. um nome para cada 
com:nissão pArmanr,nte, considerando-se escolhidos os que 
ohlivnrem um onze-avos rio numAro total de membro.~ da 
Cnm~rn. desprezada n fraecão, excerto quanto á Commissão 
dr Rnrlacr:ão, para que sei·á nenes:::nrio um quinto. e quanto 
:is rle Finanças e Orcamr,nt.o e ele Constituição e Justiça, para 
qnc bastará um quinze-avos, de»prez~da a fraccfro. 
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~ 1.0 A indica<:fio pocler:i soe apoiada pelos proprios 
Dep1ilados que 11iio com1iarcr1·1·cm :'t scssfio, desde que assi-
1-.nwm a rl1!cln1w:iio rl1• nul1·0 Dr•pufailo que ha,ia compnrccido. 

§ 2.0 Nilo se computarão as inrlicaçõcs feitas cm dupli-
cata por um mesmo Deputado. 

ArL. 34. Verificado pela Mesa o numero ele escolhi cios 
mediante indicar,,ão, proccder-sc-ú nas sessões segu intcs á 
eleição, em cscrutir,io secreto e por 1naioria simples, cios que 
faltem irnra completar as commissücs, sendo as ceclnlas or-
ganizadas com tantos nomes quantos fa!Lmn pa1·a compôr 
cada con:missão. Terão direito de voto 1oclos os Dcpuf1dos 
presentes, mesmo que hajam assignado inclicacões. Se não 
tiver havido indicaçür,s, cada ceclula cont.erá. no nrnximo, d8z 
nomes para as commi~sõcs de quinze membros, oi Lo paea as 
ele onze e quaLro para a ele cinco membros. Nfio cS permiLLiclo 
accmnular votos, não sendo a1mrarios os que se afastarem 
elas determinacões c!r,sLe artigo. 

§ 1.0 Para a eleição, as Commissõrs Permanentes serão, 
cxccpto a Executiva, rliviclirlas cm rlois grupos, sendo o pri-
meiro constituido pelas ele •\griculf.ura. ele Industria e Com-
mercio, de Consl.ituição e JnsLir,.a, rle Erlncação e Gnltura, ele 
Logislaçfio Social e ·de Transpm·tes e Comnrnnicarõcs; o se-

, gundo grupo serú constituii!n pelas Commissõos rle Finan-
ças e Orr.amento, de Qbras Pnblicas, rio Saneie Publica, de 
t3egurança Nacional, de Tomada de Contas, ele Diplomacia 
e Tratados e ele Redacçilo. 

~ 2.0 As rommissõcs es1rnrines que forem organizad:'is por 
eleição obedecerão aos precci Los rlesLe artigo. 

Art. 35. Quando se realizar simullanearr:.enf.o mais de 
uma eleição, haverá junto á nwsa - outras tantas urnas, de-
vidamente roluladas, com a inclicacão clara dr, cada uma 
elas eleições a· se proceder. 

Art. 3G. Proceder-se-á á eleição com a chamaria dos 
Deputados, por Estado, do nortr, a sul, incluído o Districto 
Federal e, a seguir, a dos Depufarlos do Territorio do Acre 
e cios Círculos profissionaes. 

§ 1.º Terminada a votação, serão as cedulas reiil'adas 
da urna, contadas e lidas pelo Presidente. 

e. 2 
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§ 2.º Os secretario~ Jll'Occclcrão aos rcspccLi V(JS asspn-
tamcntos, prorlamanclo rm voz alta, a medida q11c se f1'1r 
veri l'icanclo, o resultado ela apuração. 

~ 3.0 Não serão apuradas as cedulas referentes a urna 
eleir:ão que se encontrarem em urnas destinadas a outra 

§ 4.0 Quando uma cedula contiver nume1·0 de vol.us 
maior do que o determinado pelo Regimento, só serão apu-
rados os primeiros até completar o limite regimental. 

§ 5.0 Terminada a apnração, o 1º Secretario redig·il'á 
Jrnlef.im com o resultado final, collocan1io os votados na 
ordem drcrescente cios suffragios. 

§ 6.0 O Presidente procederá á leitura do boletim dn 
apuração final e proclamará os e lei tos. 

SECÇÃO 1 

Das cornrnissffrs dr. i11(f!lPl'it11 

Ar!.. 37. A crcaç;ão do Gommissões de inquerilo, ele que 
traia o art. 36, da Constituição, será submettido á clclibera-
r,1\o do plenario se fôr verificada a hypothese de estar o 1 e-
quPrimenlo assignado, pelo menos, pela terça parle do nu-
111Pro total rle Deputados que com1mzer a Gamara. 

§ 1.0 Esse requerimento será snbmettido :í discussão 
nnica na urdem do dia ela sessão seguinte á em que fôr 
apresenlarlo, tendo cada Deputado o direito ele falar durante 
o nspaç;o de um qnarto de hora e o seu autor durante meia 
hora. 

§ 2 .. 0 O reqnerimenLo deverá ·dizer o numel'O ele Dopu-
larlos qno comporão a commissão, escolhido um total impa r 
en Ll'o os a !gari smos cinco e onze. 

§ 3.0 Approvaclo o requerimento, a commissão deverá ser 
eleita pelo plenari·o, ou nomeada pelo Presidente da Gamara, 
cr1n forme tiver sido proposto e approvado pela Gamara, ten-
do-se em vista, em ambas as hypolheses, o disposto no artigo 
2G da Constituiç;ão da Republica. 

§ 4.0 A Cornmissão requisitará elos Ministerios a presenç;a 
do8 funccionarios que possam eluciclal-a ele qualquer ma-



- 10 -

neira, bem como todos os documentos que 110ssam C'OIH'OtTcr 
par1i n mesmo fim 

§ 5.0 O Presidente da Commissiío designará m2mbrof' 
desla para irem vnssoalmcnte, se assi1n foe 11pc1'.-;snrio, in-
quirir nas reparLil;ões o serviços puhlit·n;;. 

§ G.0 Applicar-se-ão nes:=ws inr1t11)J'ilns as 1H11·11ias cL 
processo penal indicadas no rcg·iment11 in I rrrio. 

Art. 38. A Commissão proporá as conclusõr~s a que r·l1c;-
g·ar em projecto de resolur.)uo, que se1·ú submeltirlo á di~, .. 
cussão unica, durante a qual cada DopuLaclo pnilL'r:Í Lilar 
pelo espaço de uma hora. reservado aos relalü!·c~ e r!i1·r,1lu .. :~ 
falar duas horas. 

Paragrapho unico. Se fôr apresentada enw111l" <'t tnn-
clusão, voltará o projecto, com a nova proposi~.iío, ú. Cmnn1i~
são, para o devido parecer e urna vez rmblic,rnlo 1•slr\ r'11Lra1·;'.i 
na ordem elo dia para a votação. 

Art. 39. Se a conclusão approvalia pplo plena1·i11 fi'ir· nr, 
sentido de ser punido ou responsabilizado irnlivir:hj() ou inrll-
viduos encontrados cm falta, iriío todos os papeis :'l C.i111·· 
missão de Constituição e Jnstiça para que indiqne a proYi-
dencia que deve ser tomada pela Gamara, afim rle que; se 
effective a decisiío da mesma. 

Paragrapho unico. Esse parecer ela Cornmissão de Cons-
'.ituição e Justiça terminará por um projecLo de resolução, 
que soffrerá uma discussão unica, cm que carla nepularlo 
poderá falar durante um quarto de hora e o relalnr n:.cia 
hora, sendo, depois rle approvado, rcme\.tirlo ao Prrsir!rnt.c iia 
Camara para promulgação e 1rnblicac;.ão no Din.1·ic dr, Poder 
Leaislativo e no Diario Of f icinl•. 

SECÇ.:W If 

ArL 40. As Com missões 1H'1·rnanenl.cs r1~11ni l'->'P-un ordi-
nariamcnl.e, no erlificio da Camnra, uma ou rnaic: yrz0,, r1nr 
semana, cm dias prefixados. 
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Paragrapho unico. O Dinrio do Podei' Lr?aislntivo publi-
car;i quolidiananwnlc a relai;:ão elas Gommis~õcs, com a clcsi-
gnac;ão cio local e da hora cm qL1e se realizam suas reuniões 
n sem indicação da representação ele que faça parte cada um 
de seus membros. 

Art. 41. As reuniões cxtraordinarias da!> Comrnissõe~ 
ter.fo Jogar por convocação cios respectivos Presidentes, e~
officio, .ou a requerimento de qualquer dos sens membros. 

Paragraphn lmico. Qualquer convocação de Commissão 
será annunciada pelo Diario de, Poder Leaislntivo, com vin-
te e quatro horas de antoccdcncia, designação do seu local, 
hora e objecto. 

Art. 42. As reuniões ordinarias, ou cxLraordinarias, da5 
Cornrr.is-sões durarão o tempo necessario aos seus fim~, ::i 
ju izo do presidente, que as poderá interromper quando jul-
gar conveniente. 

Paragrapho unico. As Commissões não se deverão reunir 
no momento das votações em plenario e, quando anterior~ 
mente reunidas, deverão suspender os trabalhos emquanto 
durar aquelle acto, para delle participarem os seus membros. 

Art. 43. As reuniões das Com missões poderão ser pubii-
cas. quando assim estas deliberarem. 

~ 1.0 Serão sempre secretas as reuniões elas Cornmissões 
para deliberar sobre: 

a) declaração de guerra ou accôrdo sobre a paz; 
/J) tratados, ou convenções, com as nações estrangeiras, 
r) concessão, ou negação de passagem de forcas estran-

goil'as pelo territorio nacional para operações militares. 
~ 2.0 Nas reuniões secreLas servirá como Secretario da 

Cnmmissão, por designação do Presidente, um de seus 
lllPllilll'OS. 

~ 3. 0 Só os Deputados e os MinisLros de Estado, quando 
convidados, poderão assistir ás reuniões secretas. 
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SECÇÃO III 

Das attribuiçúes das Com.missões 

Art. 41!. As Commissões permanentes têm por fim prin-
cipal estudar lodos os assumplos submetlidos ao seu exame 
e que lhes forem enviados vela Mesa, e manifeslar a sua 
opinião sobre elles. 

Art. 45. A' Commissão Executiva compete, além do ou-· 
tras disposições regimentaes: 

a) tomar todas as providencias necessarias ú regulari-
dade dos trabalhos legislativos; 

b) conceder licenças aos Deputados, tendo em vista os 
arts. 30 e 34 da Constituição e sem prejuízo do que esLivet· 
determinado na lei relativa ao subsidio. 

e) dirigir todos os serviços da Gamara, duran 1 e as ses-
sões legislativas e nos seus interregnos; 

d) prover a policia interna da Gamara; 
e) propor á Gamara a creação dos logares necessarios 

ao serviço de sua Secretaria e a nomeação dos funccionarios 
desta; 

f) promover os funccionarios da Secretaria, nas vagas 
occorrentes· 

g) nomear o pessoal subalterno necessario ao serviço da 
Gamara; 

h) Msignar os títulos de nomeação ·dos funccionarios 
da Gamara; 

i) conceder licença, com ou sem vencimentos, aos fun-
ccionarios da Gamara. 

Art. 46. Nenhuma proposição modificando os serviços 
da Secretaria da Gamara dos Deputados, ou as condições de 
,qeu pessoal, ainda mesmo que seja apresentada como emen-
da a projecto ele lei orçamentaria, poderá ser submeltida á 
deliberação sem parecer da Commissão Executiva. 

Art. '17. A' Commissão de Agricultum compele dizer so-
bre todas as proposições que se refiram a qualquer assum-
pto relativo á agricultura e pecuaria 
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A1·l. rn. A.' Co111.m.i~sllo r/e Constil11içlio e .Tnsliça com-
p1dl' rn:rnil'P~la1·-sn soh1'0. lodos os :1ss11m11!os quanto ao seu 
as;wcto j11ridirn, ]l"gal 011 rnnslilm·ional, a11reei:rndo a con-
vnniencia elos projeclos submclliclos ao seu estudo, quando 
a inda não examinada po1' outra commissão. 

ArL ,19. A' Coimnissíío de Diplomacia e Tratados com-
pele manifcslar-se sobre lodos os aclos internacionaes de 
qnc a Nar:ão llouver parlicipaelo, ou ele participar e sobre a 
ol'ganização cio Minislerio das Relações Exlcriorcs. 

Arl. 50. A' Coinmissão de Educaçíío e Cuitw·a compete 
opinar sobre loclos os assumptos rf\lativos á educação e 
insln1cção publica, ou parlicular, e a ludo que disser res-
1wilo ao clcscnyolvimenf.o cultural e arLislico. 

Ar!. 51. A' Co11wiiss1ío de Yinançns e Orçamento com-
pnl r: 

a) emiLLir parecer sobre a proposta de orçctmento re-
nwl l.irla pelo Presidente da Republica, ou, na falta della, 
ol'ganizar o projcclo ele lei orc,:arnenlaria sobre a base da 
anl1•rior, e assistir o plcnario cm todas as phases da elab0-
ra~ft0 Ol'çamenLaria; 

b) emitLir parecer sobre Iodas as proposições rcferrm-
t.es á maioria tribularia, ao syslema monel.ario, ao reg·ime 
d1• hancos e aos em11resLimos publicos; 

e) emiLlir parecer sobre a abol'lura ele crediLo; 
d) man i l'Psl.ar-~o so!Jrr ioda e qualqul'r proposição, mes-

ni:1 aqucllas que, prival.iyamrnl1\ compeLom a outras Com-
111i~sõr~, clr:=:do que. clirecla on incliroclamonlc, immediata on 
n:moLamenle, r.oncorrn para augmenLar ou climinnir a des-
pc:.;a ou receila pu!Jlica. 

Art. 52. .\s prnposir:ões allucliclas nos itens anteriores 
não sct·iio ~11l1111ellirlas ú discu~são e á votação, mesmo em 
l'a~o ele m'gencia, sem arnlie1wia ela Commissão de Financ;:as 
I" Orçamento. 

ArL 53. A Cornmiss[ío ele Finanças e Orçamento, toman-
do con!Jocimenlo rlos crodilos solicitados pelo Governo em 
llll'll~agPn1, Ol'ganizaní, em cada ses~ão legislativa, t.res pro-
,i1•1:los, que deverão ser apresentados em fins de julho, fins 
de setembro e fins de outubro. Por deliberação ela Commis-
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siío, qualquer crcdilo porkl'<Í ler o seu Lramile avrcssudo em 
prn.icrlo especial e, nos 1111 imos dct: dias da sessão, vodcrú 
a C11mmi~são reunir t•m uni ,,,J v1·ojecio a conccs~ão de crcrli-
1.os dessa natureza, conforme indicar o interesse dos traba-
lho~ 

§ 1.0 Sempre que um projeclo co11liver mais dt\ um cre-
dito, cada um deverá constituir um artigo especial. 

§ 2.0 Aos projeclos de creditos de qne cogita eslc arLig·o, 
sô poderão ser apresentadas emendas arlclitivas con~ig·namlo 
oult·os crccli!.os quando estes Livercrn sido solicilados em 
mensagem elo Presidente ria Republica. 

Art. 54. A' Cornrnissiío de Industria e Comrne1·r:io com-
pete manifestai·-se sobre todas as proposições que visem re-
gular ou se refiram a qualquer assumplo lig·aclo ús indus-
trias e ao corrimercio. 

Art. 55. A' Cmmnissifo de Lerrislaçcio Sociul compete 
opinar, sobre lodos 05 assumptos attincnl.es á organit:ação do 
trabalho, relações ent1'c este e o capital, e assistencia para 
os trabalhadores. 

Art. 56. A' Cornrnisscio de Obras Publfras compete o 
estudo de todas as questões relativas ás obras publicas e á 
concessão de construcção, uso e gozo das mesmas. 

A'rL. 57. A' Conirnissão de Redacçcio compele a redac-
ção final dos projectos approvados pela Gamara cm ultimo 
turno regimental, salvo o ·disposto no § 1° do arl. 2G1. 

Art. 58. A redacção para a discus.são seguinte, rle pro-
jecto emendado, será feita pela Commissão que o houver 
apresentado, ou sobre elle cmittido parecer. 

Art. 5V. Quando mais de uma Commissão houver emit-
ticlo parecer sobre uma proposição emendada, a Mesa desi-
gnará a que deva redigir o projecto para a discussão seguinte. 

Art. GO. A' Comniisscio de Scmdc Publica compel.e ma-
nifestar-se sobre todos os assumptos de saude publica, hy-
gieue e assistencia sanitaria. 

ArL GL A' Commissrío de Scu11.1·linça l\'ocional compete 
manifestar-se sobre as propostas do Poder Executivo de 
fixação das forças armadas e sobre todos os assumptos que 
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inLoressem á defesa elo Paiz ou se refiram ás forças ar-
madas. 

ArL 62. A' Cummissao rle To11111da de Contas compele 
as attribuições que lhe são conferidas pelo art. 29 da Con-
sliLuição e opinar sobre os actos do Tribunal de Contas. 

Paragrapho unico. Conhecendo das ma terias que lhe 
º'U\o affectas, a Commissão apresentará projectos de reso-
lur:ão, que serão promulgados e mandados publicar pelo 
Presidente da Gamara, depois elo voto desta. 

Art. 63. A' Commissao de T1'ansportes e Communica-
çúes compete opinar sobre tudo que se refira a transportes 
e communicações, radio-diffusão, estradas de rodagem e de 
forro, aviação, navegação, correios o telegraphos. 

Art. G4. A's Commissões tempomi·ias compete o desem-
penho das attribuições que lhes forem expressamente confe-
l'idas pela Gamara. 

SECÇ1IO IV 

Dos trabalhos das Coininissões 
Art. 65. O trabalho das Gommissões obedecerá á se-

guinte ordem: 
a) distribuição da materia pelos relatores; 
b) leitura dos pareceres dei'initivamente assentados; 
e) leitura, discussão o deliberação de requerimentos, 

ou relatorios. 
§ 1. 0 Esta ordem poderá ser alterada pela Gommissão, 

para tratar de materia urgente, ou a requerimento de prefe-
1·encia, de qualquer dos seus membros, para determinado 
assumpto. 

§ 2.0 A distribuição de materia deverá constar da acta 
puhlicada no Diario do Poder Leaislalivo, por assumptos e 
relatores. 

Art. 66. Tratando-se de materia urgente, como tal con-
siderada pelo plenario ou por este Regimento, o Presidente 
designará relator, independentemente de reunião da Com-
missão. 
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Art. 67. As Commissõs perm:rncnlcs poderão Ler rela-
tores previamente designados para cada um dos principaes 
assumpLos ele sua competencia. 

Art. 68. As Commissões deliberarão por maioria de 
votos, com a presença da maioria absoluta elos seus membros. 

Art. 69. A Commissão que receber proposit.;ão, mensa-
gem ou qualquer outro papel que lhe fôr enviado pela Mesa, 
poderá propôr a sua aclopção, ou a sua rejeição, tal.a! ou 
parcial, apresentar projectos delles decorrentes, da1·-lhes 
substitutivos e apresentar -emendas, ou sub-emencl::ts. 

Art. 70. O membro da Commissão, a que fôr clisL1·ibuiclo 
o estudo de qualquer materia, deverá apresentar, denlro elo 
clez dias, relataria a respeito, que terrninm·á em parecer. 

§ 1. 0 O Presidente da Commissão poderá, a requerimen-
to fundamentado do relator, prorogar por mais clez dias o 
prazo que lhe é assignaclo nes! e artigo. 

§ 2. 0 nelatorio e parecer serão lidos em reunião da 
Commissão e sujeitos á discussão pelo prazo que o Presidenll' 
julgar necessario. 

§ 3. º Lido, discutido e votado, em reunião da Com missão, 
o relataria sobre qualquer materia, o relator ter:í o prazo 
de quarenta e oito horas improrogaveis, para recligir o pa-
recer ele accordo com o vencido. 

Art. 71. Se o parecer do relator não fôr adop Lado pela 
maioria da Commissão, o Presidenle designará novo relator, 
dentre os que constituirem maioria. 

§ 1. 0 Para a apresentação do novo parecer será conce-
dido ao segundo relator o prazo de tres dias. 

§ 2. 0 Na hypothese de acceitar a Commissão parecer 
diverso do do primeiro relator, o deste passará a constituir 
voto em separado. 

§ 3. 0 Aos membros da Comrnissão, que pretenderem re-
digir voto em separado, será concedido o prazo comnrnm, 
improrogavel, de tres dias. 

§ 4. º Para o effeito da contagem cios votos relativos ao 
parecer, os "vencidos" serão considerados contrarias e favo-
raveis os "pelas conclusões", os ."com restricções" e os "cm 
separado" não divergente-s da conclusão. 
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Art. 72. A's C:ornmissões é liciLo dividir, para facili-
dade de esLudo, qualque1· rnaLc1·ia sujoila ao seu exame, dis-
(.l'ilmindo cada p::irte ou capiLulo a um relator parcial, mas 
designando um relato'!' geral, de modo a ser enviado á Mesa 
nm só parecer. 

Paragrapho unico. Quando differentes materias se en-
contrarem numa só prQPosição, poderão as Commissões divi-
clil-as para a constituição de projectos separados. 

Art. 73. Qs pareceres assentados em reunião dé Com-
rnissão serão enviados á Mesa para serem lidos e impressos. 

§ 1. 0 Deliberar-se-á sempre, na;; reuniões secretas, 
sobre a convcniencia de serem os pareceres nellas assenta-
do.s, discutidos e votados em sessão publica, ou secreta. 

§ 2.º Os pareceres, votos em separado e emendas, que 
elevam ser discutidos e votados cm sessão secreta, serão en-
tregues, em sigillo, á Mesa, dircctamente, pelo Presidente ela 
Commissão. 

§ 3. 0 Os presidentes das Commissões poderão determi-
nat' á impressão em avulsos, para estudos, dos votos dos re-
Ltl.ores, ou ele qualquer membro da Commissão, bem como 
a de documentos que interessem aos assumptos em exame. 

Art. 7 4. As proposições enviadas ás Commissões, que 
r :lo tiverem parecer no prazo de trinta sessões consecutivas 
ria mesma sessão legislativa, poderão ser incluídas em or-
r!Pm do dia, independentemente desse parecer, ex-officio, pe-
lo Presidente ou por delerminação da Gamam, a requerimento 
ele qualquer Deputado, clesclc, porém, que hajam figurado 
em pauta. 

Paragrapho unico. Quando se tratar de processo ele pres-
lrt('.ão de contas, a faculdade conferida neste artigo devel'á 
prevalecer após o período ele cincoenta e cinco dias. 

Art. 75. As Com missões requisitarão dos ministros de 
Estado, por intermcel10 da Mesa, todas as informações ele que 
leuham necessidade. 

Paragrapho unico. Ainda por intermedio da Mesa, as 
Commissões poderão .requerer a aueliencia dos ministros 
ue Estado sobre determinado assumpto. 

Art. 76. Será permittido a qualquer Deputado a5sistir 
its reuniões elas Commissões e ahi discutir, apresentar expo-
si~:õcs escriptas e suggerir emendas. 
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Paragrapho unil'n. As exposi<:ões cscripf.as, assim comó 
o resumo da;; oI"nes, ~e o~ aulores redigirem os extractos, po-
derão ser publicarias. 

Art. 77. Quando um membro de Gornmissão retiver em 
seu .poder, após reelamação escripLa do seu PresiclenLc, pa-
[Jeis á mesma pertencentes, será o facto communicado ú 
Mesa. 

§ 1. 0 O Presidente da Gamara fará appello a esse mem-
bro de Gommissão no sentido de attender á reclamação, fi-
xando-lhe para isso breve prazo. 

§ 2. 0 Se, extincto esse prazo, não llouver sido attend1do 
o appello, o Presidente da Gamara dará substituto na Com-
missão ao membro faltoso. 

Art. 78. A Commissão Geral, que será dirigida pela 
Mesu, observarú as mesmas disposições regimentaes appli-
caveis á Gamara. 

Paragrapho unico. Em Gommissão Geral nenhum re-
querimento de encerramento de discussão será permittido, 
mas nenhum Deputado poderá falar mais de duas vezes e 
por mais de meia hora cada vez, sobre o mesmo assumpto. 

Art. 79. Não serão adrnittidos ás reuniões das Cornmis-
sões senão os membros da Gamara e os funccionarios desta 
em serviço effeetivo daquellas. 

SECÇ.:W V 

Da awlíencin elas Commissües 

Art, 8v. A distribuição de papei3 ás Cornmissões sera 
feita pelo 1° Secretario dentro de 48 horas do recebimento 
dos mesmos. 

§ 1. 0 A remessa desses papeis ao Presidente de cad<J 
Gomrnissão será feita por intermedio da Secretaria da Ca-
mara, no mesmo dia da distribuição. 

§ 2. 0 Os pareceres e papeis enviados pelas Commissõe;, 
á Mesa, serão encaminhaclos ao 1º Secretario, por intermedio 
da mesma Secretaria. 

Art. 81. Quando fôr distribu1da qualquer proposi~ 
ção a mais de uma Commissã0, cada qual dará o seu pare-
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ccr scvaradamcnte. Se a propo.sicão depender do parecer 
da Comrnissão de ComLiLuição e Justiça, será esta ouvida 
cm primeiro logar. 

§ 1. 0 Quaüclo a Mesa enviar quaesquer papeis a uma 
Commissão e esta pretrmclcr que oulr·::i se manifcstt sobre a 
materia ou com olla se reuna vara dclihorar a respeito, o sou 
PTosidonte enviará, no primeiro caso, á Mesa requerimentú 
cscr,ipto, dando conhecimento do despacho aos demais 

membros; e, no segundo, cnLoncler-so-á com o Presidente 
da outra ·Gommissão, designando os dois, de commum ac-
cordo, a data em que se realizarú a sessão conjuncta. 

§ 2. 0 Quando um DepuLaclo rwctender que uma Gom-
missão se manifeste sobre determinada materia, requererá 
isso por escripto, sendo o requerimento submettido á dis-
cussão e votacão da Gamara, vresenlo a maioria absoluta dos 
Deputados. · 

ArL. 82. Quando alguma Com missão solicitar o pronun-
eiamento de outra, este versar{t unicamente a questão apre-
snntacla, nos termos em que se achar formulada, 

SECÇÃO VI 

Dos presidentes elas Com.missríes e seus substitutos 

Art. 83. As Commissõf:ls, logo depois de eleitas, ou no· 
meadas, reunir-se-ão em uma das salas da Gamara para 
eioger presidente e vice-presidente. 

Paragrapho unico. Se se não realizar a eleição do pre-
siclento e do vice-presidente de qualquer Gornrn~ssão, den-
tro de tres dias, o mais idoso do;, seus membros assumirà 
a presidcncia, até essa eleição. 
Commissão, será subsliLuido o elo vice-presidente. 

Al'L. 81. Quando o presidente faHnr ás reuniões da 
Paragrapho unico. Quando se verificar a ausencia, si-

m ullanea, do presidente e do vice-presidente de uma Com-
missão, caberá a presidencia ao mais idoso dos membros 
presentes. 
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Ar!. 85. A presiclcncia ele Commissõos reunidas calrnrá 
:10 presidente mais idoso, que srl':'t. snhsLituido pelos outros 
prnsiLlcnLcs, na ordem clccrcscc11Lc da idade. 

§ 1. 0 Na hypothese de ansencia de todos os presi-
rlenles das Commissões reunidas, caherá a presidencia aos 
vict~-presidentes, na ordem decrescenle rlas respeclivas ida-
rlrs, e, na falta destes, ao mais idoso elos membros presentes. 

§ 2. 0 Quando tomar parle na reunião a Commissão Exe-
cutiva, a presiclencia caberá ao sou Presidente. 

Art. 86. Ao presirlento rlo f:ommissão compele: 
a) determinar, logo que fôr eleito, o dia, ou rlias elas 

rAuniões ordinarias ela Commissão, fazendo-o publicar pelo 
Diario do Poder Legislativo, e communicar á Mesa; 

b) convocar ex-off icio, ou a requerimento elos mem-
bros da Commissão, reuniões extraordinarias; 

e) presidir a todas as reuniões ela Commissão o nellas 
manter a ordem e a solennidade necessarias; 

d) fazer ler a acta ela reunião anlerior, submeflel-a á 
discussão e votação; 

e) dar conhecimento ú Commissão ele toda a mataria 
recebi ela; 

f) designar relatores e distribuir-lhes a materia sobre 
que elevam emittir parecer; 

o) conceder a palavra aos membros ela Commissão. ou 
aos Deputados que a solicitarem; · 

h) advertir o orador que se rxa!Lar no decorrer dos de-
bates, ou faltar á consideração aos seus pares, ou aos repre-
"Ontantes rlo poder publico; 

i) interromper o orador que esliver falando sobre o 
vencido; 

.i) snbmetter a votos as questões sujeitas á Commissão e 
prnclamar o resultado ela votação; 

/e) conceder vista rlos parr,crres ou documenlos, aos 
membros ela Commissão que a solicitarem, nos termos do 
llegimento; 

l) assignar os pareceres o ronviclur os demais membros 
da Commissão a fazel-o; 



- 30 

m) enviar ú i\Te~a Ioda ri 111aLcl'ia destinnda ú leitura 
cm sessão e ú pulJ!kidnrlr> na nela imprr>ssa elos Lrabalhos da 
Camara; 

n) promover a publicação das aclas da Gommissão no 
Dia.rio do Poder Lr(fislativo: 

o) ser o orgiio rle comrnunica\:ão rla Commissão com a 
l\Iesa; 

v) solicitar rlo vrrsidentc rla Gamara substitutos para 
ns membros da Commissão, ansenles ou impedidos de com-
parecer; 

q) resolver, de accordo com o Regimento, todas as ques-
f iies de ordem suscitarlas na Com missão sobre os seus tra~ 
halhos. 

Art. 87. O Presidente poderá fnnccionar como relator 
r, terá voto em lorlas as deliberaç,õr,s ria sua Commissão. 

Paragrapho uniro. Rm caso rlc empale, ficará adiada a 
decisão alé que se lomcm os volos rios membros ausentes e 
sn forme '' maioria. 

Art. 88. Ao prcsirlünLr~ da Com missão de Finanças e 
Oí'çamento incumbe, ainda: 

a) uma vez votado o orçamento em 2ª discussão, fa-
zer um relalorio sobre a situação financeira e economica 
tio Paiz, aconselhando as medidas legislativas necessarias; 

b) apreciar de conjuncto, nesse rclatorio, o orçamento, 
mostrando as divergencias cnL1·e o do anno que correr, a pro-
posta do Governo, e as medirias tomadas pela Gamara até 
essa data, quanto á ordem financeira e economica; 

e) fazer identico relaLorio de apreciação geral do traba-
lho mçamenlario, quando 1 odos os orçamentos estiverem vota-
dos em 3ª discussão; 

b) propôr, nesses relatorios, as medidas legislativas de 
ordem geral que julgar 11cccssarias, formulando os projc-
clos ele lei que repular indispensaveis para a boa ordem das 
finanças publicas. 

~ 1. 0 Estes relalorios serfio i1ublicados na acta e em 
avulsos, e distribuidos pelos Deputados. 

§ 2. 0 Os projecLos de lei propostos pelo presidente d::i 
Commissão de Finanças e Orçamento, como conclusões de 
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;r!ns l'Olatorios, terifo uma unica rliscllssfío. co1Tespondente á 
lorcoira. 

§ 3. 0 O Presidente da Commissão de Finanças e Orça-
mento poderá delegar as funcções ele relator geral a mn dos 
mrmbros da Commissão, de s1ia livre escolha. 

Art. 89. As proposições e papeis que forem rcrnclti-
dos pelas Commissões ao archivo da Gamara só porlerfío ser 
desarchivados por ordem da Mesa, 011 do presidente da rcs-
prdiva Commissiío, a requerimento de qualquer Dcpnl ado. 

Art. 90. Os Presidentes das Commissões Permanenlcs e 
Espcciaes se reunirão quinzenalmente, sob a presiclencia do 
President~ da Gamara, para examinar e assentar providen-
cias sobre 0 rapido andamento rlas pl'oposições de m:iior in-
leresse. 

SECÇÃ() Vil 

Das acll/s rlas C1m1mi.1·srics 

Art. 01. Das reuniões das Commissões lavrar-se-ão acf.as 
com o summario elo qnc durante ellas houver o.cco1Tirlo. 

§ 1. 0 As actas das reuniões não secretas serfío rladas a 
publicidade no Diarfo do Poder Legislativo. 

§ 2. 0 Dessas actas constarão: 
a) a hora e o local em que se houver dado a n•unwn; 
b) os nomes dos membros da Comm1ssão que compa-

receram e os dos que não compareceram com causa justifi-
cada, ou sem e lia; 

e) a distribuição das materias, por assumptos e reh-
iores; 

d) os pareceres lidos, cm summario; 
e) referencias succintas aos relat.orios lidos e aos de-

bate~. 

§ 3. 0 Quando, pela importancia da materia em estudo, 
convier o registro Lachygraphico rios debates, o Presidente 
requererá ao da Gamara as providencias necessarias. 
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§ '1. o Lida e a[lJll'Ovarla, no inicio de cada reunião, a 
acla da anterior, scrú assignada pelo presidente da Gom-
missão e rubricada cm todas as folhas; 

§ 5. 0 As Commissõcs serão secretariadas, em suas reu-
niões por funccionarios da Secretaria da Gamara. 

§ G. 0 Aos sccrelarios das Commissões compete, além da 
rcdacção das actas, a organização do protocollo dos traba-
lhos, com o andamento dos mesmos. 

§ 7. 0 As actas das reuniões das Gommissões serão. sem-
pre que passive!, dacLylographadas cm folhas avulsas· e cn-
1)adernadas annualmcn Le. 

Art. 92. As netas rias reuniões secretas serão lavradas 
pelo membro da Commissão designado pelo Presidente para 
servir de secretario. 

Paragrapho unico. As actas das reuniões secretas, uma 
vez approvaclas ao fim da reunião, serão assignadas, lacra-
das, datadas e rubricadas pelo presidente e pelo secretario, e 
assim recolhidas ao arcllivo da Gamara. 

SE·CÇ.4..o Vil! 

nns imperlrmenloo 

Art. 93. Sem1wc que um membro de Gommissão não 
1111clcr comparecer ás suas reuniões, deverá disso dar co-
nhecimento ao seu pr~sidcntC:. 

~ 1 . 0 O Presidente da Gamara, ex-nfficio, a requerimen-
1 o do presidente da Gommissão respectiva ou em conse-
qncncia á communicação de qualquer Deputado, designará. 
snbslit.uto interino para o membro ausente, ou impedido 
ele tomar parte nos trabalhos ela Commissão. 

~ 2. 0 Logo que cessar o imperlimcnto previsto neste 
n digo, terminará a substitui1.:,fio respecliva. 

~ 3. ° Cessará a pcrmanencia elo subsLituto na Gommis-
:;iio desde que o substituido compareça ás sessões da Ga-
mara. 
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IJ11s VO(/llS 

Art. !H. As vagas nas Cummissões verifjc:a.r-~e,ãõ -.. 
a) com a cxtincção ou pe1:da do mandato id'gísl.~tiyo'; 
ú) com a renuncia; 
e) com a opção; 
d) com a perda elo Jogar. 
Art. 95. A renuncia riP qualC]nl'r membro de Commis-

são, exceptuados os da Commissfío Executiva, será acto aca-
bado e definitivo. 

Art. 96. Nenlrnm Depnlaclo poderá fazer parte ele mais 
de uma Com missão permanente. 

Paragrarho unico. O membro de uma Commissão per-
ncnte_, que fôr eleito ou clesig-naclo para outra e não optar 
por uma dellas dentro ele 48 horas, considerar-se-á como 
tendo preferido eontim1a1· naquclla cm que já figurava. 

Art. 97. O Deputado eleito ou nomeado para uma com-
missão permanente ou especial e que, presente á sessão ela 
Gamara, não comparecer a duas reuniões ordinarias conse-
cutivas das referidas commissões, perderá o seu Jogar, saneio 
nomeado, desde logo, o seu substituto pelo Presidente ela Ga-
mara, CJ'-off icio, ou a requerimento de qualquer Deputado. 

ArL. 98. O Presidente da Gamara preenchercí, por no-
meação, as vagas verificadas nas Commissões, rlenLro de tres 
sessões, de accordo com o art. 26 da Constituição. 

P'aragraphn unico. Quando a vaga se verificar na Com-
missão Executiva, o preenchimento far-se-á por eleição, de-
signada para a ordem cio dia ela sessão imnrnrliala, ou da que 
se seguir. 

TITULO II 
Dos trabalhos da CarnarD. 

CAPITULO I 
DAS SESSÕES 

Art. 99. As sessões da Gamara dos Deputado~ serão · 
prcparal.orias, ordinarias e extraorctinarias. 

e. 3 



- 34 -

~ J . o Prepara t 01·iac; 'iio as f'essõcs qnc, no primeiro an-· 
110 c111 carla legisla!ura, precf'r!Prn ú inang·nracão da Camarri 
do~ Dt•pul a dos. 

§ 2.º Ordinarias são as sessões quotidianas de qualquct· 
St)ssão legislativa. 

§ :i. ó Extraordinarias são as sessões realizadas em dias, 
ou hora, diversos dos prefixados para as sessões ordinarias. 

Art. 100. As sessões orclinarias serão diurnas, realizar-· 
se-ão to elos os dias uteis, terão inicio ás 14 horas em pon-
! o e durarão quatro horris effectivas, pelo relogio da Ga-
mara. 

§ 1.0 Quando fignrarrm cm ordem cio dia projeclos de 
!Pis periorlicas ou ele reforma constitucional, para discussão 
ou votação, as sessões durarão cinco horas. 

§ 2.0 Na hypothese ele se encerrar a dis.cussão, on ~ 
votação clesses projeclos de leis antes de decorridas quatro 
liorris de sessão, esta durará apenas o tempo ordinario. 

Art. 101. As sessões extraorclinarias serão diurnas ou 
11octurnas. 

§ 1.º As sessões extraordinarias serão convocadas ex-
officio velo Presidente da Gamara ou por deliberação desta, 
a requerimento de qualquer DPpnt.ado. 

~ 2. 0 O Presidente prefixará o dia., a hora, e a ordem 
rlo dia das sessões extraordinarias, dando-os a conhecer, pré-
viamente, á Gamara em sessão, ou pelo Diario do Porler Le-
uislalivo e, nesta hypoth11sc, far-se-á communicação telc-
µTaphica nos Deputados. 

§ 3. 0 A duração elas sessões extraordinarias será a mc~
ma das ordinarias, ainda que ultrapasse a meia-noite. 

§ 4.0 Nas sessões extraordinarias realizadas no dia em 
que tiver havido sessão ordinaria, o tempo destinado ao 
Pxpodiente será tão sómente o necessario para a leitura, re-
d.ificações da acta da sessão anterior e á leitura do expe-
diente, quando houver. 

§ 5. 0 Embora funccionando com o Senado, em sessão 
conjuncta, poderá a Gamara dos Deputados realizar, separa-
damente, sessões extraorclinarias, em horas differentes, pré-
Yiamente annunciadas. 
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Arl. 102. As sessões onl inarias e as exlraorclinarias se-
d'ío puhlicns. mas poderfío ser secretas. 

Art. 103. Existindo ma teria urgente para deliberação 
e não havendo numorn para a votacão, o Presidente sus-
penderá a sessão por tempo prefixado. 

Paragrapho unico. O t.empo cln suspensão da sessão não 
se computará no prazo rle sna duração. 

Art.104. O prazo rie duração elas sessões será proro-
gavel, a requerimento rle qualquer Deputado. 

8 1 . 0 O requerimento ele prorogação da sessão, serú es-
cripto, não terá discussão. decidir-se-á por maioria ele votos, 
presentes pelo menos 50 Deputados, pelo processo symbolico, 
não aclmittirá· encaminhamento ele votação e cleverú prefixar 
o prazo ela prorogação. 

§ 2. 0 Quando a prorogação fôr para que o orarlor se oc-
cupe ou termine uma explicação pessoal, não poderá exce--
der de meia hora. 

§ 3. 0 Quando a prorogação se destinar á votações, só 
poderá ser concedida com a presença de 151 Depularlos, pelo 
menos, verificada "ex-officio" pelo Presidente da Gamara. 

§ 4. 0 O requerimento de prorogação poderá ser apre-
sentado á Mesa até o momento de annunciar o Presidente a 
ordem do dia seguinte. 

§ 5. 0 Se houver orador na tribuna, ao momento de fin-
dar a sessão, e hn 11vcr sirlo requerida prorogação, o Presi-
dente interromperá o orador para submetter a votos o re-
querimento. 

§ 6. 0 A prorogação appruvarla não poderá ser restrin-
gida, a menos que se encerre a discussão ou termine a vota-
ção da proposição em apreço. 

§ 7. 0 Antes de findar uma prorogação p0cler-se-á re-
querer outra, nas condições anteriores. 

Art. 105. A juiz o do Presidente, a Gamara podel"c'i rea-
lizar sessões especiaes para recepção de altos per.;;onagern: 
ou interromper uma sessão ordinaria para o mesmo fin1, brm 
como para grandes commemorações. 

Art. 106. Para a manutenção da ordem, respeito e so-
lemnidade das sessões, serão observadas as seguintes regraf!; 
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1.ª Dnnmlc as sL•ssões os D0putaclos dcvcriln l)Pl'InlUH'-
cet· nas respectivas bancadas; 

2. ª Nenhuma conversação será permiLtida no recinto 
cm tom qne difficulte a leil11ra ele actos ou docurnenlos, a 
eliamacla. as deliberações ela Mesa e os debates. 

3.ª Falando da bancada, os oradores em caso algum 
poderão fazei-o de costas para a Mesa. 

SECÇÃO 1 

nas sessrles pu/1/icns 

ArL. 107, A' horn elo inicio ria sessão, os membros da 
Mesa e os DepuLaclos occup:wão os seus logares. 

§ 1. 0 O P1·esidente verificará, pela lista de presença, o 
numero rle Deputados prcsen tes. 

~ 2.0 Achando-se prP~Pnl.r, nm decimo cio mw1c1·0 lotai 
de Deputados. rlrsj)rezacla a frac1:ão, o Presidente declarará 
aberLa a sessão. 

§ 3.0 Se faltar rsse clecimo o PresiclPnte deelarará (j'llt: 
Jliio pôt!P haver sessão por falla ele numero e designará a 
U!'dcm cio dia da sessão segnint.e. 

g 1. 0 Na hypoLhrse cio paragrapho antel'ior, o 1° Se-
t·1·cl"r;o tlespacharú o expediente inclepcnrlcnLemenLi de lei-
t uea, e dar-lhe-ii 1iulilicidade no Diai'io du Poder Leui.~!r:tivo. 

~ 5. 0 Se a ses!"iio comrçar ai é qninze minnto3 depois 
da hora regimenl.al. dtt!'arú o lcmpo nr,cPssario para com-
p!Plar O'í'll lll'aZO ele trabalho rf["eclin1. 

§ ô.0 Para registrar, na lisl a de presença, os nomes dos 
Deputados que comparecerem, a Mesa designará um func-
cionario da Secrelaria. 

ArL 108. Alwrl.a a sessão, o 2º Secretario fará a lei-
tura ela nela ela ant.ecerlente, que se considerará approvacla, 
ínclepcnrkntement(' de Yota1:ão, se não houver impugnação ou 
:'eclamação. 

§ 1.0 Nenhum Deputarlo poderá falar sobre a acta mais 
de uma vez e por mais de cinco minutos; e tão sómente 
para fazer recLificações aos dizPres desse documento. Não 
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Sl'l'Ú publicada Jlü Dim·io do Poder Leuislativo a u1w,:i'io que 
~n al'aslal' do dispus Lo ne,.;le pal'agl'aplto. 

§ 2.º No caso de qualtj'uer J'eeiamai:i'io, o 2º Seerelal'io 
pl'est.ará os uccessarios esclarecimentos e quando, apesar 
delles, a .Mesa ou a Gamara reconhecer a procetlencia de. 
l'OCLificação, será essa consignada na ael.a 1mmed ia La. 

§ 3.0 A discussão da aüla em hypullwsc alguma exce-
derá á hora do expedicnle, que é a lll'imeira clr, sessüu. 

§ 4.0 Esgotada a hora do expedienlc será a acla sub-
nwttida, sem mais demora, ú delil.Jera1;fio da Gamara pblo vol.o 
dos Deputados presenles. 

Art. 109. Approvada a acl.a, o 1° ::lec1·eLario 1'a1·ú a lei-
tura dos officios do Governo, do Senado ou cios j 11izes e ll'i-
lrnnaes, e dar-lhes-ú conveniente deslinu. 

§ 1.º O 1° Seel'elario, em seguida, dará conla, em sum-
mario, .elos ofl'icios, reriresenlacões, rrnlii:ões, memoriaeH e 
mais papeis enviados á Gamara, clantlo-llles lambem o de-
vido destino. 

§ 2.0 Se qualquer Deputado requcrGJ', por esel'ipLo, a 
remessa a clelerminada Commissão de papeis cle::;;iachados a 
outra pelo 1º Secretario, ou que lhes seja dado outro des-
tino, ·Será esle requerimento oppOI'luuamentc submeLtido á 
deliberação da maioria absoluta elos lJnpu!ados. 

§ 3.0 13eguir-se-á a leilura, em su11111uu·io, ainda pelo 
mesmo Secrelario, elos. pareceres de Co111missõcs, dos pl'oje-
ctos, indicações e requerimentos dos DepuLados, cr11e se acha-
rem sobre a mesa, e que serão mandados publicai· 110 Diario 
do Poder Leuislalivo e impl'imir em avulsos. 

§ 4.0 As IJt'opostas e os projectos vindos do Senado e as 
emendas por clle apresenladas a projeclos da Camarn, snrftu 
lidos pelo 1° Secretario e enviados ás Commissões compe-
LeuLes. 

§ 5.0 Não se gastará mais do que meia hora iHt leilura 
de lodos os papeis do expcclienlP. 

§ 6.0 Se a discussão ua acl a esgotar a hora elo exveclien-
te, ou se se esgotar a meia hora destinada á leilura dos pa-
peis, sem que esles hajam siuo lodos lidos, serão clespaeha-
clos pelo 1° Scet·erano os que o não houverem sido e mau-
clados publiear. 
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§ 7.º Os Deputados que qmzer~n: funclarn')nlar, vcrbal-
rnenle, projecLos ou indicai;,ões, só o poderão fazer na pri-
meira hora da sessão. 

§ 8.0 Se algum Deputado julgar conveniente a inclusãu 
na ordem do dia <le qualquer proposição poderá solicitar ver-

, balmcnte ou por escriplo ao Presidente, sem prejuízo da col-
locação em pauta. 

§ 9.0 A hora do expediente IS improrogavel. 
Art. 11 O. Finda a primeira hora da sessão, tratar-se-á 

lla ma teria deslinada á ordem do dia. 
§ 1.º O 1° Secretario lerá o que se houver de votar, ou 

elo discutir, no caso de não se achar impresso. 
§ 2.0 Presente &. maioria absoluta dos Deputados, dar-

~1~-á inicio ás votações. 
§ 3.0 As votações obedecerão á seguinte ordem: proje-

e 1 us a serem considera.d% objccto de deliberação; redacções 
Iinaes; materias constantes da ordem do dia. 

§ 4.0 Não havendo numero parn votação, o Presidente 
annunciará o debale ela maleria em discussão. 

~ 5.0 Logo que houver maioria legal para deliberar, o 
Presidenle solicitani ao De.putado, que estiver na tribuna, 
que interrompa o seu discurso, para se proceder ás votaçõe1:1. 

§ G.0 Dmante todo o tempo destinado ás votações ne-
nlmm Dcpu lado deve1·á deixar o recinto das sessões. s 7.0 O acto dfl votar nunca será interrompido, salvo 
ao terminai· a hora destinada lt votação. 

§ 8.0 Neste ultimo caso, a votação ficará adiada, na 
11arte em que se achar, para a sessão segninle. 

§ 9.0 Quando no decorrer da volação se verificar a fal~ 
ta de numero, mencionar-se-ão na acta impressa os nomes 
dus que tomaram parte na mesma. 

§ 1 O. A falta de numero para as votações não prejudi-
cará a discus~ão da materia a isto destinada na ordem do 
dia. 

Art. 1t1. Terminadas as volações, e, Pr~sidentf; annun-
ciará o debate ela materia em discussão. 

§ 1.º Se nenhum Deputado se houver inscripto, ou soli-
citado a palavra, sobre a materia qm debate, o Presidente 
declarará encerrada a discussão. 
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A l'I. 1 !'?. A orricm esta bclecida nos artigos anleccdcnles 
st'1 podp1·ú st'l' allot·arla, ou inLcrcompida: 

1°, para a posse de Deputado; 
2°, em caso de urg·encia; 
3°, cm caso de preferencia; 
liº, por acliamenl.o. 
ArL 113. Finda a 110rn da sessão, o Presidenle, depois 

de examinar as propo3ições que se encontrem em condições 
ele enLrar para a ordem do dia. que poderá ser diYidida em 
duas partes, annunciará as matorias escolhidas, anlt•s de le-
vantar a sessão. 

§ 1.0 Não havendo materia a ser designada para a or-
dem do dia, o Presidente destinal-a-á a trabalhos de Com-
missões. 

§ 2.º Se a ordem do dia for cli vidida em duas partes, 
.u tempo destinado :1 pr-imcir:1 partr' niio podl;rú ser exce-
dido por espaço de mais de um quarto de hora. 

Art.. 114. A Mesa, cada armo, dará conhecimell Lo á Cu-
mara, em sua ulLima sessão, ela sy110pse dos trabalhos rea-
lizados durante a sessão leg'islaLiva. 

SECÇÃO li 

Das sessões secretas 

Art. 115. A Camal'a IJLH1erá realizar sessões secretas, 
se fôr assim resolvido, a requerimento escripto ele qual-
quer Depulado, com a indicação precisa do seu objeclo. 

§ 1.º Esse requerimento será snlJrnell.ido á cloliberaçàu 
secreta dos PresidenLes das Comrnissõos permanentes reuni-
dos sob a presidencia do Presidente da Gamara. 

§ 2.º Reunida a maioria dos Prnsidenles elas Commissõcs 
permanentes clar-lhcs-á o Presidente conhccimenlo do ru-· 
querimento. 



- 40-

§ 3.º A c~rn renrnao serüo admiLLiclos os auLores do re-
r1twri11wnl o, que vodL·1·üo l'undamenlal-o verbalmente. 

§ 4.0 Deferido o requerimento, o Presidente da Gamara 
cunvocarú a sessüo secreta para ·dentro de 211 horas. 

§ 5.0 Indeferido o requerimento, será permiltida sua 
rcnovaçüo perante a Gamara, em Sl'ssão publica. 

§ 6.0 As sessões secretas requeridas por mais elo terço 
tla totalidade elos Deputados, ou por alguma Commissão, para 
l rntar de ma teria submettida ao seu exame, ou de sua com-
petencia, scrüo convocadas independenLemenLe ele consulta 
aos Presidentes das Commissões permanentes. 

Art. 116. Deliberada a sessão secreta, o Presidente fara 
sair da sala elas sessões, das trilrnnas, das galerias, e das 
l'l'spectivas dcpenclencias loclas as pessôas estranhas, inclu-
sive us encarregados dos scrvic;.os de debates e st.enogra-
phia, e Lodos os demais empregado8 da Casa. 

§ 1.º Reunida a Camara cm sessão secreta, cleliberar-
s1~-á se o a;;sumplo que motivou a convocação eleve ser trata-
du secrela, ou publicamente, não podendo tal debate exce-
der á primeira hora, nem cada orador que nelle tomar par-
it' falar mais de uma vez, nem por mais de dez minutos. 

§ 2.0 An les do se encenar uma sessão secreta, a Ca-
rnara resolverá se cleverüo ficar secretos, ou conslar da acta 
publica, sou objecto e resulLaclo. 

§ 3.0 nesolverá ig·ualmente a Gamara, por simples vo-
1 ai:üu e sem discussão, se os nomes dos requerentes ela ses-
são secreta deverão, ou não, ser dados á publicidade oHi-
t:ial. 

§ 4° Será permittido aos Deputados, que houverem to-
mado parte nos dobat.es, reduzil-u a escripto, para serem 
a1·chivados com a ac!a e os docunwnlos referentes á sessão. 

ArL. 117. As actas elas sessões secrelas serüo redigidas 
)leio 2º Secrnlario, apprnvadas pela Camara antes de levan-
1 ada a sessüo, assiguadas pela J\fosa, l'eclrnrlas em envolu-
l"l'Os lacrados e rubricados pelo 1° e pelo 2º 13ecretarios, 
cum a dala ela sessüo, e recolhidas ao archivo ela Gamara. 



- 41 -

C.\PlTPLO II 

DA PREFEHENC!A 

Art. 118. nenomina-se prnferencia a pt·imazia na dis-
cussao, ou na votação, ele uma proposição· sobre ouLra ou 
outras. 

Art.. 11 D. As proposições terão preferencia, para clis-
cnssão e vola~ão, na seguinte ordem: 

a) prorogação ela sessão leg·islativa; 
ú) declaração ele guerra; 
e) traLaclo ele paz; 
d) revisão ou emenda constitucional; 
e) acliamenlo ela sessão legislativa; 
f) sobre mate: ria considerada mg·erlle; 
g) relativa ás leis orçamentarias; 
h) relativa' á fixação de forças dt. mar e ele terra. 
§ 2. 0 A& e: meneia~ suppresslVas te:-ão preferencia, na 

votação, sobre as denn1s, e da mesma fórma as su!Jsli Lu-
tivas sobre a rn·oposição a que se referirem, bem comu so-
bre as addil.ivas e as modificativas. 

§ 3. 0 As emenda.:; das Commissões terão prefcrerwia, na 
ordem do paragrapho anterior, sobre as dos Deputados. 

§ 4. º Os requerimentos de adiamento de discussão, ou 
Lle votação, serão votados de prefcrencia aos assumptos a 
lJ.Ue se reportarem. 

§ 5. 0 Quando ocorrer :;i apresen la\:ão de mais do um 
requerimento verbal, ou escripto, simultaneamente, a pre-
ferencia será regulada pela maior importnncia da materi:.>. 
a que se referirem. 

§ 6. 0 Quando occorrer a apresentação do mais de um 
requerimonlo dos sujeitos a discussão, a preferencia será 
regulada pela ordem de apresentação. 

§ 7.0 Na hypothese cio paragl'apho anterior, se os re-
querimentos houverem sido apresentados simullanearnente 
o visarem o mmm1u objecLivo, a prefe1·encia será regulada 
pelo Presidentf, da Camara. 
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s 8. 0 (l1iamlu u;; l't~lJLH~ri1111~!1Los illJrc;;enLaclus na .fónna 
cto 1nragTaJ>ltu vrececlcnl.c Iun~m iclcHL!l)US em seus fins, se-
nw vu;;tos cm aiscussüu t;OnjuncLurne11te e a aclupção de um 
prejuu1e11 ra ob demais. 

Al'L. 12J.J. A 01·<..lcm i·cgirne11Lcd das prei'ereneias poderá 
ser alter·ad<c por deliberação da Gamara. 

§ 1.° ü requerirnenLo ele prefercncia para votação de 
qualquer artigo ae urna proposição, ou de uma emenda, so-
t>re ueterrniuado artigo, deverá ser formulado ao se annu11-
C1ar a votaçfto deste. s 2.0 l'ara a votação de uma emenda preferencialmente " 
outra, deverá o requerimento respectivo ser apresentado por· 
ucm1s1ão ue ser esta annunciada. 

!j 3.0 Parn a prei'ernncia cio que resulte inversão, ela 
orctem do dia, considerando-se materia em discu.;sâo ante1:1 
oa materia em votação, será necessanu requerunertto eoon-
I• la, assignaclo por v inLe c c.;inco Deputados. s 4.0 lnc..lepenclerão desse numero. de assignaturas os 
1·1~querimentos de prel'crcnci·a subscl'ip-tos pelos Presidentes 
llr~ Commis.sõcs pei·manenLes, pelos relatores do projecto, ou 
rinr qualquer membro da Mesa. · 

Art. 12t. Quaado os requerimentos de prefe!'erwia ex-
cederem de c1inco, o Prcsü.!entc verificará1 por consulta 
!Jl'(\via, se a Gamara admitte modificações na ordem do dia. 

§ 1. º AdrniLlida& modificações, os requerimentos serão 
considerados na ordem de stui, apresentação. 

§ 2. º Hecusando, porém, a Gamara admittir modifica-
(;Ões na orclcm cio dia, considerar-se-ão prcjucli,cados todos 
us requerimentos de preferencia apresentados. 

CAP11'ULU 1ll 

DA UHGENGIA 

Art. 122. Urgencia é a dis)J1:;nsa de exigencias regi-
r1tentaes, salvo a de numero iegal e parecer, me;;mo verbal, 
lia Commissüo respectiva, para ser detel'rninada proposição 
irnmediatamente considerada até sua decisão f'iual. 
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§ :l. 0 üs requei-imenlos de urgencia podcl'ão ser aprc-
btol1tudos em qualquer occ:.t.::íiüo, mas só pudel'ão sl!r submet-
Lidos á cleliber-ação se ass1gnados por vinte e cinco Depu-
tados, juslifwados d'l tribuna por um de seus sígnatarios 
uur11nte 10 minutos, no maximo . 

§ 2. 0 Será facultada a palavra até 10 minulos, nu ma-
ximo, a U!Tl Deputado que pr·imcir·u a solicite para irnpugwn· 
o 1·cqucrimento de urgcncia. 

§ 3. 0 Independerão_ desse numGro de assigw.1turu3 os 
requerimentos ae urgencia subscr1ptos pela maioria da Cum-
missãu ou de uma das Commi::isões que tiver falindo ou com-
11etlr !aliar sobre ú projecto. 

§ 4. º Não poderá ser concedida urgcncia para quaiqncr 
IJropos1ção, com prejuízo de m·gencra já votada, salvo o dis-
posto no art. 123, senão em virLude de um requerimento 
assignado pela m<t1oria da Commissão a que haja sido dis-
ll'ibuida a materia, pela maiol'ia da Mesa ou por 35 Depu-
tados. 

§ 5.0 As urgencias valadas para os projeclos que aug11wn-
tem despesa, e que não tenl1arn sido 0~1ginarios ela Cornaiis· 
são de Finanças e OrçamenLo, só produzirão cl'fciLo 72 horas 
depois de concedidas pelo plenario. 

Art. 123. ú Presidente interrompera o orador qne es-
tiver nri tribuna, sempre que fôr solicitada urgencia para 
so tratar de assumpto referente a segurança nacíunal', sub-
scrip t.o, pelo meno:s; por um quarto do munero to ta 1 dos 
Deputados. 

Paragrnpllo unico. Submellido á consideração da Gama-
ra, o requerimento de urgencia será, sem discussão, imme-
diatamenle votado. 

ArL 124. Se a Gamara approvar um requerimento de ur-
gL•ncia, entrará a materia immediat.amenlc cm discussão, 
ficando prejudicada a ordem do dia aLé sua decisão. 

Art. 125. Quando faltarem apenas dez dias para o ter-
mino dos trabalhos, sómente poderão ser considerados ur-
gentes os projectos de creditas solicitados pelo Governo,. 
os projectos vetados, total ou parcialmente ,além dos que 
tiverem urgencia requerida por quatro Presidentes de Com-
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m1ssocs Perrnanenl.cs, pnla maioria da :\lesa ou poi· 50 Depu--
UHlos, e lkl't•1·ida 111'!0 plLrnario. 

CAPITULO IV 

DO INTERSTJCIO 

Art. 12G. Denomina-se interstício o prazo decorrenle 
entre dois actos consecutivos referentes a uma mesma pro., 
posição. 

§ 1. º Entre cada vola\:âo e a discu~são seguinte de 11m 
mesmo projecto medhrâo, pelo menos, quarenta e oito 
110ras, 

§ 2.° A Gamara poderá diminuir c•sse interstício, a re-
querimento dt- qualquer Deputado, nunca, porém, de modu 
que se faça na mesma sessão uma votação e a discussãe 
subsequente, 

§ 3. 0 Não poderão ser dispensados de interstício pan 
a discussão, após sua approvação, os projectos emendados, 
que serão enviados ás Commissõcs parn a redacção do ven-
cido. 

9 4.º Será de quarenta e oito horas o prazo destinado ó 
redacção para nova discussão. ' 

§ 5. º Tendo em vista a extensão do projecto e o numero 
das emendas que lhe devam ser incorporadas na redacção, o 
Presidente poderá prorogar o pra:t.a assigrrndo ás Commis · 
~ões para essa redacção. 

§ G.0 Os projerl.os do Senado, que soffrerem emendas 
ela Gamara, terão dispensa de interstício, desde CJ'Ue não se 
lornc necessaria a redacção das referidas emendas. 

CAPITULO V 

DAS (HJES'l'ÔES DE OltDEIII 

Art. 127. Todas as duvidas sobre a intervre~ação de5~ 
1 e Ileg·imcnto, na suu pratica, co11slil,uirfto questões de orctem. 



§ 1. 0 Todas as qur;d ões de 01·dem, claramrnle forn111-
lad1s, scl'ão rrsolvirlas rlrfinítivmncnlc rwlo Prrsiclcnte d:1 
Camara. 

§ 2. 0 Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de del, 
minutos ao ·formular uma 011, simultaneamente, mais de 
uma questão de ordem. 

§ 3. 0 ~o momento das cteliberaçõcs, qualqur·r questão 
de ordem só poderá ser formuiada e justificada dentro do 
prazo que couber a cada Deputado,. para encaminhar a vo-
tação. 

§ 4.º Em qualquer phasc da sessão vodcrá qualquer 
Deputado falar "pela ordem", para reclamar a observancia 
rlc disposição expressa do Regimento, excepto no momento 
das votações, em que só terão esse direito o relator e dois 
Drputadoc. 

§ 5.º Começada a votação ou a sua verificação, nenhum 
Deputado poderá falar "pela ordem", salvo para reclamar 
contra infracção do Regimento, t1·es minutos no maximo. 

§ G.º Quando fô1· discutida a rcclacção final só pocle.rão 
falar "pela ryrdem" além do relator d'l proposição, dois ora-
dores, pelo espaço de dez minutos cada 1m1. 

li 7.º Sobre uma mesma questiío de ordem cada Depu-
tado, poderá falar sónwnte urn;i, vez. 

§ 8.º O Presidente, em qualquer momento da sessão, ob-
servado o disposto neste attig·o, não deverá recusai· a palavra 
ao Deputado qne a solicite "pela ordem", mas poderá cas-
sai-a desde que o orador não indique dc~cle log·o o artigo 
regimental que está sendo desobedecido na marcha .dos tra-
balhos. 

§ 9.º Para regular, com exactidão, o tempo que póde 
gastar cada Deputado na discussão das quc~lões de m'clt'm 
e encaminhamento rlas votações haverá sobre a mesa am-
pulhetas precisas. 
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CAPITULC Yl 

DAS .\CT,\$ 

Art,. 128. De cada um" da!" se&sõe5 da Gamara Ia 
vrar-se-á uma act.& mariuscripta, que deverâ conter o nu-
mero dos Deputados presentes e dos ausentes, i: uma cxpo-
si1:ão succinta dos trabalhos. 

· § 1. º Depois de approvada, a acta ser·á Cissig:nada pelo 
Presidente, pelo 1º e pelo 2º Secretarias. 

§ 2. 0 Essa acta 8Crá lavrada, ainda que não haja ses-
são por falta de numero, neste ciaso, mencionando-se ncilla 
os nomes dos Deputados que compm·éceram e o expediente 
clespachado. 

Art. 129. O Diario do Poder Legislativo publicará, cada 
clia, a acta da sessão ant.erior, com t.odos os pormenores dos 
respectivos trabalhos. 

Art. 130. Os projectos e emendas. os pareceres de 
Commissões, as indicaç.ões e os requerimentos serão men-
rionados na acta mannscripta, em snmmario, e transcriptoR 
na do Diario do Poder Legislativo por rxtcnso, com a men-
~ão dos seus autores. 

§ 1.0 Todos os discursos proferidos durantr a sessão 
srrão publicados por extenso na acta impressa. 

§ 2.0 As informaçõe::: e os documentos não officiaes, 
lidos pelo 1º Secretario á hora do expediente, em smri-
mario, serão sómente incticados na acta impressa, com a 
rlrclaração elo objecto a que se referirem, salvo se fôr a sua 
publicação integral requerida á Mesa e por ella deferida. 

§ 3.º As informações enviadas á Gamara dos Deputados 
Pm virtude de solicitação desta, a requerimento de qualquer 
Dcpnlaclo ou de uma Gommissão. serão publicadas na actn 
impressa, antes de entregues ao solicitante, em resumo ou 
integralmente, ou apenas mencionadas, a juizo cio Presidente 
ela Gamara. 

§ 4.0 A's informações officiaes de caracter reservado 
não se dará publicidade. 

§ 5. 0 Na acta manuscripta, ou na cio Diai·io do Poder Le-
oislativo, não será inserido nenhum documento sem ex-
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11ressa perrn1ssao ela Gamara, ou da Mesa, por despacho cio 
iº Secretario, salvo nos casos previstos pelo Regimento. 

Arl. 131. O Secrelario Gc'ral rla Pr0sid1·nria da !:amara 
,~ os funccionarios ela Secretaria encarregados rlo serviço dai' 
actas assistirão a todas as sessões publ kas. dc:,.:r.mpenhando. 
além dos encargos regnlamentnres, todos os demais serviços 
que lhes forem commettidos pela Mesa. 

Art. 132. As actas impressas serão organizadas, por or-
dem chronologica, em Annaes, afim dr s0rem distribuiclas aos 
Derrntaclos. 

Paragrapho unico. As aclas manuscripLas serão enca-
riernadas, por sessão legislativa, t> rrcolhiclas ao archivo ela 
Gamara. 

Art. 133. A acla manuscripta da nll.ima sr.ssão, or-
dinaria ou extraordinaria, será redigida de modo a ser 
submettida á discussão e approvação, o qne se fará com 
qualquer numero, antes de se levantar a sessão. 

CAPITULO VII 

DA POLICfA 

Art. 131. O policiamento do edifício da !:amara e rle 
snas depenclencias compete, :Privativamente, á Commissão 
Executiva, sob a direcção do Presidente, sem intervenção de 
qualquer outro poder. 

Paragrapho unico. Este policiamento poderá ser feito 
por força publica e agentes da policia commum, requisitado., 
ao Governo, postos á inteira e exclusiva disposição ela Mesa 
" chefiados por pessôa de designar.fio desta. 

Art. 135. Será permittido a qnalquer pessôa. decente-
mente vestida, assistir das galerias ás sessões, desde qne 
rsteja desarmada e guarde o maior silencio, sem dar qual-
quer signal de applauso, ou ele repcovarão, ao qnc se pas-
~ar na Gamara. 

§ 1.º Haverá trihunas reservarias para senhoras, ex-
Deputaclos e ex-Senadores. membros cio corpo diplomati-
co, funccionarios, e tambem para os l'epresentantes dos jor-
naes cliarios e das agencias telegraphicas previamente auto-



rizarlos pela :\lesa par:t o pxrrcil'io tif' ~ua prol'i~siín junln 
ú Camal'a. 

§ 2.º ~o recinlo da Camrtra r, suas rlcpemlencirts, dn-
rante as sessões, só serão admilticlos os Deputados ela pro-
pl'ia legislatura, os Seirnclores, os funccionarios da Secre-
caria em serviço exclusivo da sessão, e os representantes ela 
imprensa, dPvidamente autorizados, na respectiva bancada. 

§ 3.0 Os espectadores que perturbarem a sessão serão 
rompellielos a sair, immediatamente, do edificio da Gamara. 

Art. 13G. Quanrlo, por simples advel"lpncia, na fórma 
rle8le Regimento, não fôr possivel ao Presirlente manter a 
ordem, podf'rá suspender, ou levantar a sessão. 

Paragrapho unico. Se algum Deputado commet.ler, 
rlPntro do cdifficio da Camara, qualquer excesso, que devr, 
IC'r repre~são, a Commissão Executiva conhecerá do facto, 
l'xpondo-o á Gamara, que deliberará a respeito em sessão 
secreta. 

Arl. 137. Quando no ecli l'icio da Gamara se commetter 
algum rlclicto, realizar-se-á a prisão do criminoso, abrin-
do-se inquerito sob a rlirrc1:ão rlc um dos membros da Com-
missão Executiva rles'.gnarl11 pelo Presidente. 

§ 1.0 Serão -observados no processo as leis e regula-
mentos policiaes do Districto Federal. no que lllc forem 
appl icavcis. 

~ 2.0 Servirá de escrivão, nesse processo, o funccionario 
ila Secrcf a ria que fôr i1ara isso designado pelo Presiden!P. 

~ 3.0 O inquerito, que lerá rapido andamento, s0d 
1•11viado ro111 o clelinquente á autoridade judiciaria. 

CAPITULO VIII 

DA ELEI<_,:,\o [)() IN'l'ERVE/\TOR E no JVIEMBflO DA ,JUNTA ESPEC!AJ. 
DE JN\'ESTIGAÇ.:\O 

Art. 138. Quando a Gamara resolver eleger o Inter-
ventor, nos termos elo art. 12, § 1°, da Constiluição, o pro-
cesso a seguir, será o me~mo nrloptado 11ara a eleição do$ 
membros da Mesa. 
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ParagTapho unico. No primeiro mez de cada sf'ss;io IA-
'2islatiYa será eleito rwlo mesmo procr,sso o representante da 
1:amara na Junta Especial ele Investigações, de que trala o 
~ 2º do artigo 58 da Conslitniçâo. 

TITULO IIl 

Da Elaboração Legislativa 

CAPITULO I 

Do PllOCEHnü J)g llE!•'ül\lV[A CoNSTITUCION.\L 

Art. 139. Recebida pela Mesa ela Gamara dos Dcpn 
1 ados a proposta ele r<'visão, ou emenda da Constituição à:" 
'lepublica, será lida á hora do expcdi<mte, mandada pu-
'ilicar no orgão official da Gamara e em ayuJsos, que serão 
listribuidos por todos os Deputados, ficando sobre a mesa 
durante o prazo rle dPz dias ui.eis para 1·rcchPr Pmcndas de 
primeira discussão. 

§ 1.0 Dentro da;; 48 horas seguintes á leitura of!'icial 
1ia proposta de rcyisão, ou emenda da Gonsti tui\;ão, será 
r'lcita uma commissão r,special, dr, cinco membros, no caso 
do emenda, e de onze, no r,aso dr, revisão, á qual a Mesa da 
Camara enviará a proposta e as emendas, que houverem 
;irlo recebidas, á medida que o forem senrlo. 

~ 2.0 As vagas na commis~ão serão prernchirlas por 
•'leição, que se realizará dentro ele t\8 horas, contadas da sua 
rnrificação. 

Art. 140. A' Gommissâo Espécia!· de' ·revisão consfii:'.i1· 
eional incumbe, clentro do prazo de r!ez dias, a contar <ln 
:lata cm que a recPber da Mesa da Gamara, apresenh11· na-
rrcer sobre a proposta e sobre as emendas, opinando sobre 
as nrnsmas e não podendo offerecer novas emenda~. A~ 
:'mendas não serão admittidas quando não forem subscri!)lD5 
por dois quintos do numero total dos DPputados. 

§ 1.º Findo esse prazo, com parecer on srm rlle, írâu 
proposta, emendas e parecer, se houyer, á impressão e en~ 

e. 
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trarão co11,ju11clm1H'1li1• 1•m cll'fiPlll do dia 18 lioras cll'riois ill' 
dislrilrniúa~ ern avulw~ aos ncrmtados. 

§ 2.0 A sessão, em cuja ordem do dia fig mar a ma· 
leria, durará cinco hol'as, prorogaveis po1· tempo que a Ga-
mara reso!Yct', podendo vol ai· proposta 011 c~mendas, mesmo 
nas prorogaçiirs. 

§ 3.0 A discussão da pl'oposta, emenrfa~ e parecer ~er:'l 
feita englobadarnente, procedendo-se, porém, á votação rlac 
emendas destacadamente e a seguir á ela proposta. 

§ 4.0 Acceita a revisão, por maioria de votos, será lt 
proposta enviada ao Senado, salvo se tiver tido origem nelk, 
caso em que será logo providenciada a elahoração e pu .. 
hlicação immediata elo projeclo na fórma que tiver sir:1" 
aquclla cleLcrmina1fa. 

Art. H1. Na primeira sessão lc•gislal iva ela legisla-
tura seguinte serú o projecto de revisão consl.ilucional su-
jeito aos mesmos Lramites do art. 110 e seus paragraphoH 

§ 1.0 A Comrnissão Especial incumbe, dentro de trintn 
riias, a contar da data em que os receber da Mesa da Ca· 
mara, apresentar 1mrecer sobre o p1·ojecto e emendas, OJJi· 
nando sohre os mesmos e podendo offerccer novas emenda:< 
ou substi tu ti vos. 

§ 2.° Findo esse prazc., com parecer ou sBrr1 cllB, irâ·_, 
projecto, emendas e parecer, se houver, á impressão e en-
trarão conjunctamente cm ordem elo dia cinco dias derni:~ 
de distribuidos cm avulsos aos Deputad,os. 

§ 3.0 O projeclo será considerado englobadamenle n 
primeira e na tel'ceira discmsões; sendo que, a segunda dis 
cussão, se fará por artigos e. se esLes contiverem mais d, 
um nurnm·o ou klra, po1· estas, nrna a uma. 

§ 4..0 Nas lt·es discussões crtda Deputado tern direit.u , 
falar durante rlnas horas. em uma ou mais vezes. As quc;:-
tões ele ordem só poderãÓ ser Jll'(Jpostas dentro rlessc mesm' 
prazo total. 

§ 5.0 Ao relator, on ao membro ela commibsão especi:11 
que o substituir, é licito rephcrlr a quttlqner orador, no• 
prazos que cabem a cada Deputado. 
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§ 6.0 Todas ·as discussões poderão ser encerradas me-
diante requerimento assignaclo por um quarto do numrro 
lotai dos Deputados, e. approvado por dois terços, p"'lo me-
nos, dos presentes, desde que já se tenham effectuado .cm 
duas sessões anteriores. 

§ 7.º O interstício, entre uma votação e qualquer acto 
inicial da discussão subsequente do projccto de revisão da 
Constituição, será de 4.8 horas. 

§ 8.º Entre uma votação e a discussão immediata, a 
Commissão Especial poderá organizar o pro.iecto, sr) fôr nc-
cessario. rle aceôrdo com o vencido, distribuindo a materia 
approvada, fundindo-a e systematizando-a, contanto que não 
se alterem a redacção e o texto dos dispositivos approvados. 

§ 9.º Para receber emendas, ficará o project0 sobre a 
mesa durante dez dias uteis na primeira discussão, cinco na 
segunda e tres na terceira; mas, não será acceita emend:l 
alguma que não esteja assignada pelo menos por um quarlG 
elo numero total dos Deputados. 

§ 10. As emendas serão lidas no expediente ria sessão 
immediata á terminação do prazo para seu recebimento e 
enviadas á Commissão Especia 1. 

§ 11. Toda emenda deverá ser redigida de fórma a ser 
incorporada ao projecto sem dependencia de nova redacção. 

§ 12. A emenda suppressiva de dispositivos da Consti-
tuição proporá fl eliminação integral de um texto ou artigo. 

§ 13. A emenda modificativa deverá conter a alteração 
.suggerida flo texto ou artigo, sob a forma ele um substilu-
Livo ao mesmo trxto ou artigo. 

§ 14.. As emendas substitutivas serão as apresentadas 
em substituição a todas ou a qualquer das proposições 
anteriormente approvadas, e deverão conter as alterações que 
suggerirem aos textos ou aos artigos da Constituição, ou da 
proposta, a que se referirem, isolada ou englobadamente. 

§ 15. A !Jmenda additiva será um novo artigú n ser 
incorporado á proposta de revisão, contendo maleria não 
tratada nos demais artigos ou textos. 

§ 16. A Mesa da Camarn elo,., Deputados só ncceiLará 
emenda - additiva, substitutiYa, modificativa ou suppres-
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siYa - com a rPrbccão definiliYa rlo l(·xlo. arLigo, para-
~Tnpl10. 1111111cro. leira, on alinca a (j\IC se reportar. 
e § 17. o parercr e as cmcnrlas de 2ª discussão, nesta [' 
na 3ª appl'Ovados, suffrPrão uma discussão especial, bem 
como o parecer e as emcrnlas fie :3ª ilisn1ssão, nesLa apprn-
varlos, porlr•ndo então cada Depll lailo !'alar durante uma hora. 
em uma 011 ma is vezes. 

§ 18. A volar:ão elo projeclo será semp1·e nominal e por 
artigos, podendo, l'nlrcLanlo, srr frita por numeras ou letra;> 
0m q1rn Potes se dividirem, ~e assim o entender a Gamara. 

§ 1fl. P:ll'a o encaminhamcnlo c]p votação .só será per-
miltida a ;1alavrn uma vez a cada Deputado, por um quarto 
dr\ hora i mprorogavcl, na 1 ª e na 3º discussões, e uma vez 
por art.igo. poi· cinco minutos, na 2" discussão. 

§ 20. Os :'ri igos rejei larlos não porirrão sPr renovados, 
~c'b a mesma rcrlne\:,ãO, on de fórma diYersa. 

§ 21. ,\ pproYado o p1·oj Pelo rm 3ª ri i srn ;;sf10. ;;er:'t en-
\' i ad 0 ao Senado, inrlcpenrlcnlrmente de 1·rclnr.r:,ão final. 

Art. 1'12. Qwtni!o o projecto livr\r origem TIC• Senaúú, 
<lll quando o 01·iginn<io da C:imara fiJr emendado rielo Se-
nado. applicar-se-ll:r-:1 o disposto no artigo antecedente 
quanto coube!'. 

Parag1·a111Jo unico. 80, o pro,ieclo originaria do Senado 
fr'ir ernenclado pela Carnal'a, sr·1·á devolvido áquelle- após a 3' 
discusslí 0 e votação, nara os fins de direi lo. 

ArL. 1'13. O projr·r.lo de revisão approvarlc no primeiro 
anno irnla Gamara e 1wlo Sr11ado será posto cm discussão 
quinze dia~ depois de i11aug,11rarla a Gamara, no anno Fcguinte. 

§ 1.º Nenhuma n<:>\·a emenda porlcr:1 sPr então acceita 
pela :Vlr>~'.I. 

§ 2.º Nas 1res rliscus~ões, a qne é de novo suh:nell.ido 
n projrr,Lo, srí sr porlPrá falar sohre o que; houver siclc, aclo-
pl aflo P s<ÍmcnLr~ i;;lo será votado. 

Ar!. 1/d. Arlnplarlo rlefinitivarnrmle e projccto rlc rr-
Yisão da Constiluieiio, a Mesa dn Gamara o promulgarit ,. 
p11hlirnrá 1·011junrt,amrmte com a lWc.;;a, cio Scnarlo, na fórma 
<lo § :Jº do art. 178 ria m0sma ComULuiçifo. 

1\.rl. 115. Tor!Ds ns prazos e inlersticios são improro-
gaveis, mas podem sei' rcclnzidos, a requerimento de qual-
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quer Dc·pnlaclo, approvado pela Camal'a, i11clLisi\'L' u~ que jú 
tiye1·e111 sido iniciatlus. 

ArL. Hli. Em ludo quanto 11üu co11ll'ariarnm e,;Las dis-
po»ições e~peciaes, regularão a discussão da maleria as dis-
posições do Regimento refer:::nles aos project.os de leis or-
dinarias. 

Arl. 147 A' discussão e votar;âo da& propostal't <l~ 
emenda á ComLiLuir;ão se applicarão os arf.s. 141 a 11.G quan-
to couber, reduzido o prazo do art. 141, § 1°, a quinze dias, e 
applicando-se o disposto quanto á 2• cliscfüsão ú 1' e o 
disposto quanto á 3ª, á 2\ excepio quanto ao prazo para 
apresentação elas sub-emendas. que ser:í o mesmo constante 
do § g• do r1rL. 1/d. Veriricada a approvaç.ão rn·evista no 
arL. 178, ~ 1º, 3• alinet\ da Gonstilmçüo, a lH'OIHJsla assim 
approYacb se1·á Jmmediatarnente encaminhada ao 8enacl0 e, 
::e deste fúr originaria e tiver t11to ignal vota1J10, será im-
rnecliatamente pronmlgada. 

CAPITULO 11 

DOS CODIGO~ E DA CONSOLIDAÇÃO DE DISPüSITJVOfl LEGAES 

Art. 148. necclrnndo um projecto de Codigo ou de Con-
solidação de disposilivos legacs, o Prc;;ident.c da Camara or-
drmu·á a sua publicação 1mmeJiala c111 avulsos e 110 Diar-io 
do Pode1' Legislativo e, tendo em vista o disposto no art. 26 
ela Constituição da Republica, nomeará uma commissão de 
quinze membros incumbida de manifestar-se, nesta phase 
Ião sómente sobre a convenieneia de ser un não, o p1·ojecto 
voLudo em globo, con J'orme o art. 18 da Constituição Fe-
deral. 

§ 1. º A r;;sn Commissfio será dado um prazo improroga-
vcl ile dez dias utcis para aprcscnLar seu parecer, restricto 
ú preliminar. 

8 2. º J!;sse pa!'ecm· entrará cm discussfto unlca no ple-
nario, logo em seguida á sua puhlicaçfio, tenrlo cada Depu-
t::ido o direiLo ele opinar sobre a sua conclusão em discurso 
1:11c não rxcedPt'Ú de df'íl rninulu:i. Volaclu es'e pa1·eccr e sn 
a decisão für no senUdo d0 debato em globo, que só poderá 
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ser tomada por dois tervos de votos, presente a maioria abso-
luta da CanHra, será o projecto cnYiaclo m1n1cdiatamente 
ao Senado, com officio em que Sú commumque a resulu;;ão 
da Camara. · 

Art. 149. Voltando a esta o projeclo, depois da revisão 
pelo Senado, o Presidente mandará imprimir em avulsos, 
que serão distribuídos aos Deputados e enviados á referida 
Commissão Especial, sendo licito a Mia adaptar seja o pro-
ject0 primiLivo, seja o revisto pelo Srmado, ou formular um 
substitutivo seu. 

§ 1. 0 A Commissâo terá o prazo de Quarenta e cinco dias, 
prorogaveie por mais quinze, para apresentar seu parecer, 
t.:ontado do vigesimo dia após á distribuição a qtw se refere o 
paragrapho anterior. 

§ 2. 0 Os Deputados terão o direito de enviae, por es-
cl'ipto, á Commissão Especial, qwiesque1· suggestões,· as quaes 
sómente serão submettidas ao conhecimento e á decisão do 
plenario quando acceitas e incluídas no projecto pela Com· 
missão. No estudo e no debate do projccto, no seio da Com-
missão, sómente tomarão parte os membros dest~. 

Art. 150. Organizado, pela Commissão Especial, o pro-
jecto definitivo será impresso cm avulsos e publicado no 
Diario do Poder Legis.lativo, afim ele entrar em discussão 
unica, oito dias após a disLr ibuição desses avulsos. 

§ 1.º Essa discussão será feita em globo, não se admittin-
do emendas e tendo cada Deputado o direito de falar pelo 
tempo total de duas horas em uma ou mais vezes. 

§ 2.º O encerramento da discussão de um codigo ou de 
projecto de consolidação de disposilivos legaes só poderá ser 
requerido depois que haja figurado na ordem llo dia, com o 
debate aberLo, durante seis sessões. 

Art. 151. Se forem feita13 modificações ou incluidos ar~ 
Ugos que tratem de materia da competencia do Senado, os 
prnjectos de codigo e de consolidação voltarão ao Senado, 
1nra que este se pronuncie exclusivamente sobre taes ma-
t crias, nos lermos do § 1 º do art. 11 e art. 12 do Regimento 
Commum. 
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Art. 152. Se a Gamara decidir contra a prdiminar da 
:tpprovação em globo, o PI'es1clente envial'á a provosiçrlO à 
Commissão Especial cl6 qmnz6 membro;; par:\ opmar, tendú 
esta Commissão o prazo de quarenta e cinco dias, proroga-
veis, por mais quinze, para apresentar parecer. 

§ 1.° Entregue esse parecer á Mesa, ordenará esta a sna 
publicação imrncdiata no Díaril do Poder Leaislativo e em 
avulsos e, logo que estes estejam prom])lCJs, serão distribuí-
dos por todos os Deputados. 

§ 2. 0 Dez dias depois dessa distribuição, o projecto fi-
cará sobre a mesa afim de, pelo prazo de dez sessões, receber 
l'mendas do plenario. 

Art. 153. E' terminantemente vedada a inclusão, nos 
projectos de Codigo e de Consolidação de dispositivos legaes, 
arl.igos ou emendas, que não sejam rigorosamente pertinen-
tes á ma teria. Os codigos conterão nnicamente disposições 
qne digam respeilo ao ramo de direito, substantivo ou pro-
cossunl de qno ~ratem; e ::is consolidações se destinarão só-
mentp a con,rngar e harmonizar as disposições legaes já con-
Lidas em leis esparsas. (Art. 11, § 2º do Regimento Commum.) 

§ 1. º O Presidente da Gamara não submetterá ú votação 
quaesquer emendas ou artigo!! dr> projectD qut: não estejam 
de accordo com o disposto no paragrapho antecedente. (Ar-
ligo 11, § 3º do Regimento Commum.) 

§ 2. º Findo o prazo de dez dias, voltarão projecto 6 
emendas ú Commissão Especial, que, estudando-as, poderá 
apresentar novas emendas, substitutivos, sub-emendas e fa-
zer no projecto primitivo as modificações que julgar conve-
nientes. Para isto, a Commissão terá o prazo de trinta dias, 
;;enclo licito aos Deputados enviar por escripl.o suggostões e 
novas emendas á Commissão. Estas novas emendas de Depu~ 
!.'!dos só poderão, pm·ém, ser submet.t.idas ao plenario se ac-
coi tas pela maioria da Commissão. 

Art. 154. O projecto e as emendas, com os respec~ivos 
pareceres, entrarão em ordem do dia para discussão unica 
depois de distribuídos os avulsos respectivos, mediando, po~ 
rérn, um prazo mínimo de cinco dias entre a distribuição e 
o inicio do debate. 
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s J. o f.ada Dep11tc,dc, ter& o direito de falar nclo pra~c 
rle- nuas hc1ras. e111 1111ia on m;tis vczr~. não sendo licil(I, po-
rém a apresentação de novas emendas. 

§ 2. 0 A d1scuss:lo será feita cm globo, por titulos, ca-
pitulas, secções uu grupo do arUgos, de accordo com o CIUt' 
J'Cit· previamente resolvido, a rcquerimPnto ele qualqncr Dcpn-
Lado. 

ArL 155. Os rl'lalure~ dos veojectos de codigo3 e de 
consolidaçiio ele dispositivos lPgaes terão nas discussões, além 
dos prazos que são assignaclos aos Deputados, direiln a dar 
resposta ás criticas e impugnações, bem como exvlicaçõe,; 
para melhor elucid::t(:.ão elo plenal'io. 

Art. 156. A volaçrw será feita n::is mesmas condições, 
isto é, cm globo, por titulas, capitulo~. secções ou grupo ele 
artigos, conforme resolver o plcnario, a rcqucrirnenla de 
qualquer Deputado. 

ArL. 157. Por occasião da vota(;ão de projeclo de Codigo 
ou de consolida(;ão de leis, poderão ser votados destacada-
mente, a requeriment(J de :::J Deputados, quaesquer dispos1~ 
t.ivos do projecto, desde que tal req\1erm1ento logre parccer-
Javoravel da Commissão resvecliva. 

P'lragTapho nnico. Cada Deputado terá o direito ele en-
l'aminhar as votaç:1es, usando da palavra duranle o espaço de 
cinco minulos. 

Arl. 158. Serão i·emellidos ao Senado os dispositivo,; 
que forem rle sua t:urnpetc:ncia ci as emendas do mesmo Se-
n::tdo seguirão o proce::>so commum a essas proposições, ele 
acconlo cum a Constil.uiçüo e este regimento. 

ArL. 159 A redacção final dos projectos de codigo e 
elo consol1rlaçrw de dispositivos legaes compete a Comm1ssão 
l~Sl)Ccial que tiver estudado a materia. 

CAPITULO lil 

DAS PROPOSIÇÕES 

ArL. 160. Proposição e toda materia sujeita á deli-
bera(;ão ela Gamara. 
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§ 1." As pl'opo~1çocs poderão consistir em projectos de 
ll'i, IJJ'ojcelos ele resolução, projectos de decreto da Gamara, 
emendas, indicações, requerimentos e pareceres. 

§ 2. 0 .S6 serão acceitas, pela Mesa, proposições sobre 
assumpto da competencia ela Gamara e redigidas de accordo 
com este Regimento. 

Art. 161. Toda proposição deverá ser redigida com 
clareza, em termos explicitas e syntheticos. 

§ 1 . 0 A Mesa deixará de acceitar qualquer proposição 
que delegue a outro poder attribuições privativas do Legis-
lativo. 

§ 2. 0 Sempre que uma proposição se referir, no textu 
submettido á deliberação, a uma lei ou artigo de lei, regu-
lamento ou qualquer outro dispositivo legal, deverá ser re-
digida de modo que se saiba, á simples leitura, a providen-
cia que se pretende revogar, revigorar ou alterar, ou exten-
der a outrem, não sendo acceilas pela Mesa as proposições 
que contiverem a simples citaçào de numero de uma lei ou 
de artigos de uma lei. 

§ 3. 0 Não sel'ão admiLtidas, em qualquer proposição, 
expressões offensivas a quem quer quer seja. 

Art. 162. Nenhuma proposição será sujeita á discus-
são, ou á votação, sem que seja interposto parecer sobre el-
las, pelas Commissões da Camara, excepto nos casos expres-
3amente previstos neste Regimento. 

Paragrapho unico. Cada proposição deverá ter o seu .pa-
recer independente de qualquer outra, ainda meE.mo que se 
lrate de proposições analogas, ou tendo o mesmo objectivo. 

Art. 163. Nenhuma proposição, approvando contractos 
ou concessões, poder{t ser acceila pela Mesa da Gamara sem 
que transcreva, por extenso, todo o contracto ou concessão. 

Art. 164. Nenhum documento será publicado no Diario 
llo Poder Legislativo desde que se não trate de publicações 
incluidas pelas Commissões como elucidativas 0 u justificati-
vas dos seus trabalhos, - sem parecer da Com missão Executi-
va, que pedirá informações á Imprensa Nacional solJre o mon-
tante da despesa. Essa Ínformação acompanhará o parecer 
emittido pela referida cornmissão, e submettido á delibera-
ção do plena rio depois da discussão unica. 
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Pal'agrapho m1ico. A inserção ele qualqut>r Llocumento 
não official nu Diario do Porle1' Lcuislalivo ou nos Annaes 
somente será feita Llcpois que a Imprensa :Nacional, com ur-
gencia, apresente o orçamenLo da despesa acarretada com es-
sa publicação, cabendo ao Deputado que haja .solicitado a 
inserção ou lido o documento, auxiliar préviamente com 
10 % o pagamento dessa despesa. Em todas as hypoLheses, 
o documento fica sujeito ás disposições regimentaes que re-
gulam a publicação dos trabalhos da Gamara. 

SECÇÃO 1 

Dos pro3ectos 

Art. 1G5. A Gamara dos Deputados exerce a sue. func-
ção legislativa por via de proJectos de lei on de resoluçõe~. 

§ 1. 0 Os projectos de lei são de duas categorias: 
1 ª, os dcslinados a reg·ular as ma lerias ele privativa 

compctencia da União e do Poder Legislativo, com a sanc<.{ão 
elo Presidente da Republica, constantes dos artigos 5°, 6º e 39 
cl a Consli Lnição; 

2ª, os desLinados a regulai· as maLerias de exclusiva 
c:ompetcncia do Poder Legislativo, sem a sancção do Presiden-
te ela Rcpu!Jlica, enumeradas no :ll'L. 40 da Constituição. 

§ 2. 0 Os projectos da primeira categoria convertem-se 
em - leis pela sancção do Presidente da Republica, que as 
promulgará e fará publicar, salvo a hypothese do artigo 116 
ela GonsLiluição, em que a promulgaçfw se dará pelo .?resi-
dente da Gamara cios Deputados. 

§ 3. 0 Os projectos da segunrla calegpria convertem-se 
em - clec1'Ctos legislativos, pela promulgação cio Presi-
denLe da Gamara dos Deputados, que os mandal'á publfoat. 

§ 4. 0 Os projectos de resoluçfto são os clestmados a re-
gular as malerias de caracter polilico ou aclmmistrativo, so~ 
Llrc que deva a Gamara dos Dcpulados pronunciar-se em ca-
so3 concretos, taes como; 

a) a concessão de licença para o processo criminal ou pri-
são de Deputados; 
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/J) a concessãu ele licença prévia para o Devutaclo desem-
penhar mis3ão diplomatica; 

e) a criação de commissões de inquerito sobre factos de-
terminados; 

d) todos e quaesquer assumptos de sua economia inter-
na. 

Art. 166. Os projectos deverão ser assignados pelos seus 
autores e divididos em artigos numerados, concisos e cla-
l'OS, sendo precedidos sempre de ementa enunciativa de seu 
objecto. 

§ 1. ° Cacla projecto deverá conter, simplesmente, a 
enunciação da vontade legislativa de aeconlo com a respecti-
va ementa. · 

§ 2. 0 O autor do projecto pode1·ú funclamenlal-o por es-
eripto, ou verbalmente. 

§ 3. 0 Nenhum arLigo de projecto poderá conter- duas 
ou mais proposições, independentes entre si, ele 111od0 qua 
se possa adaptar uma e rejeitar outra. 

§ 4. 0 Sempre que um projecto não estivei devidamenta 
redigido, a Mesa restiLuil-o-á ao autor, para organizai-o de 
accordo com as determinações regirnentaes. 

§ 5. 0 Se os projectos enviados pelo Senado, Ol1 pelo Pt·b-
sidente da Republica, não contiverem ementa, o 1º Secreta-
rio providenciará para que lhes seja apposta. 

§ 6.0 A Mesa não poderá acceitar projectos ele lei, ou 
de re::;olução, ou substitutivos globaes, que não sejam enci-
mados por uma ementa succinta e precisa do respectivo con-
tendo e objectivo. 

Art. 167. O projecto apresentado á Gamara por qual-. 
quer Deputado serú encaminhado ú Commissão Executiva, 
para O'pinar se deve ser consideracl0, ou nãu, objecto d0 de-
liberação. 

§ 1. 0 Não será considerado objeclo de clelibel'a~ão o pro-
Jeeto manifestamente contrario a dispositivos da Conslitui-
ção ou aos interesses nacionaes. 

§ 2.º Considerado objecto de dcliberac.:ão pelo plena-
l'i'o, o projecto será despachado ás Commissões respectivas, 
por intermedio da Secretaria da Canrn1·a, depois de numerado, 
registrado e extrahida copia para a devida publicação. 
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§ 3. 0 ~e o projcdo não ft)1· l'!lJl~irll'rado objeclo de de-
liberação, pela ·C<>m111i.c;,;fío K\:cculiYa. o l't·e~iclenLo ilarú di:'-
so conhccimeuLo, verlJalmenLo, ao ~ou autor; e esLe, se dis-
cordar do parecer ela Comrnissãu poderá requerer, por escri-
pLo, ·seja esle enLão puulicado e submoLLido á votação da Cu-
rnara. 

§ 4.º Dispensarão o voto do plenario para serem julga-
dos objeclo de delilrnração as proposições: 

a) assignadas, no minimo, por 20 Deputados; 
b) oriundas de qualquer Cornrnissão; 
e) iniciadas ou encaminhadas pelo Poder Executivo; 
d) remetlidas pelo Senado Federal sobre assumptos de 

sua iniciativa; 
e) enviadas pelo Senado Feelcral sobre materia nas quaes 

não tenha elle cio collaborar; 
{) mandadas pela Côrle Suprema, para o augmcnto do 

numero ele seus Ministeos, parn a sua divisão em Gamaras nu 
turmas, ou parn clistri]Juic:ão entre estas ou aquel!as dos jul-
gamentos elos feitos; 

g) remettidas pelos Trilrnnaes, propondo a creaçlio ou 
!'nppressão de ompregarlos o a fixação elos vencimentos respec-
lívos. 

ArL. 1 G8. Todas as riroposições, a juizo do Presidente da 
Gamara, elllrariío cm ordem do dia desde que tiverem pa-
1·ecer elas Commissõus, a cujo exame forem submettidas, sem 
prejuizo do disposto no caj)itu!o - Da vauta. 

ArL. 1G9. Salvo as excepções dos §§ 2º e 3º do art. 41 
da ConsliLuição ela Republica, todos os projectos de lei po-
c!Prão ter orig·em nu Carnara sob a iniciativa do qualquer 
elos seus rncmlH·os ou commissíies. 

SECÇÃO II 

Dos JJJ'ojeclos vetados 

Art. 170. O pt·ojecLo velado, Lolal, ou parcialmente, 
pelo Presidente da Rr.rinblica, sürá distribuído á~ commissõe11 
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eompoLcnlos, segnndll º·" fnnr!arnento~ do véLo, o constituirão 
11cllas maioria vrdPr1•1wirtl. 

§ 1. 0 Desde que se funde o véto Iiéi inconstitucionalida-
de do projecto, ou·de disposição vetaria, será obrigaloria a sua 
remessa á Gommissão de GonstiLuição e Jusli(,'.a. 

§ 2. 0 A Gummissão a cujo exame fôr envindo o prú-
jecto deverá emittir parecer dentro de dez dia,;;, a eontar do 
dia do seu recebimento. 

§ 3. 0 Se as Gommissões não sr. manifestarem sobre o 
projocto vetado, dentro do prazo cio pnragrapho anterior, po-
derá elle ser incluído, cm ordem do dia, independentemente 
do parecer, pelo Presidente, cx-of{icio, ou r1or deliberação da 
Gamara. 

§ 4. 0 O projccl.o, 011 os dispositivos uo projecto, vetado&, 
serão, impreterivrlmonte, incluidos na ordem do dia, com ou 
sem parecer, até o 30º dia cio sou recebimento pela Gamara: 

§ 5.0 O projocto totalmente votado será sujeito, em globo, 
a uma scí discussão, e votação por escrutínio secreto. 

§ 6. 0 Em caso de véto parcial, a votação dos dispositi-
Yos so fará destacadarnen Lo, salvo á Gamara o direito de, 
por maioria do votos, optar por outra forma de votação. 

§ 7. 0 Votarão "sim" os Deputados favoraveis ao projeeto, 
ou ú disposição vetada, e "nc7o" os favoraveis ao véto. 

§ 8. 0 O projecto, ou a disposição, vetados, que não con-
seguirem a maioria absoluta dos votos da totalidade legal ela 
Gamara dos Deputados, estão rejeitados. 

§ 9. 0 No caso do iwojecto, nu dos artigos vetados, man-
f idos pPla Gamara rios DP1rnl.ados, depundorcm rlo voto do 
Scnncto FPrlcraL sorfío a clle reme LI idos. 

§ 10. O projccLo on artigos, wlarlos, mantido~ pela Ga-
mara elos Dnpntado~, f!LW nilo dcpPnr!n1·pm do voto do Se-
nado Federal. sc1·i10 rlcvnlvirio~ ao l'rrsirlenf.fl d& Re[Jublica 
para a formalidade da pronrnlgnr:.fío. 

§ 11. O Prcsiclonle da Gamara cio~ Deputado~ promul-
garú como lei o projectr1, ou a part& delle, vetado~, se o Pre-
sirlente da Republica não o promulgar dentro clfl quarenta e 
oilo horas após a sua remessa pela Gamara ou pelo Senado. 
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Da to111nrla de contas 

Art. 171. Inrumbe á Commissão de Tomada de Coulas 
dar parecer sobre o processo de tomada ele contas do Pl'e-
sidente da Republica, ratificando o parecer prévio do Tri-
lnmal de Contas ou apresentando novo parecer que con-
cl nirá por um ]ll'ojcrto ele rrsolução. 

Art. 172. Se inaugurados os trabalhos da Gamara. não 
li ou ver esta recebido a prestação ele contas cio Presidente da 
Ji1•publica, a Commissão de Tomada de Contas dará parecer 
;;DlJre o relatorio do exercício terminado, apresentado pelo 
Tribunal de Contas, nos termos do art. 102 da Constituição. 
e ag·uardará, para pronunciamento definitivo, a organização 
das contas que, dr, accordo com o paragrapho unico do rtrt.i-
120 29 da Constituição, deverá ser feila por uma commissão 
t' "JlCCial eleita pela Gamara, composta de cinco mcmbro:;. 

§ 1.0 No caso de haver prestação do contas. o relator terú 
o prazo de quarenta e cinco dms para apresentat' yiarecer. 
N~o sendo este acceito, o relator do vencido terá o prazo de 
i~<'z ri ias para apresentar nuvo parecer. 

§ 2.º Se houver apenas o relatorio do Tribunal de Contas 
11-; prazos acima serão, respectivamente, de vinte dias e cinco 
dias. 

Art. 173. Chegando á Mesa, ern qualquer hora da sessão, 
11 processo de prestação de contas, indepemlcntq de leitura 
no expediente, será, dentre as suas peças, manclado publicar 
o !1alanço geral das contas da União e documentos que J ins-
1.n1em, organizados pela Contadoria Central do Republica e o 
p:11·cccr cio Tribunal de Contas com confronto entrcJ as cifras 
co11slantes rio balanço e as consignadas na sua escriptm·a-
(:ii o, feito o que, dentro do prazo maximo ele oito dias, ~erão 
di:·dribuidus, em avulsos, aos Deputados. 

§ 1.º Durante os seis dias utcis seguintes á distribuição 
rios avulsos, ficará o processo em pauta aguardando emendas 
e pedidos ele informação. 
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§ 2.° Findo o praz1J ilu ~ 1° sel'i'iu ª" 1~1nendas e pedidos 
rle inJ'!ll'ma1:ão denlro da,; qwu·enla e oilo horas seguintes, 
ruamJadus publiear pelu Presidente, depois de devidamente 
classificados. 

Art. 1'71. O Presidente remetterá, em seguida, o parecer, 
as emendas e os pedidos de informação á Commissão, que os 
devolverá dentro do quinze dias acompanhados do parecer 
sobre as emendas e pedidos de informação. 

Paragrapho unico. Este parecer será publicado e distri-
buiclo cm avulsos, no in·azo maximo ele oito dias. 

Arl. 175. Após o intersticio de 48 horas da publica1:üo. 
u parecer, com as emendas e pedidos de informação, entrará 
para a ordem do dia, em diseussão unica. 

Art. 176. A Commissão poderá, por intermedio ele ~ru 
Presidente, requerer á Gamara a prorogação dos prazos para 
a apresentação de parecer ás emendas e pedidos de informa-
ção por mais cinco dias, que serão improrogaveis. Este re-
querimento não terá discussão e poderá ser apresentado em 
qualquer momento ela sessão, snbmettcnclo-o a 1\J rsa imme-
diatamcnle a votos com qualquer numero de Dcpulaclos pre-
sentes. 

ParagTapho unico. Terminada a votação, voltat·ão os pa-
peis á Commissão ele Tomada cl8 Contas rwrn a 1·eelacção 
final. 

Ar!.. 177. Se não f1)r approvnda pelo pl•mar·ir1 a pl'csta-
1.:ão de t:01ttas ou parte dessas contas, será todo o processo ou 
a parte referente ás contas não approvaclas 1·cmeUido á 
Com missão ele Consti tuir:ão e J ustiç.a para quí" em parecer 
quo termine por um projccto fio resolução, r!iga qnaes as 
providencias que devem sor tomadas pela C:rn1;na. 

Paragrapl~o nnico. Se a Commissfio do Organização ele 
Contas de que trnta o art. 2!), paragrapho unii'.u da Consti-
tuição, concluir propondo a punição ele culpados, essa pro-
posição, se approvaela pelo plenario, clcver:i set' enviada á 
Commissão ele Const.il.uição e .lustiç.a, para dizer q1rno;; as pro-
videncias que devem ser postas cm vratica. 
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SECÇ.W IV 

Dos projectos pel'iodicos 

Art. 178. Leis ou resoluçê:12s periodicas são as que dci-
xrtrn de vigurar, independentemente rle revogaçiJn expressa, 
fin1!0 o prazo parn o qual foram v'otadas. 

§ 1.0 São leis annuas as orçamentarias; quatriennaes 
ns de fixaç.1\o rlas forças, observado o rlisposlo no art. 41, 
~ 1°, da Constituição. 

§ 2.0 São resnluçõrs quatriennaes, as que fixam o sub-
sirlio do Presidente ela H.r1mblica, e o subsidio e a ajuda de 
~nslo dos membros do Poder Legislativo. 

!\rt. 17!l. Os proJPclos de· leis periodicas serãi:, inclui-
clo~ Pm ordem do dia de prcferencia a quaesquer outras pro-
fil"'.ições, salvo as rle prorogaç1ío das sessões da Gamara e 
º·' 1·rojectos considerados urgentes. 

~ 1.0 O encerramento de qualquer das discussões cios 
pt'Pjr·clos de leis pcrioclicas só podérá ser requeriõ1J depuis 
du realizada em duas sessões ordinarias. 

§ 2.0 Quando faltarrm apenas oito dias para o encer-
ramento dos trabalhos legislativos, os pro.iectos de leis pc-
rindicas serãio inclnidos na orrlem do dia independent•~
rnrnfe de distribuição em avulsos, rlc impressão, e alô mes-
mo de pare.ccr. 

§ 3.0 Na hypolhesc do paragrapho antr~rior, ficará ás 
Commissões de Finanças e Orç:amenlo e de Segurança Na-
cional e• direito de se pronunciarem sobre 'l assnmpto, ver-
lrnlmcnte, durante a discuo:são. ou no momen I f! da v11taçào. 

§ 4.º Ainda dentro desses oito dias, a que se refere o 
~ 2º, a Mesa poderá, conforme a nrgrmcia, determinar a 
immcdiata discussão, ou votação, de qualquer dos project.os 
dr leis periorlicas, com preterição da ordem do dia. 

~ f>.0 Na hypothese do pa1·agraphn ant~:'ior. só pnderá 
sr,r requerido o encerramento da discussão após falarem 
flois orarlores. 

§ 6.º Caso sejam dadas á discussão, ou á votação, sem a 
impressão prévia, ou sem a dislrilrniçfío em avulsos, o 1º 
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Secrdario lerá, no momento da discnssii.o. ou no da votação, 
cada uma dessas proposiçôes. 

§ 7.0 Se, na hypothese do § 2º, as proposições a serem 
votadas estiverem impressas, o encaminirnrnent,) ela vota-
ção será ·feito de uma só vez para todas as emendas, po-
dendo porém o relator responder a cada Deputado que en-
caminhar a votaç.ão. 

§ 8.0 Se as emendas não estiverem impressas, sómente o 
relator, ou o primeiro signatario dellas e, na falta destes, res-
pectivamente, qualquer membro da Commi~são compelente 
ou qualquer dos signatari o;:;, poderá discutil-a3, ou encami-
;1har a votação por prazoH que, sommados. n:i<l excedam de 
rnl'ia hora. 

SUB- SECÇÃO 1 

Da fixação das forças 

Art. 180. Lei de fixação de forças armadas da União é a 
que determina o effectivo do pessoal do Exercito e da Mari-
nha de Guerra nos varias quadros e categorias, que -os com-
põem. 

§ 1.º Compete á Commissão de Segurança Nacional dar 
parecer sobre o projecto de lei de fixação de forças, r•nviado 
pelo Presidente da Republica, offerecen<lo-lhe as emendas que 
considerar ncccssarias. 

§ 2.0 Se, até o dia 20 de maio do primeiro am10 da le-
gislatura, não tiver recebido o projecto de fixação das for-
ças apreser.tado pelo Presidente da Republica, a Commissão 
iniciará seus estudos sobre a lei cm vigor, elaborando a 
proposição, que apresentará á Mesa até 5 de j1mho elo mes-
mo anno. 

§ 3.0 Se, até 5 de Junho do primeiro anno da legislatura, 
não tiver a Mesa recebido o projecto enviado pela Commis-
são de Segurança, incluirá em Ordem do Dia da sessão se-
guinte o projecto offerecido pelo Presidente da Republica, 
ou, se não houver, sob a forma de projecto, a propria lei ern 
vigor. · 

e. 5 
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§ 4.º Em qualquer das hypatheses t.nte2iore3, os PPo-
jectos de fixação de forças Lerão o andamento do5 de Coin-
mis;;ão. 

§ 5,0 O adiamento da discussão desses projectos só se 
fará pelo prazo maximo de 72 hora.s; e o da s1la votação 
pelo ele 48 horas. 

§ 6.0 Os prazos para serem offereciclos pareceres ás 
emendas serão ele 1ü dias, em segunda discussão, e ele cinco 
dias, ern terceira. 

SUB-SECÇÃO II 

Do Orçamento 

Art. i'81. O orçamento geral ela Republica constituirá 
um só projccto clivicliclo em duas partes, sendo a primeira 
relativa á Receita e a segunda :i Despesa. 

Art. 182. As tabellas explicativas, com as rubricas em 
detalhes, farão parte do projecto como annexos impre5cm-
eliveis, de modo a especificar a receita e a separar e in-
dicar a despesa, por Ministerio ou grupo de serviços, e a 
rstabelecer oulras divisões e separações que a lei indicar 
ou concorram para melhor esclarecimento das despesas. 

Art. 183. Incumbe á Com missão ele Finanças e Orça-
mento dar parecer sobre o projecto de lei orçamentaria en-
viado pelo Presidente ela Republica, acceitando-o ou qpre-
sentanclo um substitutivo. 

Art. 184. Se dentro do primeiro mez da seasão legis-
lativa, não houver a Cnmara recebido o projecto, com os 
respectivos annexos, que elevem ser enviados pelo Presiden-
te ela Republica,, a Commissão de Finanças e Orçamento ela-
borará o seu, baseando o trabalho sobre o orçamento vi-
gente e as respectivas tabellas e apresentando-o dentro dr1 
prazo ele trinta dias. 

Art. 185. Recebido pela Mesa, em qualquer hora da 
sessão, o projecto ele orçamento, com as tabellas, s~rá aquel-
le, independentemente de leilura no expediente, mandado pu-
blicar e c!i:stribuir pelos Deputados, em avulsos. impressos, 
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não vmkndu o prazo d() impre~são e distrilrnição passar de 
oi lo dias, imp:·orogavcis. 

§ 1.0 Durante os dez clias ui.eis scguinles á distribuição 
dos avulsos ficará o projecto, com os annexos, sobre a mesa, 
afim de recebei· emendas de 2ª discussão. 

§ 2.º Findo o prazo do § 1 º, sPrão as emendas, dentro 
das 48 horas seguinl.es, mandadas publicar pelo Presidente, 
depois de devidamente classificadas. 

Art. 18G. O Presidente clará sempre publicidade ás 
emendas que haja recusado. 

§ 1.0 Do acto cio Presidente, recnsanclo emendas ou 
parles elo prnjeclo, haverá recurso para a Gamara, por oc-
casião de ser discutida a act11, nas tres sessões .seguintes após 
a publicação da decisão do Presidente no Dim·io do Poder 
Legislativo. 

§ 2.º As deliberações, sobre as reclamações formuladas 
de accôrdo com 0 paragrapho anterior, :serão tomadas du-
rante a Ordem do dia, logo qne haja numero de Deputados 
necessano ás deliberações. 

Art. 187. O Presidente remell.erá, em seguida, as emen-
das acceitas á Commissão, que as devolverá dentro do quinze 
d ias, com seu parecer. 

Paragrapho unico. Eslo pal'ocer, com o projecto e as 
respectivas emendas, será publicado e clistribuido em avulsos, 
no prazo maximo de oito dias. 

Art. 188. Dislribuidos os avulsos, o projectc1 entrará 
para a Ordem do dia, em 2" discussão, sendo, porém, obriga-
torio o interstício ele 48 hora';, enlre a disll'ibuição e o inicio 
dessa discus'3úo. 

Paragrapho unico. A discussão e a votação da parte 
relativa á despesa será feita por titulas, referentes aos orça-
mentos particulares de cada Ministerio ou grupo de serviços. 

Art. 189. Votado o projecto, com as emendas, em 2" 
discussão, voltará á Commissão, afim ele redigil-o, no prazo 
maxirno de cinco dias, para a 3" discussão. 

§ 1.º Publicada, indepenrlenlemenle de leitura no Ex-
pediente, e distribuida em aYulsos a redacção para ii 3ª 
discussão, r·eceberá a Mesa emendas durante os tre.3 dias 
uteis seguintes á distribuição. 
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§ 2.0 Em qualquer das discussões da lei orçamentaria 
não poderão ser acceitas emendas ou disposições do projecto 
que ·sejam estranhas á receita prevista ou á despesa fixada 
para os serviços anteriormente creados. Sem prejuizo de 
outras disposições e emendas que possam incidir neste pa-
ragrapho, são consideradas desde logo materia~ estranhas á 
lei orçamentaria: 

a) n·s que não tenham relação immediata com a ma-
tería do orçamento annual ou consignem cie8pcsas que não 
sejam do exercicio que a lei vai reger; 

b) que tenham caracter de proposição vrincipal; 
e) que, de qualquer modo, importem em delegação ao 

Poder Executivo; 
d) que autorizem ou consignem dotação para serviços, 

rPpartições ou cargos, effectivos ou não, do quadro ou con-
1 l'actados, não anteriormente creados em lei ordinaria, vi-
gente e em pleno uso; 

e) que, finalmente, não caibam, em geral, directa e 
precisamente, na lei do orçamento, a qual deve apenas in-
cl icar, especificadamente, com precisão e clareza, o total das 
receitas cuja arrecadação auLoriza e o das despesas a realizar 
dentro do exercieio financeiro. 

§ 3.º Em qualquer das discussões do projeeto orça-
mentaria o Presidente da Camara tambem não aeceitará 
cmenda·s ereando empregos, sejam dos quadros, contractado, 
mensalista ou de outra especie, nem modificando ou creando 
Yencimento~, modificando ou creando gratificações, diarias, 
representações ou qualquer outra fórrna de vantagem a 
funccionari 0 publico ou de serviços do Estado ou ligado ao 
Estado, nem mudando a denominação ou o titulo do funecio-
nario ou a dpnominação do estipendio. Não será submettida 
á deliberação do plenario qualquer disposição do projecto 
que infrinja este paragrapho; e, em qualquer phase, até 
mesmo na redacção final, o Presidente da Camara, ex-of(icio 
r1n em virtude de reclamação de qualquer Deputado, fará 
c·xcluir a dfaposição infringente, seja originaria do plenario, 
~eja da Commissão, ou da proposta, dando do seu acto co-
nhecimento á Camara. 
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§ 4.6 Na 3ª discussiío niío seriío aclmitLidas, salvo, avc-
nas, quando propuzcrr'm o rcslabclccimcnto de medida con-
tida na proposta do Poder .1!3xecutivo, ou consignarem verba 
para despesas já determinadas em lei, quaesqner emendas 
que tendam ou de que resulte augmenLo de despesa ou dimi-
nuição de receita. 

§ 5.º Findo o prazo deste artigo, serão todas as emen-
das mandadas publicar, devidamente classificadas, dentro 
de 48 horas, pelo Presidente, que rcmetterá á Gommissão as 
acceitas. 

§ 6.º A Gommis$ão devolverá, no prazo de dez dias, as 
emendas com seu parecer, que será pul.Jlicado e <lisLribuidu 
cm avulso, no prazo de quatro dias. 

§ 7.º A Commissão poderá, por intermedio de seu Pre-
sidente, requerer á Gamara a prorogação dos prazos para a 
api·esentação de parecer ás emendas, em segunda ou terceira 
discussão, por mais cinco dias, que serão improrogavei's. 
Este requcrimenLo não terá discussão e poderá ser apresen-
Lado em qualquer momento da scssiío, submcttendo-o a Mesa 
immediatamente a votos, com qualquer numero de vresentcs. 

§ 8.° Findos os cinco dias ela prorogação, o Presidente, 
cx·-officio ou a requerimento de qualquer Deputado, poderá 
dar para a Ordem do dia seguinte o projecto e as emendas 
sem parecer, podendo neste caso o relator, nos tres minutos 
de prazo para encaminhar a votação, aconselhar á Gamara a 
approvação ou a rejeição de cada uma das proposições, em 
parecer verbal. 

§ 9.° Havendo parecer escripLo, o prnjccLu, com as 
emendas e o parecer, figurará na Ordem do dia 48 horas 
depois de distribuido em avulsos, afim de ser discutido cm 
terceiro turno. 

§ 10. Esta discussão versará sobre o projeclo () emen-
das englobadamenLe. 

§ 1 L Encerrada a discussiío, serão ·submcLLidos á vota-
ção as .emendas e o projecLo. 

§ 12. Em caso algum, por occasiiío da votação, poderá o 
Deputado occupar a tribuna por mais de tres minutos. 

§ 13. Terminada a votação irão os papeis á Gummissão 
de Finanças, para a redacção final. 
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Al'I. 190. ,\ rcllacção final dever:'t ser feita no prazo 

maxirn 0 de cinco dias. 
Art. 191. A Commis·são de Finanças e Orçamento indi .. 

cará sempre, como observação, nos annexos do projecto rela-
tivos á despesa com serviços que produzem renda, o total 
desta ao lado do ela despesa respectiva, e a differença entre 
as duas parcellas, 

§ 1.º A' Commissão de Finanças e Orçamento será per-
rn i Ltido, ao opinar sobre emendas, propôr modificações ao 
Vl'ojeclo e ás emendas, offerecer outras novas e sub-emendas 
e apresenlar substitutivos de ordem geral a varias ·emendas, 
ou a grupos dellas que versem sobre o mesmo assumpto ou 
sobre objecto ele igual natureza. 

§ 2.º A approvação do substilntivo prejudicará a vo-
lnção das proposições a que se referir. 

Art. 192. A Commissão de Finanças e Orçamento, na 
clabol'ação cio projecto e no offerecimento ele emendas, quer 
na segunda, quer na terceira discussão, estará sujeita á·s 
nwsmas reslricções impostas aos Deputados. 

Ar·t. 193. No projecto de orçamento, ou nas emendas, o 
111·oducto ele impostos, taxas, ou quaesqner tributos creados 
r1u1·a fins determinados, não poderá Ler applicação differente. 

SUB-SE<.:ÇÃO Jll 

Do subsidio e ffo ajuda de custo 

ArL 19-í. A Commissão de Finanças e Orçamento for· 
mulará, até o dia 31 de Maio ela ultima ses,são legislativa 
da legislatura, o projecto de fixação do subsidio e da ajuda 
do custo dos Depul.aclos ela legislatura seguinte. 

§ 1.º Se a Commissão de Finanças e Orçamento, ou 
qualquer outra. ou ainda qualquer DcvuLado, não houver 
apresentado, até o dia 31 de Maio da ultima sessão legisla-
t.iYa ela lcgislaLura, esse projeclo, a Mesa incluirá na Ordem 
rlo dia da primeira sessão, em f'órma de proposição legisla-
lirn, a resolução respectiva em vigor. 

§ 2! As emendas a esse projecto, serão enviadas á 
Commissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo de 
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l'inco dias improrngaveis para a emis~ão elo respectivo pa-
recer. 

§ 3.º Approvaclo o projecto, a Commissão de Finanças e 
Orçamento, pelo relator do Ministerio elo Interior, providen-
ciará no ·sentido ele serem postas de accôrdo com e!le ai' 
necessarias verbas orçamentarias. 

Art. 195. A Commissão de Finanças e Orçamento apre-
sentará, até o dia 31 de Maio elo ultimo anno de cada pcriodo 
presidencial, projecto de subsidio do Presidente ela Republica 
para o periodo seguinte. 

§ 1.º Se a Commissão ele Finanças e Orçamento, ou 
qualquer Deputado, não houver apresentado, até o dia 31 
de Maio, eS'se projecto, a Mesa incluirá na Ordem do dia, sob 
a fórma de proposição legislativa, as disposições cm vigor 
sobre a ma teria. 

§ 2.º A Commissão de Finanças e Orçarncnlo, por inter-
medio do relator cio Ministerio cio Inlcl'ior, providenciará ele 
modo a serem incluidas no orçamento as verbas necessarias. 

§ 3.º O subsidio dos Deputados será pago em duas par-
les, sendo uma fixa e outra relativa ao comparecimento com 
participação nas votações. 

§ 4.° Não havendo numero legal para a abertura, em 
qualquer dia designado para as sessões, serão descontadas as 
diarias dos Deputados não comparecentes; e, no dia de vo-
tação, daquelles que não comparecerem ou que não se con-
rnrvarem no recinto. 

§ 5.° A Mesa poderá mandar abonar até trcs faltas por 
mez aos Deputados que hajam jusLificaclo o seu não compa-
recimento, por escripto on verbalmente, da tribuna da 
Camara ou por communicação de algum collcga. 

Paragrapho unico. Poderão ser abonadas até ·3cis falias 
por mez aos Deputados que, pertencendo a uma Commissão 
Permanente, hajam comparecido a todas as snas reuniões. 

SECÇÃO IV 

Da p1'0roaaçúo e do adiamento das sessões 

Art. 19G. Qualquer Deputado poderá propôr, por meio 
de projecto de resolução, a prorogação da sessão. 
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§ 1.º o projccto de prorog·ação da scssao legislativa 

scrú considerado maLcria urgente, Lcrú urna só discu~são, em 
globo, em uma só se::são, independerá de parecer e preferirá, 
na discussão e na votação, a qualquer outro projecto. ~ 

§ 2.º Logo depois de approvado, será o projecto re-
rnetlido ao Senado, independentemente de redacção final. 

§ 3.0 A discussão e a votação desses projectos não 
a d mi Ltirão adiamento. 

Art. 197. Para o adiamento da sessão legislativa, cuja 
iniciativa pertence á Camara, será imprescindivel que o 
projecto respectivo contenha os motivos que o determinam, 
indicando o dia e o mez do reinicio dos trabalhos, de modo 
que os seis rnezes da sessão sejam completados dentro do 
mesmo anno. 

§ 1. 0 Esse projecto de resolução deverá conter, pelo me-
nos, vinte e cinco assignaturas. 

§ 2. º Depois de julg·ado objecto de deliberação, pela 
maioria dos presentes, sera o projecto remettido ás Oom-
missões Executiva e de Constituição e Justiça, para, em 
reunião conjuncta, f; dentro de cinco dias, interporem pa-
recer. 

§ 3. º Se, esgotado esse prazo, não fôr apresentado o 
parecer, poderá entrar o projecto em discussão, indepen-
dentemente del!e. por deliberação da Camara, a requerimento 
ele qualquer Deputado. 

§ 4. 0 Os tramites dos projectos de adiamento da sessão 
serão os mesmos de qualquer projecto de Commissão. 

SECÇÃO VI 
Do Regimento Interno 

Art. 198. O Hegimento Interno só poderá ser modifi-
cado mediante projecto de resolucão da Gamara. 

§ f. 0 A Commissão Executiva apresentará, dentro di:r 
JJ!'&Zo maximo de 30 dias, parecer sobre qualquer project.o 
nesse sentido. 

§ 2. 0 Projecto e parecer entrarão em discussão unica e 
figurarão em ordem do dia, com discussão aberta, durante 
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duas sessões, depois de publicados e distribui dos em avulsos, 

~ 0." J<:ncerrach, a. discussüo, se forem aprescnLadu.s 
emendas a Commissüo .l!.:xocutiva emiLLirá dentro de cinco 
ciias, parecer sujeito também a uma unica discussão. 

§ 4." E11cerrada a discussão do parecer, YoLar-se-a o 
projecto, cuja redacçfw final cabe á Cornmbsfto Executiva. 

§ 5. 0 A Mesa fará, todos os annos, ao fim da ses~üo le-
gislativa ordinaria, a consolidação de todas as modii'icaçõe.s 
fertas no Regimento, do qual mandará tirar· nova edi<;ão du-
rante o int.elTegno das sessões. 

SECÇÃO Vil 

lJas indicações 

Are. 19\J. Indicação é a vroposição com qUt· um Devu· 
tudo suggbre a manirestação da Camara, ou de suas Com-
missões, sobre determinado assumpto, tendemlo a elabora-
ção de proposiçao sobre maleri1t da compct.cncia da Ca-
roa.ra. 

§ 1. 0 As indicuções scrfto redigidas por cseripto, em 
lermos expliei tos e ern fórma synthet.ica, devendo ser assi· 
gnadas pelos seus autores. 

§ 2. 0 As indicações, recel.Jidas pela Mesa, serão lidas elll 
summula, despachadas ás Commissões com que tivei·em cor-
relação, e mandadas publicar na inLegra, na acta impressa 
do trabalhos da Gamara. 

§ 3. • As indicações independerâ0 dé qualque1· julga-
mento ]JI'eliminar da Gamara. 

§ 4. º A Commissão, qu~ receber uma indicação, deverá 
interpôr parecer dentro do prazo de 10 li ias. s 5. º A indicação e o respectivo parecer 8erãu sujei t.os a 
t:ma ç!iscussão unica. 

§ G. 0 8e á indicaçã0 fôr UfH'C;:;entaclo. cmencl::.., 11a1·;,. que 
esta tenha parecer, voltar·á ~t Comm1ssão. 

§ 7. 0 Este segundo parecer soffrerá um& ú1scu;:;sàu. 
Art. 200. Se o parecer- de uma Com1mssão sobre urna 

indicação, concluir por um projecto de lei ou resolução, e 
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l'ôr approvado pela Gamara, o projecto seguirá os tramites 
regimentars a que se acham suhordinadas as proposiçõe8 
dessa natureza. 

SECÇÃO Vlll 

Dos req'Lwrirnentos 

Art. 201. Ilequerimentl• t, todo o ped1clo dirigido ao 
Presidente da Camara, sobre ubjecto de expediente, ou de 
ordem, por qualquer Deputado, ou Commissãu. 

§ 1.º Serão vcl'baes, independem de discussão e de vo-
tação, sendo despachados, immcdiatamente, pelo Presidente, 
os requerimentos que solicitem: 

a) a palavra, ou 1l sua desistencia; 
b) a posse de Deputado; 
e) a leitura de qudlquer maLcI'ia, 
d) a rectificaçl'to dt acta~ 
e) a inserção de declaração err, acttt; 
f) a onservanc1:.i de àisposiçãc, regimental, 
a) a remessa de documentos, livros ou publieações; 
h) a retirad11 de requerimento verbal, ou escripto; 
i) a retirada de proposição com parecer contrario, 
j) a Ycrificação de votação; 
k) informes sobre a ordem dos trabalhos; 
l) o preenchin1cnto de logares na!i Commissões; 
ni) a inclusão, cm Qrdem do dia, de proposições com os 

!·espectivos pareceres; 
n) que se rcfil'am aos projectos em pauta, desde, po-

n'm, que esses reqnel'imentos sejam affectos ao plcnnrio, 
esle só poderá decidir com a presença de metade e mais 
um do seu total. 

§ 2.º Serão escriplos, independem ele discussão e de vo-
1 ação, sendo clespachaclos pelo Presidente, os requerimentos 
rl1J uma Commissão, solicilando audiencia de outra, ou de 
ou Lras, sobre qualquer assumpto. 
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§ 3. 0 Serão verbaes e votados com qualquer numero, in-
dependen l1"111enLe de cliscu~são, os reqncrimenlos que so-
licitem: 

a) representacão da Gamara por Commissões externas; 
b) publicação de informações officiaes no Dia1'io de> 

Poder Legislativo; 
e) permissão para falar sentado; 
d) prorogação de prazo para a apresentação de parecer 

ás emendas dos projectos de lei orçamentaria .. 
§ 4.. 0 O requerimento de prorogação da sessão será es-

cripto, não terá discussão e, não se referindo a votações, 
votar-se-á por maioria ele votos, presentes, no mínimo, cin-
coenta (50) Deputados, pelo processo symbolico, não admit-
tirá encaminhamento ele votação e deverá prefixar 0 prazo 
da prorogação. Se a prorogação se destinar a votações será 
exigida, para a deliberação, a presenç-,a mínima de metade e 
mais um da totalidade dos Deputados, verificada essa pre-
sença, ex-officio, pelo Presidente da Gamara. 

§ 5.º Serão verbaes, não têm discussão, e só poderão ser 
voludus com a presença da maioria absoluta de Dcpuados, os 
requerimentos de: 

a) dispensa de interstício para a inclusão de determi-
nadu proposição em ordem do dia; 

b) dispens::i de impressão de qualquer proposição; 
e) retirada de proposição, substitutivo, emenda ou sub-

emenda, com parecer favoravel e que estiver na ordem do 
dia; 

d) destaque de emenda approvadu, ou de parte de pro-
posição, para constituir projecto separado; 

e) de reconsideração do acto dei Mesa, recusando emen-
das aos projectos de orçamento. 

§ G.º Serão escriptos, não têm discussão, e só poderão 
ser votados com a presença da maioria absoluta dos Depu-
tados, os requerimentos de: 

a) remessa a determinada Commissão de p::ipeis despa-
chados a outra; 

b) demissão de membros da Mesa; 



e) di~cus:.:iíll e nlaç[ío cio prnposições p01· capítulos, 
gt·u1H1 de al'Ligos, ou de emendas; 

d) adiamento da discussão ou da votação; 
e) encerramento de discussão; 
f) votação por determinado processo; 
g) dispensa de pauta de qualquer proposição; 
h) prcferencia; 
'i) urg·encia. 
§ 7.º Serão escriptos, sujeitos a discussão e só poderão 

ser votados com a presença da maioria absoluLa dos Depu-
Lados, os requerimento3 sobre: 

a) inclusão em ordem do dia de proposição sem pare-
cer; 

b) vota~\ão por partes; 
e) audiencia de uma Çommissão sobre determinada ma-

teria; 
d) nomeação de Commissõe.s especiaes, ou mixtas; 
e) reunião da Camara em Commissão Geral; 
f) sessões extraordinarias; 
a) sessões secretas; 
li) quaesquer outros assumptos que não se refiram a 

incidentes sobrevindos no curso das discussões, ou das vo-
kwões. 

• § 8.º Serão escriplos, sujeitos a parecer da Commissão 
Ji:,""eculiva e discussão, e só poderão ser votado;; com a pre-
H.'nça da maioria absóluta dos Deputados, os requerimentos 
de inscrr;ão, no Diario do Poder Legislativo, ou Annaes, de 
d11t·umcnlos ou publieaçõcs não oHiciaes, sem prejuízo das 
d1"nais rcslricções, contidas neste Regimento. 

~ !J. 0 Os Deputados que desejarem qualquer informa-
r:ilo elas autoridades publicas apresentarão seus requerimen-
1.os cscriptos ao Presidente ela Gamara, que independentemen-
te de leitura, cm sessão, debate e votação, os fará publicar 
I•ü Dim'io do J>ode1· Lcaiolativo, com o res])ect!vo despacho: 

a) O dc:;pacho e a publicação não poderão ser retarda-
dos por mais ele 72 horas; 
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b) O Presirlenf.e, sempre qne o auLor do requerimento o 
solicite, verbalmente, ou por escripLo, dl'verá affectar a de-
cisão do mesmo ao plenario da Gamara, submet.tendo-o, cm 
sessão, á leitura, discussão e votaoão nos termos regimentaes. 

Art. 202. Os requerimentos sujeitos á discussão, só 
deverão ser fundamentados verbalmente depois de formu-
lados e enviados á Mesa. 

Art .. 203. A Mes::t não acceitarú propostas ou requeri-
mentos de votos de applausos, regosijo, louvor ou congratu-
lações, salvo em se tratando de actos publicos ou aconteci-
mentos uns e outros de alta significação nacional ou interna-
cional. Nesta ultima hypotl1ese, a proposta sómente poderá ser 
acceita e submettida ao plenario se assignada pela maioria da 
Commissão de Diplomacia e Tratados. Não serão acccilos os 
votos de pesar que se não refiram ao fallecimento de mem-
bros do Poder Legislativo em exercicio Cl\1 que tenham 11cr>t.en-
cido ás legislaturas passadas, Chefes de Estado ou elos Pode-
res Federaes e Estaduaes, Ministros e por motivo que possa 
determinar luto nacional. 

§ 1. ° Fóra das condições estabelecidas neste arligo, a Mesa 
sómente poderá acccitar requerimentos propondo yof.os ele ap-
plauso, regosijo, louvor, congratulações e pesar se estiverem 
assign::tdos por cinco Presidentes de Commissõcs Permanentes, 
equiparados, para esse effeito, aos :?rcside.ntes referidos, os 
\"1c6-Presidentes da Camara. 

§ 2.0 Os requerimentos, para lcvantamcnlo rlc sessão 
por motivo de pezar, desde que não se trate de fallecimento 
de Deputado ou Senador da propria legislatura, ou das Cons-
tituintes Republicanas, de presidente, de ex-presidente, ex-
vice-presidente da Republica, de presi-clente da Côrte Supre-
ma ou de Chefe em exercício de alguma Nação amiga, só po-
derão ser recebidos pela Mesa, quando contenham a assigna-
tura ·de cincoenta Deputados, pelo menos, ou de cinco pre-
sidentes de Commissões permanentes ·da Gamara. 

§ 3.0 Os requerimentos deste artigo serão votados imme-
jiatamente, podendo a votação .ser encaminhacta, no maximo, 
por dois Deputados, que não poderão falar mais de dez mi-
nutos cada um. 
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SECÇJ.O IX 

Dos 11m·ece1·l'!' 

Art. 204. A's prnpos1çoes, mensagens e mais papeis su-
jeitos á deliberação elas Commissões, deverão estas· apresen-
tar parecer. 

§ 1. 0 Parecer é a proposição com que urna Commissão 
se pronuncia sobrr qualquer ma teria sujeita ao seu estudo. 

§ 2. 0 Será ªvencido" o vol o elos membros de Commis-
são contrarios ao parecer. 

§ 3. º Quando o voto vencido fór funclamcnlaclo e termi-
nar por conclusões diversas das cio parecer, tomará a deno-
minação de "vot.o em separado''. 

§ 4. º O membro dr uma Commissão que discordar cio 
f1111damcnto elo parecer, mas concordar com a~ conclusões. 
assignal-o-ú: "pelas conclusões" ou "em separado". 

§ 5.0 Se a divcrgencia de um membro de Commissão com 
o respectivo parecer não fôr fundamental, assignal-o-á "com 
rcstricções". 

Art. 205. Os pareceres serão redigidos por escripto, 
em termos cxplicil.os, sobre a conveniencia da approvação 
011 da rejeir;ão da materia a qne se reportam, e terminarão 
por conclusÕC$ synlheticas. 

§ 1. 0 Excepcionalmente. nos casos expressamente pre-
Yistos no RegimenJ.o, os pareceres poderão ser verbaes. 

§ 2. 0 O Relator de um parecer verbal indicará sempre\ 
os nomes dos membros da Commissão que foram ouvido~ 
clecl'.lranclo quaes os que se manifestaram a favor da propo-
~ ir;ão e os que discordaram. 

SEC('ÃO X 

Das emendas 

Arl. 206. Emenda é a proposi<;:ãn apresentada cümo 
al·eessoria de outra 

Art. 207. As emendas são suppressivas, s~ibstit,utivas. 
i:1clditivas, ou modificativa.s, 
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§ 1. º Emenda suppressiva é a proposição que manda 
errarlicar qualquer parte de outra. 

§ 2. º Emenda snhst.it.uLiva é a 1woposit_:ão ariresentarla 
como succedanea a outra. 

§ 3. 0 Emenda additiva é a proposição que se accrcscenta 
a outra. 

§ 4. 0 Não será admittida emenda substitutiva, ou addi-
tiva, que não tenha relação direcla e immediata com a mate-
ria ·da proposição principal. 

§ 5. 0 A Mesa fará publicar. na acta dm: trabalhos da 
Camara, qualquer emenda que houver recusado, com funda-
mento no paragrapho anterior. 

§ 6. 0 Emenda modificativa é a que nã<<i altera totalment.!.' 
a proposição principal 

§ 7. º As emendas modifica tivas pode!'ão ser ampliativas, 
restrictivas, ou correctivas. 

§ 8. º A emenda amplia tiva é a que estende a outra pes-
sôa, ou objecto, a disposição a que se refere. 

§ 9. 0 A emenda restrictiva diminue a extensão da di~
posição que modifica. 

§ 1 O. A emenda correctiva não modifica a sul1stancia da 
disposição a que se refere, mas apenas a redacção. 

§ 11. A separação, em duas ou mais partes, de qualquer 
artigo, paragrapho, numero ou letra de uma proposição, 
para effeito de sua votação, será considerada emenda sup-
pressiva. 

§ 12. A emenda á redacção final só será admittida para 
evitar incorrecção, incoherencia, contradicção, ou absurdo 
manifesto. 

§ 13. As emendas que crearem ou augmentarem despe-
sas, ou reduzirem a receita publica serão sempre subrnetti-
das ao parecer da Commissão de Finanças. 

Art. 208. A emenda apresentada a outra emenda de-
nomina-se sub-emenda. 

Paragrapho unico. As Commissões, ao apresentarem pa-
recer sobre emendas, poderão offerecer-lhes sub-emendas, 
conforme o disposto no art. 69. 

Art. 209. As emendas destacadas em qualquer condição 
para constituir proposição á parte terão esse destaque ef· 
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fectivado pela Scrrctaria o constituirão proposição assignada 
polo sc11 autor ou ::rntores. 

Par:ignl])l10 unicn. Se fôr 1wct>ssa1'io, proceder-se-á a 
qualquer rerlarção da proposta destacada, será est.a entregue 
ao seu autor nara que a faça, não sr,ndo licito, porém, alte-
rar-lhe a essPncia. Se houver alteração, a proposição des-
1 a cada será tida como projecto novo e segou irá todos os tra-
mites rrgimrmfaPs que couberem na especie. 

Art.. 210. Não serão acceitas emendas ou substitutivos 
qne cont.rnham m1terias ou disposições que não sejam rigo-
rosamentr, pertinentes :io enunciado da nroposicão. As -emen-
rlas que se afastarem desse preceito serão devolvidas aos seus 
autores rrnra que apresentem, se assim julgarem conveniente, 
~,orno proposição especial. 

Art. 211. Os autores da pronosicão que receber emen-
rla que lhrs parri;:.a estranha ao objr,clivo da mesma terão o 
direito de rr,clamar junto ao Presidente da Gamara contra 
essas emendas. comnel.inclo ao mesmo Presidente resolvrr. 
nesta phasc. conc!nsivamente, sobre a acceitação, ou nãn. E' 
licito. porém, ao autor da proposição, no momento d<i vota-
r:ío da proposta impugnarh, recorrer da decisão do PreEi-
drmte para o plenario, requerendo que a proposicão accesso-
ria que lhA prrrrce contraria 011 diversa do enunciado da pro-
posiçfío principal, seh destacaria para constituir projecto es-
wcial. 

Art. 212. Nenhuma emendn anprovando contractos ou 
concessões poderá ser acceita pela Mesa da Gamara sem que 
se transcrevn por extrmso o conlrncto ou concessão. 

TITULO IV 

Da pauta e das discussões 

CAPITULO I 
DA PAUTA 

Ar~. 213. Todas as ma terias que estejam nas condições 
regimentaes ele entrar na ordem do dia fica.rãa em poder do 
P.residente da Gamara. 
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§ 1. 0 _ S1lvo deliberação do plenario em contrario, ne-
nlrnma proposição, exceptuados os reqtierimentos, será en-
t.rcgue á discussão inicial ou unica, na ordem do dia, sem que 
figure em pauta, ficando sobre a Mesa, para conhecimento e 
l~studo dos Deputados, durante tres dias uteis. 

§ 2. º As ma terias em pauta serão indicad1s diàriamente 
pela ordem do di_a publicada no Diario do Poder Legislativo 
e nos avulsos distribuidos. 

§ 3. º Desde que uma proposição figure em pauta, a Mesa 
receberá as emendas que, de accordo com a Constituição e o 
Regimento, couberem nessa proposição, e annotará os pe-
didos de iI_lscripção dos Deputados que desejarem discutir a 
ma teria. 

§ 4. 0 Se forem apresentadas emendas que não estiverem 
assignadas pela maioria da commissão, a proposição será re-
mettida á Commissão que tiver de dar parecer e, publicado 
este, ficará a proposicão em condições de entrar em ordem 
do dia para a respectiva discussão e votação, não sendo per-
mittidas novas emendas. 

~ 5. º Se não forem apresentadas emendas do plenario e 
não houver orador~s inscriptos para debater a proposição 
em pauta, entrará ella em ordem do dia, para votação. 

§ 6.º As emendas do plenario apresentadas aos projectos 
em pauta sómente serão publicadas no ultimo dia. As emen-
das das Commissões terão publicação immediata. 

§ 7.0 E' licito ao Presidente ex-officio ou a requerimen-
to de qualquer Deputado, retirar da pauta qualquer propo-
sicão que verifique precisar ser remettida a outra Commis-
são ou não estar de accordo .com as exigencias regimentaes. 
E' licito, tambem, ao Presidente, resolver este e os demais 
requerimentos que se refiram aos projectos em pauta uu 
affcctar essa decisão ao plenario, havendo, na primeira hy-
pothese, recurso para esse plenario por solicitação de qual-
quer Deputado. 

§ 8.0 As proposicões que tiverem, pelo Regimento, um 
processo especial, não serão att.ingidas pelas disposições des-
te Capitulo. 

G. 6 
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CAPITULO II 

DAS DISCUSSÕES 

Art. 214. Discussão é a phase dos trabalhos riestinada 
ao debate em plenario. 

§ 1.º Os projectos de lei, ou de resolução, iniciados na 
Camara, serão .sujeitos a tres discussões, salvo o disposto 
no's pargaraphos seguintes. 

§ 2.0 Salvo ainda o disposto nos §§ seguintes, serão su-
jeitos a duas discussões apenas, correspondente.s á 2ª e á 3ª, 
os projectos de lei ou de resolução: 

a) oriundos de Comissões; 
b) vindos do Senado, sobre assumptos de suct compe-

tencia; 
e) offerecidos pelo Poder Executivo; 
d) propostos pelo Senado, sobre assumptos em que não 

haja de collaborar; 
e) propostos pelo; tribunaes. 
§ 3° Soffrerão uma só discussão, que corresponderá á 

segunda, as seguintes proposições: 
a) autorizando o Governo a declarar guerra, ou a fa-

zer a paz; 
b) concedendo, ou negando passagem a forças estran-

geiras pelo territorio do Paiz, para operações militares; 
e) resolvendo, definitivamente, sobre tratados e con-

venções com as naçõe.s estrangeiras; 
d) autorizando a decretação ou a prorogação de estado 

de sitio e de guerra em um ou mais pontos do territorio na-
cional; 

e) approvando ou não, ou suspendendo o estado de si-
tio ou de guerra que, no intervallo elas sessões, houver sido 
decretado pelo Poder Executivo; 

f) adiando, ou prorog·ando as sessõe.s legislativas; 
g) sobre a economia interna da Camara: · 
h) as emendas vindas do Senado. 
i) concedendo, ou negando licença para a prisão ou 

processo de Deputados; 
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.i) sobre a tomada rlc contas; 
·· k) .sobre os actos rio Trihuna! de Conf.as; 

l) sobre os creditas solicitados pelo Governo, cm men-
sagem .. 

§ 4.0 Terão uma só discussão, que corresponderá á ter-
ceira: 

a) a parle da proposição ou emenda approvada, desta-
cada para constituil' projecto separado se a11provadas pelo 
plenario. 

b) qualquer indicação; 
e) os pareceres que a devam soffrcr; 
d) o.s requerimentos a ella sujeitos; 
e) os projectos de que trata o arl 88 § 2?; 
f) o projecto ou parte de projccto de lei vetado pelo 

Presidente da Republica. 
§ 5.0 A discussão a que se refere a letra a deste para-

grapho denominar-se-á especial. 
§ 6.0 (3e fôr apresentada a qualquer parecer, n approva-

da, emenda que tenha o caracter de projecto de lei ou reso-
lução, será subordinada ú alinea a do paragrapho anterior, 
considerando-se o parecer prejudicado. 

§ 7.0 As emendas que forem somente destacadas, sem 
pronunciamento do plenario sobre o seu merito, soffrerão 
os tramites rcgimenlaes que reger a especie. 

Art: 215. A discussão será feita sobre o conjuncto das 
proposições; mas, na seg·tmda discussão, o Presidente da Ga-
mara, ex-officio ou por deliberarão do plcnario, presente a 
maioria absoluta de Deputados, poderá annnnciar o debate 
por artigos, titulo.s, capítulos, secções ou grupos de arti-
gos, sendo, neste caso, licito ao Deputado dividir cm varias 
discursos o tempo de que ·dispuzer para tratar da ma teria. 

Art. 216. As proposições com a unica ou ultima discus-
~rro encerrada na sessão legislativa anterior terão essa dis-
cussão reaberta, se assim fôr deferido pelo plenario a re-
querimento de qualquer Deputado, sendo licita a apresen-
tação de novas emendas. As proposições de legislatura an-
terior, nas mesmas condições, terão sempre a discussão re-
élberla. 
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Ar!. 217. As nmendas, encerrada a discussão do proje-
rlo, serão rcmcLtidas ú Commissão respecLiva, com excepçüo 
das de sua autoria, para sujeitarem ao seu parecer. 

§ 1.0 As emendas que, directa ou indirectamente, im-
mediata ou remotamente, augmentarem a despesa, ou di-
minuirem a receita publica, serão enviadas á Commissão 
de Finanças. 

§ 2.0 Sempre que haja emendas, em 3ª discussão, que 
devam ser intercaladas no texto do projecto, ou que lhe al-
trrem substancialmente os dispositivos, o projecto deverá 
vo!Lar a plenario com uma nova redacção e em substitutivo, 
que consubstancie o pensamento da Commis-são que o re-
latou. 

Paragrapho unico. Os pareceres da Commissão de Fi-
nanças e Orçamento sobre as emendas a que se refere o § 1°, 
soffrerão uma discussão supplementar. 

Art. 218. A redacção final só será sujeita á discussão 
quando emendada. 

Art. 219. A discussão dos requerimentos sujeitos a 
debate será encerrada não havendo quem peça a palavra, ou 
clella desistindo quem a houver solicitado. 

§ 1. 0 Encerrada a discussão, será adiada a votação para 
depois de ultimada a da ordem do dia seg·uinte. 

~ 2. 0 .Se um Deputado pedir a palavra sobre um reque-
rimento cm discussão, será esta adiada para depois de ul-
timada a ela ma teria constante da ordem do dia seguinte. 

§ 3.º Só durante a discussão de uma proposição, inclu-
sive os projectos de leis periodicas e respectivas emendas, 
sorá admittida a apresentação de requerimentos solicitando a 
sua votaeão por partes. 

Art. 220. Os debates deverão realizar-se com ordem e 
solemnidadc. 

§ 1.º Os Deputados, com excepçã0 do Presidente, fala-
rão de pé. O Deputado só por enfermo poderá obter per-
missão da Gamara para falar sentado. 

§ 2. 0 E' obrigatorio o uso da tribuna para os Deputados 
que tenham de falar na hora do expediente ou nas discus-
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sões da ordem do dia, podendo, porém, o Depulaclo falar da 
segunda bancada, ao centro, sempre que o Presidente a isto 
não se oppuzer por motivo de ordem. 

Art. 221. A nenhum Deputado será permitlid0 falar 
8em pedir a palavra e sem que o Presidente lh'a conceda. 

§ f. 0 Se um Deputado pretender falar sem que lhe 
haja sido dada a palavra, ou permanecer na tribuna anti-
regimentalmente, o Presidente adver1il-o-á, convidando-o a 
sentar-se. 

§ 2. 0 Se, apesar dessa advertencia e desse convite, o 
Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu discurso 
por terminado. 

§ 3. 0 Sempre que o Presidente der por terminado um 
discurso, em qualquer phase da discussão, os t.achygraphos 
deixarão de apanhai-o. 

§ 4. 0 Se o Deputado insistir em perturbar a ordem, ou o 
processo regimental de qualquer discussão, o PresidPnte con-
vidal-o-á a retirar-se do recinto. 

§ 5. 0 O Presidente poderá suspender a sessão sempre 
que julgar conveniente a bem da ordem dos debates. 

Art. 222. üccupando a tribuna, qualquer Deputado di-
rigirá as suas palavras ao Presidente, ou á Camara cte um 
modo geral. 

§ 1. 0 Referindo-se em discurso a um colleg·a, o Deputado 
deverá preceder o seu nome do tratamento de Senhor. 

§ 2. 0 Dirigindo-se a qualquer collega, o Deputado clar-
lhe-á .sempre o tratamento de Excellencia. 

§ 3. 0 Nenhum Deputado poderá referir-se a collega, ao 
Senado, ou a .qualquer de seus membros, e, de um modo ge-
ral, a qualquer representante cio poder publico, em fórma 
injuriosa ou descortez. 

Art. 223. O Deputado só poderá falar: 
a) para apresentar projectos, indicações, ou requeri-

mentos; 
b) sobre proposição em discussão; 
e) pela ordem; 
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il) para cncarninlrnr a votação; 
e) cm cxplicai:üo pessoal. 
Art. 221. Para fundamentar projectos, indicações, ou 

rcQuerimenLos que não sejam de ordem nem de incidentes 
verificados no desenvolvimento das discussões ou das vota-
(:.õcs, deverá o Deputado inscrever-se no Livro do Expedien-
te, a isso especialmente destinado. 

§ 1.0 A inscripção obedecerá á ordem chronologica da sua 
solicitação á l\ic:>a, pelos Deputados pessoalmente. 

§ 2.0 Publicar-se-á, diariamente, no Diai·io do Pode.r Le-
gislativo, em adelendo á acLa impressa, a relação ele orado-
res inscriptos ou a rlccJaração de que não os ha. 

Art. 225. O DcpuLado, que solicilar a palavra sobrr 
proposição cm discussão, não poderá: 

a) desviar-se da questão cm debate; 
b) falar sobre o vencido· 
e) usar da linguagem ünp~·opria; 
d) ultrapassar o prazo que lhe compele; 
e) deixar ele atLender ás advertencias do . .Presidente. 
Art. 22G. O Deputado que não 1rnder occupar a tri-

buna duranLc a hora do expedientr, ou durante as dis-
cussões, fal-o-á ao fim da ordem cio dia cm "explicação 
pessoal". 

Art. 227. 'Quando mais .de um Deputado pedir a pala-
vra, simull.anramcntc, sobre um mesmo assumpLo, o Presi-
dente conccdel-a-á: 

a) em primeiro lagar, ao autor de vroposição; 
b) em segundo log·ar, ao relator; 
e) em terceiro Jogar, ao autor do valo em separado; 
d) em quado lugar, aos autores elas emendas: 
e) em quinto Jog·ar, a um Deputado a favor; 
f) cm sexto Jogar, a um Deputado contra. 
§ 1. 0 Sempre que mais ele dois Deputados se inscreve-

rem para qualquer discussão, serão convidados a declarar 
~e são pró, ou contra, a proposição em debate, para que a 
um orador a favor succecla um conLra, e vice-versa. 
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§ 2. 0 Para a inscripção ele oradores á discussão da ma-
Leria em debale havcm't um livro sobre a Mesa, sendo a ins-
cripção nos projectos em pauta feita pelo Secretario Geral 
da Presidencia, por ordem da Mesa, no proprio avulso. Se a 
proposição sahir da pauta para voltar á 'Commissão, em vir-
tude de emendas, ou p,en· outro motivo, as inscripções ficarão 
sem effeito, sem prejuízo dos que as queiram renovar, quan-
do a proposição voltar á pauta ou quando entrar na ordem 
dO dia, conforme o caso. 

§ 3. 0 Na hypothese de todos os Deputados inscriptos 
para o debate de determinada proposição serem a Javor da 
mesma ou contra ella, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem 
da inscripção, sem prejuízo do disposto no art. 227. 

§ 4.0 Os disc1_u·sos lidos serão publicados, no Diario do 
Poder- Legislativo, com esta declaraç.ão: -- O Sr. F. . . ieu 
o seguinte discurso. 

Art. 228. Compete á Mesa expungi1· os debates a serem 
publicados de todas as expressões anti-regimentaes. 

CAPITULO III 

DOS APARTES 

Art. 229. A interrupção de um orador, por meio de 
aparte, só será permiLtido quando este fôr curto e cortez. 

~ 1. 0 Para apartear um col!ega deverá o Deputado soli-
citar-lhe permissão. 

§ 2.0 A's palavras do presidente não serão admittidos 
apartes. 

§ 3.0 Não serão admittidos apartes successivos, paral-
lelos ao discurso. 

§ 4.0 Por occasião de encaminhamento da votação não 
serão admittidos apartes. 

§ 5.0 Os apartes subordinar-se-ão ás disposições rela-
tivas aos debates em tudo que lhes fôr cabível. 

§ 7.0 Não serão registrados os apartes que contrariarem 
os dispositivos supra enumerados. 
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CAPITULO IV 

DO PllAZO DAS DISCUSSÕES 

Art. 230. Os Deputados só poderão falar sobre qual-
quer 'Proposição em discussão, as vezes e pelos prazos esta-
Jielecidos neste Regimento. . 

Art. 231. Em 1ª discussão cada Deputado poderá falar 
apenas uma vez, pelo prazo de meia hora. 

Art. 232. Em 2• discussão cada Deputado pnderá falar 
duas vezes pelo prazo total de duas horas. 

Art. 233. Em 3ª discussão cada Deputado poderá falar 
durante hora e meia, seguidamente, ou dividido esse tempo 
em duas vezes. 

Art. 234. Sobre a redacção final caberá ao Deputado 
falar para .emendai-a, ou sobre emenda, apenas uma vez e 
por dez minutos. 

Paragrapho unico. Só poderão tomar parte nesse deba-
te, além do relator da proposição, dois oradores. 

Art. 235. Nenhum Deputado, 'salvo o autor, podeTá 
falar mais de uma vez e por mais de meia hora sobre os 
requerimentos sujeitos a discussão. 

Art. 236. Os pareceres, que não forem accessorios de 
proposições ou que não concluirem por projecto, terão ape-
nas uma discussão, durante a qual cada Deputado poderá 
falar uma vez por meia hora. 

Art. 237. Os autores e relatores poderão falar duas 
vezes, cada vez pelo mesmo espaço de tempo que os outros 
Deputados, em qualquer das discussões, salyo disposição es-
pecial em contrario. 

Art. 238. Sobre qualquer outra ma teria em discussão, 
não regulada nos artigos anteriores, cada Deputado poderá 
falar uma vez, por meia hora, inclusive nas discussões sup-
plementares. 

Art. 239. Os prazos dos arts. 232 e 233, poderão ter ad-
dicionaes de meia hora e os dos arts. 231, 235 e 238, de um 
quarto de hora, concedidos pelos Deputados presentes, em 
numero nunca inferior a 50. 
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CAPITULO V 

DO ADIAMENTO DAS DISCUSSÕES 

Art. 240. Sempre que um Deputado julgar conveni-
ente o adiamento de uma discussão, poderá requerei-a, por 
escripto. · 

§ 1. 0 Esse requerimento só poderá ser apresentado du-
rante a discussão, cujo adiamento propuzer e ficará preju-
dicado se não fôr immediatamente votado, por falta de nu-
mero. 

§ 2.0 Não será admittida a apresenlação do requeri-
mento de adiamenlo durante o discurso de um Deputado. 

Art. 241 . O adiamento de discussão só poderá ser con-
cedido por prazo previamente fixado. 

Paragrapho unicu. Se fôr requerido mais de um adia-
mento de discussão, simultaneamente, para uma mesma pro-
posição, a Gamara votará preferencialmente um dos reque-
rimentos, ficando os demais prejudicados. 

Art. 242. Os projectos de prorogação e adiamento da 
sessão legislativa, os vetados e os de materia considerada 
urgente, não admittirão adiamento de discussão. 

Art. 243. Verificando a 1Mesa que não ha relação, di-
recta e immediata, entre o assumpto de uma proposição e a 
Commissão indicada para audiencia em requerimento de 
.adiamento de discussão, não admittirá esse requerimento. 

Paragrapho unico. Na hypothese deste artigo, a Mesa 
dará publicidade, na acta impressa dos trabalhos da Ga-
mara, ao requerimento recusado. 

CAPITULO VI 

DO ENCERRAMEN'l'O DAS DISCUSSÕES 

Art. 244. O emJerramento normal da discussão de qual-
quer proposição dar-se-á pela ausencia de oradores. 

§ 1.º Não se havendo inscripto nenhum Deputado para 
o debate de uma proposição que se encontre em pauta, será 
considerada encerrada a sua discussão. 
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Art. 2.13. O cuccrramenlo de uma discussão, salvo o dis-
pos lo no § 2" do art. 150, nos §§ 1" e 5" do arl. 179 e no § 2º 
do art. 198, só poderá ser requerido quando a proposicão 
lrnja sido discutida cm uma sessão anterior. Se a discussão 
se proceder por partes, o encerramento de cada parte só po-
derá ser pedido depois que hajam falado no minimo dois 
oradores. 

TITULO V 

Das Deliberações 

Arl. 24G. A votação completará o turno regimental da 
discussão. Nenhum projecLo passará ele uma a outra discus-
são sem que, encerrada a anterior, seja votado e approvado. 

ArL. 247. As votacões das materias encerradas e das 
qur se acharem sobre a mesa serão em regra realizadas nas 
segundas, terças e quartas-feiras. 

§ 1. 0 A juizo do Presidente da Camara ou por determi-
na(."fio desta poderão ser realizadas votacões ·fóra dos dias de-
signados. Nesta hypothese e ao dar a ordem do dia, o Pre-
sidente avisará aos Deputados presentes de que foram in-
culicias v-otaçõcs para a sessão seguinte. 

§ 2. 0 Nenhuma .mateiri,a iserá t1ubmettida á votacão 
sem que estejam presentes Deputados em numero constitu-
cional para as deliberacões. 

Art. 248. Nenhum Deputado presente poderá se ex-
cusar de tomar parte nas votações, se não fizer declaracão 
prévia de não ter assistido, ou acompanhado os debates so-
bre a ma Leria em deliberacão. 

Paragrapho unico. Em se tratando de causa propria, ou 
de assumpto em que tenha interesse individual, o Deputado 
será inhibido de votar, mas poderá assistir á votacão. 

Art. 249. Poder-se-á proceder á immediata votacão das 
proposicõcs sujeitas á discussão, logo após o encerramento 
desta, se houver numero legal, sem prejuízo do disposto DO[': 
artig:os 219 e seus paragraphos e 247. 

Paragrapho unico. Só se interromperão as votacões por 
falta de numero regimental para a sua realização, ou por se 
ter esgotado a hora da sessão. 
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CAP'l'l'ULO I 

DOS PllüUESS08 DE VOTAÇÃO 

Art. 250. Tres são os processos de votação: 
a) o symbolico; 
b) o nominal; 
e) o de escrutínio secreto. 
Art .. 251. O processo symbolico praticar-se-á com o le-

vantamento <los Deputados que votam contra a materi:i em 
deliberação. 

Paragrapho unico. Ao annunciae a votação de qualquer 
materia, o Presidente convidará os Deputados que votam 
contra ella a se levantarem e proclamará o resnllaclo mani-
festo dos votos. 

Art. 252. Far-se-á a votação nominal pela lista geral 
dos Deputados, que serão chamados pelo 1º Secretario e res-
ponderão sim ou não, conforme forem a favor ou contra, o 
que se estiver votando. 

§ 1. 0 A' medida que o 1° Secretario fizer a chamada. 
dois outros Secretarias tomarão assentamc:mto dos Deputados 
que votarem num, ou noutro sentido, e irão proqlamando em 
voz alta o resultado da votação. 

§. 2. 0 O resultado final da votação será proclamado pelo 
Presidente, que mandará lêr os nomes dos que votaram sim 
os dos que votaram não. 

§ 3. 0 Depois c!e o Presidente proclamar o resnl tado fi-
nal da votação, não poderá ser admitlido a votae nenhum 
Deputado. 

Art. 253. Para se praticar a votação nominal, fóra dos 
casos expressamente previstos neste Reg·imento, será mistée 
que algum Deputado a requeira por escripto e a Gamara 
a admilta. 

§ 1.º Os requerimentos verbaes não admitlirão votação 
nominal, 

§ 2.º Quando um mesmo Deputado requerer, sobre uma 
mesma proposição, votação nominal, por duas vezes, e a Ca-



- 92-

mara não a conceder, não lhe assistirá o direito de reque-
rnl-a novamente. 

§ 3º 8e, a requerimento de um Deputado, a Gamara 
deliberar nréviamente realizar todas as votações de deter-
minada proposição pelo processo symbolico, não serão act-
miLLidos requerimentos de votação nominal para essa ma-
teria. 

Art. 254. Será reaiizada por meio de escrutinio secreto 
a votação de proposições que importem precipuamente em 
vantagem pecuniaria ou de outra especie, como seja dispen-
sa de formalidades legaes, em favor de uma classe ou cor-
poração, que tenha, ou não, ligação, com o Estado. O escru-
tinio secreto poderá ser dispensado quando assim decidir a 
Gamara pelo voto de dois terços de deliberantes, presente, 
no minimo, a maioria absoluta dos Deputados. 

Art. 255. Praticar-se-á a votação por escrutinio se-
creto, por meio de cedulas imp1·cssas ou dactylogTaphadas. 
recolhida:-: em urnas, que ficarão sobre a mesa. 

CAPITULO II 

DAS VO'l'AÇÕER 

Art. 25G. Na primeira e na segunda discussões li vro-
jccto será votado em primeiro Jogar e, em seguida, cada uma 
das emendas. 

Paragrapho unico. A votação, por partes, do projecto 
ou cmenrla, na primeira e na segunda discussões, só poderá 
sm· concedida, pelo plenario, quando haja sido requerida du-
ranl e o debate. 

ArL. 257. A votação dos projectos em 3ª discussão será 
foi ta após a de todas as suas emendas, uma a uma. 

Art. 258. O substiLutivo offerecido por alguma Gom-
rn is são terá preferencia para a votação; havendo varias 
substitutivos de Gommissões differentes, caberá a preferencia 
ao de data mais recente. 

Art. 259. Os substitutivos da Gamara, aos projectos do 
Senado, serão considerados como uma série de emendas e 
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votados separadamcnf.e, 1)01' arl igos, cm corrcspondencia aos 
do projecto emendado. 

Art. 260. A votação por partes da proposição ou de al-
guma das suas emendas em ultima ou unica discussão, que 
não haja sido requerida durante o debate, só poderá ser sub-
mettida ao plenario se tiver parecer verbal favoravcl do re-
lator, falando em nome da Commissão. 

Art. 261. Os projectos e emendas approvados em 3ª dis-
cussão, ou em discussão unica, serão enviadas á Commissão 
de Redacção, para a redacção final. 

§ 1.º Exceptuar-se-ão do disposto neste arl igo os ·pro-
jectos: de leis orçamentarias, que serão enviados á Commis-
são de Finanças e Orçamento, de fixação de forças armadas, 
que se!'ão enviados á Gommissão de Segumnça Nacional, de 
modificações ao Regimento Interno, ou de assumptos rela-
tivos á economia interna da Gamara, que serão enviados á 
Gommissão Executiva, sobre prestação de contas, que serão 
enviados á Commissão de Tomada de Contas, e de Codigos, 
que serão mandados ás Commissões Especiaes respectivas; 

§ 2. 0 Quando um projecto vindo do Senado não houver 
sido emendado, fica dispensado de redacção final. 

§ 3.0 As redacções finaes deverão ser elaboradas dentro 
de quarenta e oito horas. Tendo, porém, em vista a extensão 
do projecto e o numero de emendas approvadas, o presi-
dente prorogará o prazo concedido ás Commissões para esse 
fim. 

§ 4.0 A redacção final será votada depois de publicada 
no Diario do Poder Legislatfoo, soffrendo, porém, qualquer 
plJirte dc\la, deritacada para con~t.ituir 'projecto separado,. 
discussão especial que poderá entretanto, ser dispensada pela 
Gamara. 

~ 5. 0 A Gamara poderá dispensar a impressão da re-
dacção final a requerimento de qualquer Deputado. 

§ 6. 0 Quando fôr apresentada emenda á redacção final 
será ella votada em ·primeiro logar, podendo ser dispensada, 
pela Gamara, a sua impressão para a votação. 

Art. 262. E' licito aos Dc.putados, no momento das vota-
ções, enviar á Mesa ?eclarações escriptas de votos, redigi-



94 -

das em termos reg·ime11Lacs, não lhes senclo pcrmittido, po-
rém ler essas declarações ou fazei· quaesquer commentarios, 
nem mesmo so!Jre essa decla1·ação ou sobre o objecto que a 
motivou. 

SECÇÃO I 

Do encaminhamento de votação 

Art. 263. Ao annuncim· o Presidente da Camara qual-
quer votação, poderá um Deputado solicitar a palavra para 
encaminhar a votaç.ão. 

§ 1.0 Para encaminhar a votação nenhum Deputado po-
derá falar por mais .de clez minutos. 

§ 2. 0 Em se tratando de projecLos de leis periodicas, 
srrá de cinco minutos o prazo para o encaminhamento da 
\'oi.ação, salvo cm se tratnado de projecto de lei orçamenta-
ria que será ele t.rcs minutos. 

§ 3.0 Todas as questões de Ol'dcm, e quaesqucr inciden-
f p~ snpervcnicnles, suscitados no momento da votação, se-
riio computados no prazo do encaminhamento. 

§ 4. 0 As mat.crias que não têm discussão não admittirão 
Pnraminhamento de votação, nem as que forem disctitidas 
ou votadas em virtude de urgencia, ou tiverem o encerra~ 
rncnLo da ·discussão votado pela Gamara. 

Art. 264. Nenhum Deputado, salvo os Relatores, pode-
r;\ falar mais de uma vez depois rle annunciada uma votação, 
a não ser para requerer a sua verificação. 

§ 1.º Os Relatores poderão falar, em qualquer dis-
cussão, encaminhando a votação, sempre que qualquer Depu-
f arlo o houver feito. 

§ 2. 0 Sempre que a Gamara approvm· um requerimento 
rlr, votação, por partes o encaminhamento será feito apenas 
uma vez, ao ser annunciada a votação da primeira parte. 

Art. 265. O encaminhamento da votação em 2• disous-
silo, salvo em se tratando de projccto ele lei orçamentaria, 
far-se-<á sobre o conjunto dos artigos e sobre o conjuncto 
elas emendas, ao serem annunciadas as votações qos primeiros. 
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ArL. 2GG. Em 1" e em 3" discussões o encaminhamento 
ela votac_:ão far-se-á, salvo em se trai.ando de projecto ele lei 
orçamentaria, em relação ao projecto e ás emendas, em 
conjuncto. 

SECÇÃO II 

Da ve1·ificação de votação 

Art. 267. Se algum Deputado tiver duvidas quanto ao 
resultado de uma votação symbolica, pl'-Oclamado pelo Presi-
dente, pedirá a sua verificação. · 

~ 1.º Requerida a verificação, o Presidente convidará, 
os Deputados a occuparem os seus log·ares, não lhes sendo 
permiÜida a permanencia na passag·em central nem nas la-
teraes. 

~ 2.0 A contagem dos votos se fará por bancadas, ou seja, 
por fileiras de poltronas no recinto, uma por uma, convidan-
do o Presidente a levantarem-se os Deputados que votarem 
a favor e annunciando o Secretario, em voz a!La, o resultado 
parcial verificado em cada bancada ou fileira, á medida que 
se fizer a verificação. Proceder-se-á do mesmo modo na 
contagem dos que votaram contra, proclamando finalmente 
o Presidente os resultados totaes apurados. 

§ 3. 0 Nenhuma votação admittirá mais de uma verifi-
cação.· 

§ 4.° Far-se-á sempre a chamada quando a votação in-
dicar que não ha numero, .a menos que, pelo adiantado da 
hora, ou por ser visível a falta de numero, o Presidente a 
julgue dispensavel, 

§ 5.0 Essa chamada será feila e.orno votação nominal da 
ma Leria em deliberação. 

SECÇÃO III 

Do adiamento das votações 

Art. 268. Qualquer Deputado poderá requerer, por cs-
cripto, durante a discussão do uma proposição, o adiamento 
de sua votação. 
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~ 1.º O adianwnto da voLar;fío rlc nma proposição só 
podPeú sp1· concedido por prazo pri\\>iampnLc fixado. 

~ 2.º Enc.P1'rada a discnsf<fír1 rlc uma )ll'Oposi(,'.fÍO o adia-
mento de sua votação só poderá ser prnposto pelo seu autor, 
pela maioria de uma commissão que tiver falado sobre a 
ma teria ou irnlo relator. · 

§ 3.0 Requerido, simultaneamente, mais de um adia-
mento da voLação ele uma proposição, a adopção de um re-
querimento prejudicará os demais. 

Art. 269. Os projectos de prorogação, ou de adiamento 
da sessão legislativa, os vetados, e os de natureza urgente, 
não admittirão adiamento da votação. 

Art. 270. Requerendo um Deputado o adiamento de uma 
voLação, .para aucliencia de determinaria Commissão, a Mesa 
rflcusará snhmeller o requerimento ú consideração da Ca-
mara, se não houver relação directa e immediata entre a 
pro)losição e a competencia da Commissão. 

Paragrapho unico. A Mesa, sempre que se verificar a 
hypothese desLe artigo, dará publicidade ao requerimento 
recnsado na acta impressa dos trabalhos da Gamara. 

CAPITULO III 

DA RETIRADA DE PROPOSIÇÕES 

Art. 271 . A retirada de qualquer proposição poderá, 
em todas as phases, ser pedida, pelo seu autor, ao Presidente 
da Gamara, qne deferirá, ou não, o pedido, com recurso para 
o plena rio. Se, porém, á proposição eslivcr em ordem do dia, 
com parecer favoravel, sómente ao plenario cumpre deliberar. 

Paragrapho unico. As proposições de Commis·são só po-
derão ser retiradas a requerimento do relator ou do Presi-
dente ria Commissão, falando cm nome rlesta. 

TITULO VI 

Da accusação do Presidente da Republica 

Art. 272. Quando .a Gamara rios Depu lados, julgando as 
contas do Presidente da Republica ou qualquer outra ma-
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irria e depois de falar a Commissão de Constilui1·ão e .Jus-
tiça, reconl1ecc1· que ha crime de rcsponsabiliclaclc, nos tr.T-
mos da lei vigente, a resolução será enviada a uma commis-
são especial de sete membros, eleita pelo plenario e de ac-
cordo com o art. 2G da ConstiLuição, a qual, dentro do pra-
zo de vinte dias, e depois de ouvido o interessado, declara-
rá, em projecto de resolução, se ha, ou não, molivo para se 
proceder á accusação. 

§ 1.0 Esse projecto de resolui;:,ão será submettido ao ple-
nario em discussão unica, clurante a qual cada Deputado po-
derá falar durante meia hora. reservado ao Relator o direito 
de resposta a cada impugnador, não poclendo porén~. excecler 
a um tempo total de duas horas. 

§ 2.0 Recehenclo a Gamam o relalorio e documentos da 
Junta Especial de Il1Yestigar,ão de que trata o art. 58 da 
Constituição, logo no dia ~eguinte á leitura no expediente, 
dos referidos papeis, elegerá, respeitado o art. 26 da Consti-
tuição, urna commissão especial de cinco membros que, den-
tro do prazo maximo de dr,z dias, e depois de ouvido o in-
teressaclo, que terá vista dos papeis, declarará, em projecto 
de resolução, se deverá- ter Jogar, ou não, a accusação. 

§ 3.0 O debate desse projecto ele resolução não poderá se 
prolongar além de cinco sessões, tendo cada Deputado o di-
reito de falar meia hora e o Relator até o maximo de duas 
horas, cm uma ou mais vezes. 

§ 4.0 Ao findar a quinta sessão, a discussão do proj<!-
cto ficará automaticamente encerrada, podendo ser votado 
nesta mesma sessão. prorogada para esse fim, e se o não fôr, 
o será na seguinte, figurando. nesta ultima hypothese, em 
primeiro Jogar na ordem do dia. 

§ 5.0 Os projectos de resolução a que se refere este ar-
tigo não admittirão emendas de qualquer especie; e sómen-
te poderão voltar á commissão a requerimento da maioir:-i 
dos membros desta e por um prazo jámais su11erior a 48 
horas. 

§ 6.º Em qualquer das hypoLheses, a accusação só porle-
rá ser decretada se, em escrutínio secreto, forem, a seu ra-

e. 7 
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vor, apul'aclos votos. no minimo. corre3ponclenles á maioria 
absoluta elo total dos Devutados. 

TITULO VII 

Do comparecimento dos Ministros 

Art. 273. A convocaciío de um l\Iinislro ele Estado, re-
solvida pela Gamara ou JJOJ' uma ele suas Commissões, será 
communicada ao convocado por officio do 1'0 Secretario da 
Camara, clizendo-se-lllc precisamente o assumpto elas infor-
rnar.ões prc!rndidas e vedinclo-se ao Ministro a escolha, 
dcnlro de 11razo razoayrl e das horas da sessão, elo momento 
cm que dcn'rá comparecei· para prestai-as, ou a indicação 
elo prazo que ,julgar neccssario. 

Art. 271. Por inlermeclio de officio do 1° Secrclario. 
a Gamara r as snas Gommissões. designarão dia e hora para 
sl'1·cm ouvidos os l\Iinis!ros de Estado, que o solicitarem. 

Art. 275. O Ministro de Estado que comparecer prrante 
a Gamara, para o fim de prestar esclarecimentos ou soll-
ci 1 nr providencias. terá assento na primeira bancada até o 
momento de occupar a tribuna. 

Parag•rapho unico. No caso do comparec.imento pe-
rante Commissões, occuparú o l\Iinistro um Jogar á direita· 
do Presidente. 

Art. 27G. Não bastando ao Ministro, para prestai· ns 
informaçõe;; ou fundamentar as providencias solic1tacla3, o 
fompo qne lhe haja sido reservado, poclerú a ·Gamara, ou a 
Gommissfio, concecler-lhr prorogação, com prefer~ncia sobre 
q1wll1uer assumplo. 

TITULO VIII 

Dos Serviços da Secretaria 

Art. 277. Os serviços ela Gamara dos Deputados far-
sr-fio pela Secretaria e reger-se-ão por um Regulamento 
rspecial, considerado parle integrante deste Regimento. 
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Paragrapho trnico. Para o fim de elaborar e de m":>di-
ficar esse Hegularncnto a Commissão Executiva apresen-
tará projecto de resolução. 

Sala da Commissão Executiva. 15 de Setembro ele 1936. -
A.ntonio Carlos, Presidente.-Jo~é Pereira Lira, 1º Secrc-
tario.-Generoso Ponce, 2º Secret.ario. 
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