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REGIMEN'fO : INTERNO 

'!• 

CAMARA DOS DEPUTADOS .. I 

CAPITULO'!. 

DA SESSÃO PREPARATORIA • . , 

Art. L o No, primeiro anno da legisla tu r a compa-
.receráõ os deputados, no sa1ã0 da respectiva cam:ara, 
1 de~oito dias antes do ' destinado para a abertura da as-
sembléa geral. 

Art. ~.o A' s onze horas da manhã occupará a cadeira 
da pres1dencia o deputado, que; fôr mais velho em ,.. 
idade d'entre os presentes; e wn.vidará para se.t virem 
inter.inamen.te de secretarias os quatrt> deputados! que 
mais moços l'he parecerem: havendo reclamação de 
que exist'ão outros mais mo~o:s, os prés'en tes decidirâõ.1 
por meio de votação, :quaes devão ser chamados. 

Art. .... 3. o Formada assim a mesa, cada um dos de-
, putados entregará ao presidente . o seu diploma, e um 

dos secretarios fará a reÍaçãn nom~n:al dos apresentad·os. 

, ' 
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Art. 4.. o Por esta relação serão chamados os deptt-
tàdos para dar seu voto em escí:utjnio secreto, pela 
fórma disposta no capitulo VII, para presidente, vice-
pres'identes e secretarias, que têm de .. servir até a eleição 
da: Mesa de que trata o capitulo 11, a qual deve fa-zer-se 
logo depois dá abertura da assembléa geral. · · 

Não- serão admittidos a votar 'os deputados por dis-
trictos em que ·houver mais de uma turma de eleitos, 
os quaes tambem não tomaráõ parte em outros trabalhos 
da ca1para, sendo-Íhes apenas permittido discutir a 
eleição que lhes dissei· resp~ito, desde_ que apresentem 
diploma, retirando2se porém do salão sempre que se 
tiver de votar. 

' - • l - Art. 5. o Em seguida o president-e nomeará uma 
commi'ssão de cinco membros, a qual, á vista· das a c tas 
eleitoraes, diplomas,, representações ou denuncias que 
forein presentes á camara ou á mesma •'commissão, 
, organizará .: ' 

§ L o Uma lista .dos deputados por districtos elei-
_toraes, cuja eleiÇão· não offereça . duvida nem soffra 
contestarão, sendo essa lista approvada pela camara 
me4iantf votação do respectivo parecer apres_entado 
pela có~missão em breve prazo ; . . 

§ 2. o Oufra lista dos deputados, por districtos elei- 1 
toraes igualfUente, cuja eleição fôr contestada' por 
pro~esto ou denuncia co11tra a sua validade, apresen-
tados á ,cama1·a, ou insertos nas actas das eleições pri-;. 
marias ~,u secundarias ; . . • , 

· ' § 3. o Dos deputados da primeira Ii'sta se tiraráõ,á_ 
, sorte tr ~ls commissões de nove membros cada uma ; 

. § ~.o Estas c.omnüssões ih)mearáõ. um presidente 
para dirrigir os trabalh.os e distribuir os papeis rela- ~ 
tivos a çada distrícto eleitoral, encarregando-se tam-
bem do exame de alguns delles; e funccionaráõ até o 
fim da _wimeira sessão da legíslatÚra ; 

§ 5. o Cada um dos membros das. ditas commissões 
exporá O· que encontra~· nos papeis, 'cujo exame lhe , 
couber, e redigirá o relatorio que tem de ser apresei) -

, tado á c~mara,, nos .termos do ~r·t . 7 . o ~ - 4. o 
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Art. 6. o A' ptimeira comniissão pertencerá o ín-
querito sobre as •eleiÇôes das pt·ovincias do Amazon~s, 
Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Parahyba e Pernambuvo. 

A' segunda, o das províncias das Alagôas, Sergipe, 
Bahia, Espirirto Santo, Rio de Janeúo e S. Paulo. · 

A' terceira, o das províncias do PaTaná, Santa Gatha-
rina, Rio Grande do Sul, Ma_ to Grosso, Goy;az e Minas 
Geràes. ' · 

Art. 7. o Recebidos os respectivos documentos, cada" 
commissão prestará nás mãos do presidente jp.ramento 
de bem e fielmente procéder ad inquerito; e logo 
annunciará, pelo jornal que publicar os deba,tes da· 
camara; a hora em que celeb.ra-rá as suas sessties. 

§ 1. o A' estas se.ssões, em salão privativo, admit ti r- · 
. se-hã'o todos os interessad,os no 'inquerito e qualquer 

cidadão, que o requerer por escripto ou concorrer para 
o esclarecimento da verdade. 
_ § 2. o Infb'fmada a commissão verbalmente, por cada 
um dos relatores, das questões 'suscitadas nos do- • 
cumentos, convidará aos interessados; seus advogados 
ou procuradores, pa111 offet~ecerem as suas exposições 
á r~speito do processo eleitoral unicamente. Destas 

., exposições -dar-se-ha' vista para contestai-as· ao can-· 
didato que o requerer por si, por advogado oti pt·-o..-
curad.or, ou ã qualquer deputado que o pedir na ·falta 
daquelles. , - · 

§ 3.0 Guar'dadas sempre a ordem e solemn.idades pre- 1 
· cisas, a commissão em seguida celebrará conferencias 

para ouvir· as observações que os interessados, seus -
procúradores_ ou advogados, e qualquet· deputado .hou-
verem de· fazer oralmente sobre a materia' propria do 
inquerito: estes debàtes duraráõ emquante o permittir 
a maibria da commissão. · 

§ 4. o ·Logo dep@is a commissão formulará o relatorio 
do inquerito sobrf1 as éleições de cada districto, con-
cluindo com o seu parecer em art.igos precisos. 

Art. 8. 0 As exposições, as cont('lstações e o relatorío 
se,rão logo impressos no jornal, que publicar os de-

. ' 

., 
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bates da camarã, e distribuídos em avulso com o voto 
em separado, se houver, de qualquer membro da com-
missão. ' . 

·Vinte e quatro horas depois dessa pjlblicáção, o pr~-
~)idente da camara dará para ordem do ~ia a votação, 
sem mais debaté algum, dos pareceres de cada inque-
rito com os votos em separado e as emendas, que 
qualquer deputado houver submettido ao juizo da ê0m-
missão. 

~ L o Nas eleições duvidosas, á reqaerimento .de \ 
qualquer deputado, apoiado pela. terça parte rl.os pre-
sentes e independente de votação, ficará ádiada a vo-

' tação dos pareceres na , parte respectiva até que haja 
na casa metade e mai's um dos membros, de . que a ca-
mara se compõe. 

~ 2.0 Quando a .maioria de qualquer das comnússões 
concluir o seu parecer annullando a elei'ção de um ou 
mai~ deputados por qualquer districto, ficará o mesmo ' 
parecer adiado _para ser· votádo depois da abertura da 
assembléa geral na parte relativa ao· diploma ou di-
,plomas, puja validade não fôr reconhecida, prec'edendo 
neste c~ so discussão igual á de qualquer parecer de 
commis~ão. (i) . 

~ . 
(1)' Tratimdo-sc, em scssilo de 27 ·dc Maio de 1867, lia vcrificaçno ' 

dos poder~s de um dos deputados pelo a .. • clistricto do Ceará, cujo 
diploma n respectiva commissuo annullára, decidiu o presidente .que 
~e discutisse todo o parecer e nfio• sómentc a parte relativa ao dito 
diploma. 

Havendo empa:te na votação dos cand·idatos á deputação de um 
distl'icto, em virtude da ' 'erificação feita. pela camara dos deputados, 
procede-se immediatamente ao so1·teio escrevendo um dos secrctarios 
os nomes 'dos referidos candidatos em cedulas iguacs que, dobradas 
pbt' outro1 suo lançadas ua urua por um terceiro• e della extrahidas 
pelo 1.0 sepretario, que as lê .~m acto successivo. (Decisuo da camara 
em sessuo de 28 de Janeiro de 1864.) • 

Suscitaçdo-se · duvicla a réspeito da elegibilidade · de um deputado 
que, sen<jo presidente de uma província, accitára ·o cargo tte mi-
nistro ([e estado, em virtude do que se procedera á rrova eleiçil!J de 
deputado por urn elos tlist.rictos da !)lesma provincia antes de findar 
o prazo go art. 1.0 ~ 14 do decreto legislativo n." 1082 de 18 de 
AgoêtO de 1S60, resol veu a camar<i pela 1atnrímtti ~ a, appruvando o 
parecer dit éommissão de poderes, de 2 d~ Julho de 1866, _que re-
conhecia de)JUtndo .rcrleito pelo t.o distrioto da província de S. Paulo 
o eou selhl!i~o Jo?io da Silvá Carrüo. . . · . 
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~ 3. • Em todos os mais casos a cama r a decidirá desde 
que estejão presentes vinte e um membr.os, pelo menos, 
nas sessões prepãratorias . . 

Art. 9." A' proporção que se fór votando; o presi-
dente declarará deputados aquelles cujos poderes · se 
tiverem julgado)egahnente conferidOs, e um dos se-
cretarias fará a lista dos approvaclos. , 

Havendo prorógação ilas horas da sessão, lica!'a adiada 
~ a votação do parecer· de que se tratar para o dia seguin·te. 

Art. 10. Verificada a 'legalidade dos . poderes, se· 
acharem ~ se presentes deputados em numero de me-
tade e mais um (2), se fará a dev~da· communicação ao 
senado e ao goveqw, por intermedio do ministro ·e 
secretario de estado dos negocios do ,imperio, remet-
·tendo-se á este a lista nominal dos deputados presentes 
e pedindo-se' rla mesma occasião ;1 declaração do dia, 
hora e-lugar em que o Imperador receberá a deputação, 
que tem de requerer a designação do dia e hora da 
missa do Espi-rito Santo, ·na ca peÚa imperial., assim . 
cotno da hora e l'ugar da sessão imperial da abertura 
da assembléa geral. 

Quando não puder abrir-se a assembléa .geral no dia 
marcado na constituição por não haver o numero exi-
gido de deputados, proceder-se-ha na ·forma determi-
nada do ·art. 29 do regimento commum. (3) 

(2) O numero total dos deputados é actualmeute'.de 122 a saber: 
, I 

Amazonas .................. 2 Bahia ............... : ....... 14 
Pará........................ 3 Espinito Sal)to...... ... . .. .. . 2 
.Maranhão................... 6 Rio de Janeiro . ...... : ... • ... 12 
Piauby ...................... 3 Minas 'Geraés ................ 20 
Ceará....................... S S. Paulo................... . 9 
Rio (;randc do Norte .. .. .. . • ~ Goyaz ...................... ,. 2 
Parahyha.. . . • • • • . . . . . • • . . . • . f) Mato. Grosso •• ,..... . . . . . . . . 2 
Pe!'nambuco ................. 13 Paraná....................... 2 
Alagôas .............. , .. .. .. 5 Santa Catharioa............. 2 
Sergipe...................... 4 S. Pedro do Rio Grande do Sul . • 6 

13) Quando em ambas, . ou em alguma das camaras, Dfio hom•er o1 
numero de senadores e deputados ,para principiarem as sessocs DO 
dia marcado na constituicao ou DO dia da convocação 'extraordi-
naria, se dará parte a~ Im'perador, pela secretaria ile' estado dos 
DP.gocios do impe~io, e 8 mcsmij participação Se faJ'á, logo que O I)U-. 
mero estiver completo, procedendo-se pela maneira indicada no art. ''28 
deste regimento . (.Regimento curnmum, art. ~O. ) . . .. 

R. 2 

. .-

' -
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1 ·Art. U. ·Os· depu.tados se r.eun..ir-áõ diariamente em ' 
sessjG preparatoria a·té que esteja aoncluida a. verifi• 
cação dos poderes ou tenQ.a lugar a a·bertura à a as-

. ~ selnbléa geral. 
= Árt. 12. Os deputados que ,nãq puderem cGifi.parecer 

mandaráõ com tudo ·o seu d,iplom.( e a exposi~ão ·por es-
crip~o dos seus. impedimentos . Estas esc asas ; bem 
oomo os diplomas que as acompanharem, serão remet_-
tidas ás respectivas cómmissões. S'e as· escusas forem 
desattendidas, S:e fará saber por officio aos deputados 
que· se escusârão. a fim de que compar.eção. . 

Art. 13.: No caso die morte do deputado, opção ·por • 
outro di'ltricto ou perda do seu I.ugar por qualquer 

, mOÍti'VO, se fará ao governo a devida commUinicação ~ 
;para ·~ue mande ·proceder á n1ova el'eição no r•espcctivo 

• di'stricto. , , 
Att. 1U. Nos ~outros annos da legislatura, e nas ses~ 

_s(Jes · exliraurd~narias, começará a sessão prep·ar·atària, 
se.is dias àiite!s do· destinado pat·a abert:Úra da assem-
l:il'é'a geral, a· •fim· de se verificar se ha n·a córte ó nll-
mero dr deputa~os necessario para a dita ábertura, e, 
havendo, fazer-se a participaÇão do art. -16. 

•Mt . 'iã. Nesta ses@'> servi_râõ o presidente e se-
c·r.e'tarips que ·o ti verem ·sido ne ultim0 mez da sessão 

. anteceqente; e para exami'~ar as escúsas e diplomas, 
que de novo apparecerem, serYifá a commissão de po-
deres c,la mesma sessão até que se nomêe ,a que de-
verá s ~lrvir .na nova. · ' 

§ U~ico . . os parecer·es .'ácerca do rec.;onh·e.cimento de 
novos ,deputados serão submettidos á -votação vinte e 
quatro horas depo'is de impressos ao jomai; qtie publical' 

·'OS deb;;ttes da camara, observando-se em tudo mais a!' 
disposipões dos arts. 7. 0

, 8. 0 e 9.", menos na parte 
J:elativr •ao juramento determinado no art.. 7. o e fi-
cando 1ntendido que se na .primeira sessão que oele~rar a 
co~mi~são, pínguem se apresentar reclamando .ou eon-
testan1o, poder-se-ha lavrar no mesmo dia o parecer 
à visía d,as 'actas e mais papeis •que fore~ pt·esentes . 
' ' ' -a comrp1ss'a0. . ' · 

, . . 
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Art.. Í6. A sessão preparatoria, de que trata o art. 

H, durará 10s dias que forem necessarios para os. tra-
. l:ialhos de que 11. camara se tiver de occuP,at· até a aber-

tura da assembléa ', geral. 
Art. !7. Antes da sessão imperial da abertura con· 

correráõ os deputados, no dia e hora que o lmperado,r 
_designar, á capeHa imperial par:,t assistirem á missa 
do 'Espirito Santo; e depois deste acto, .sendo no pri- . 
meiro anno da legislatu1·a, pres.taráõ nas mãos d~ maiór -
autoridade ou dignidade ecclesiastica que se achar. pre~· 
sente, , e juramento s·eguinte:- ~Juro aos Santos Evan-
« gelhos manter a religião ca tholica apo~tolica romana, 
I( observar e fazer 'observar a COnstituição, SUStentar 
« a indivisibilidade do Imperio, a actual Dyna~tia Im-
" perante, s'er leal ao Imperador, zelar os direitos .dos 
( povos e promover, quanto em mim couber, a pros-
~ peridade geral da nação. » 

Os deputados, que não prestarem juraiJÍ,ento na ca-
pella imperiaL o farão na eamara pet·ante o seu pre-
sidente. · ' 

CAPITULO li . 

DA MESA. 

Al't. 18. A Mesa será composta ue um presi'dente 
e quatro secretar:ios, 4ue se.t·ão:eleitos para servirem' 
por um mez, mas poderão. ser reeleitos. . .. 

Ar;t. 19. Nas ' sessões extr~prdinaria.s e nâs proro· 
gações serviráõ o presidente e secretaHos, que o ti,. 
vererri si.dÓ ulti'man1.en te; se estea«;lerem-se, porém, a 
mais de .p1ez far-se-ha - no.va. M.3sa CQ{D.O nas sessões 
ordinarias, bem entendidG que nunca ter~ lugar ª 
eleição de uma Mesa para ser-vir menos de um mez. 

Àrt. 20. Para supprir ~ falt'à ' do- presidente e se-· 
cretarios haverá tres vice-presidentes e dous ~ecre-
tariós supplent~s, '. · 

' I 

\ . 

,. 
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G A P I ·T U L @ III. 
I' 

DO PRESIDENTE 1 

Al't. 21. O presidente é nas sessões o orgão da 
camara todas as vezgs que ella tem de en unci.ar-se 
co llec ti vamen te. 

Art. 22. São attribuições do presidente: 
f. • Abrir e fechar as sessões ás horas com,petentes ; 

' nella!\ manter a ordem e fazer observar a constituição 
c este regimento; . 

2." Concedet; a· palavra aos dcp,utados, que com-
petentemente a pedirem; 

3. a Estabelecer o ponto da questão sobre que de v à. 
rccahir a votação ; 

~.· :Annunciar o resultado ·das votações; 
5. • Impór silencio e advertir a qualquer deputado, 

quecommetter exc.esso (arts. 5H2, 213, 216 e 217); 
6. • S~spender a se.ssão ou levanta l-a, quando 1não 

puder manter a ordem ou , as circumstancias o, exi-
gii,.em (a,rt. ·220); 

7 .a Depignar o~ trabalhos, que devem formar a ordem 
do dia da sessão seguinte; 

"' S.• Tqmar o juramento aos deputados, que ainda o 
não tivqre!fi prestado (~); . 
. - 9. a A~·signar as a c tas das sessões, e- todos os. decretos 
e resolu~ões da camara ; 

10.• Convocar sessão fóra \:las horas 'e dias marcados 
em algum càso absolutamente urgente e extraordi-' . nario. ' 
· Art. · ~3. ·O presidente não pode~á offerecer projectos, 

i·ndicaçõqs, requerimentos ' ou interpellações, nem dis-
cut'lr e yotar, excepto 'nos escrutínios secretos ; mas, 

• . r 'r ~ • 

, ( 4) O j~ra~ent0 póde ser prestado em scssilo preparatoria, não 
sendo no ptimeiro anno da legislatura. (Sessões de 27 de Abril de 1846 
c· 26 de A

1 
ril de 18H .) 

' !1 
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se o qliizer fazer, deix-ará ·interinamente a cadeira ao 
vice-presidente, emquanto' se trat'ar do objecto que se 
proponha discutir. ' 

Art. 24. O presidente não pode·rá ter exercici9 em . . 
commissão algl,lma, dut;ante a sua presidencia, excepto 
na de policia; mas poderá ser votado para qualquer 
das ·commlssões permanentes. , 

,Art. 25. Os deputados, e todas as pessoas da casa, 
darão ao presidente o tratamento de excellencia no 
recinto de lia (5). 

' ' 

CAPITULO IV. 

DOS VlCE•PHil:SIDEN'J'ES. 

I 

Art. 26. Se o presidente não ttver chegado até dez , 
minutos depois da hora aprazada para o principio dos 
trabalhos, o L o vice-presidente, ou na sua_fal'ta o 2. o ou , 
3. o. tomará a cadeira e desempen·hará todas as funcções 
expressadas no capitulo antecedente~ cedendo poréfi!. 
o lugar logo que chégue o presidente. O mesmo se 
praticará quando o presidente ti ver necessidade de 
largar a cadeira mom_enhneamente. Tera na cadeira o 
tratamento que compete ao presideote. 

Art. 27. Os vice-presidentes poderão ser membros ' 
de qualquer commissão, e dcveráõ continuar no exer-
cício da:quellas, para que tiverem sido eleitos, exc~pto 
.quando por impedimento do }JresidenLe occuparem o 
seu lugar por dias. ' 

. 
(f,) Tomando em consideração a elevada categoria do corpo le· 

gis1utivo: Hei por bem qqe os presidentes das camaras dos , scnadores 
c deputados tenhuo o tratau1cntil de excellencia, no~ recinto dellas, 
emquanto .occu'parem os ditos lugares; e que igualmente delle gozeQt 
os secretarias das mes'mas camaras, na correspoodencia olficial. .José 
Feliciano Femandes Pinheiro, do meu conselho, ministro e secretario 
de estado dos negocies do imperio~ o tenha assim entendido e faça 
expedir os despachos oecessarios. 

Palacjo do Rio de Janeiro, em 29 de Maio de 182G.-Com a rúbrica 
de ~ua Magestade o lmperador.-José,Fcliciano Fernandes l'inheiro. 
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,, qAPITULO V. 

DOS SECRE'l'ARIOS '. 

' ' 

Art. 28. São attríbuições do f• secretario: 
i. • Ler á camara a integra de todos os officios do 

governo e do senado; assi.m como as leis, qqe forem 
•rcm.ettidas á sancção (.6), e qualé1uet· outt·o papel que 
deva ser lido em sessão ;. 

~. • Fazer toda a correspondencia official da camar·a·; 
3. • Receber todos os officios das autoridades cons-

tituídas do Imperio e dos deputados'; e igualmente 
tod~s as representações, petições e meinorias, que f9rem 
dirigidas á camara, fazendo constar á mesma o seu 
conteudo em summario, para se lhes dar destino na fórma 
deste , regilnento; · . · 

~. • Fazer recolher e guardar em boa _ordem os pro-
' · jt:lctos, indicações, pareceres'de commissões e as emendas, 

j I . • 

que se lhes fizerem, para os apresentar quando for.f}m \ 
necessari os; . - . . . 

ü." As~ignar, depois do presidente, as ÇJ.étas das sessões, 
bem cou,w 'todos os decretos e resoluções da camara ; 
' 6. ~ Difigir e inspeccionà: todos os tra~alho_s da .se-

cretaria. · · 1 

;Art. ~9. 'o 2." secretado assignará ~epois do 1." 
todos os decretos e resoluções da camara, 'bem como 
as actas, sendo escriptas as das sessões publicas, sob 
sua inspecção, por um dos offÍciaes da secretaria. As 
actas serão ·lidas em sessão pelo mesmo secretari~. 

Art. 3,0. o 3. • e 4. • secreta(ios t·eceberáõ á po.rta 
do · salão os députados, que de nov9 entrarem, e .os 
acompanharáõ á mesa, onde devem p.restar ~ -j1uamento. 

Art . 3L Da mesma sorte receberáõ e âcompanharãõ 
os ministros de estado todas as vezes que .estes vierem 

" á carp.ãra ler os -seus relato rios. ' ' 

(6) AS rc11nluçõCS nfio SãO, lidns em sessão, depois de· ,1ppl\OI'.td3& 
llefinitivamente. ... . · · 

. -
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Art. 32. Os· secretartos, confor·me sua numeração 
erdinal, substituiráõ o presidente na falta dos, vice .: 
presidentes. 

Art. 33.· Ao L" secretario subst,ituirá o 2. o; ao 2.~ 
o 3. 0

; ao 3. 0 o 4.~; 'é a este o.Lo supplehte ou 2.0
, 

se houver mais deuina falta ou se estiver a us~Ii te ou 
, imp~dido o. L" . Na falta absoluta dos supplentes re-

corrér-se-h!t ao ·meio estabelecido no arl. 50. 
, Art. 34. ·Todo& os secretario's terão o tratamento .de 

excellencia .na correspondencia ollicia l (7). 

· 'CaPITULO . VI. 
• 
DAS COl\lMISSÕES. 

Art. 3i:L _A1ém de uma commissão especial de res-
posta a falia do -thrGnO na a:bertu·r'a de . Cad(l sessão 
o'rdinaria ou ext.raordinaJ·ia da assembléa geral haverá 

·n·a camara commissões permanentes para a expedição 
dos negocias que nella se tratarem. 

Art .. 36. As commissões permanentes são :. de cooo-
titui·ção e poderes; de orçamento ; de co1Úas; de mar i-
nha .e guena ; ·de fazenda. ; · de pensões e ordenados· ; 
de justiçá civil; de justiça Cl'iminal; de diplomacia ; 
de assembléas _ provinciaes; . de camaras municipaes; 
de commercio, industria e artes; de agricultma, minas 
C bosqu·es ;, de estatística, colonisação, cateCh!JSC e 
civilisa.ção dos índios; de instrucção publica ; de obr~' s 
publicas; de saude publica ; de negocias ecclesiasti,cos; 
de redacção das leis; e de policia da casa. , 

Art. 37. Para os casos oocwrentes, qué assim.·exi-
girem, haverá Lambem as commissões .especiaes, que 
á camara parecerem_ necessarias .(8). 

I 

' · (7) Vid. oota 4 ao art . ~5. 
(8) Haverá eommisslíe:; mixtas todastas 1:ezés que as camara.s acr.ór· 

darem cin suas n'omeaÇ(les, para preparaçno ile algum negocio qüe · 
pertença á asscmbléa geral. 

; 
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Al't. 38. Para se nomear uma commissão especial 
será nece.ssario que algum deputado o requeira, in-
dicandd 1ogb o objecto de que clla deverá tratar c que 
a camal'a o decida por meio de votação. _ 

Art. 39. Al-ém das ·Commissões pel'manentes haverá 
tantas commissões especiaes exter·nas, quantas a ca-
mara julgar necessarias '<], requerimento daq uellas. 
, Ar·t. 40. A com missão de orçamento e a de contas serã,e 
compost'às de nove membros: e as outra~ commissões 
permaneiltes, assim como á esp.eci~l de resp~sta á falia 
do throno, de· tres membros cada UTI).a. As demais com-
missões especi,aes tanto internas como externas, se com-
porãQ do nurnero de membro~ .que a Call!:ara deter-. . ' mmar. 

Art. 4L Nenhum deputado poderá · ser membro de 
'mais de duas commissões permanentes; e os deput~ 
dos que forem ministros de estado não . serão mem-
bros de commissão alguma. 

Arl. 4:2. As <;ommissões pel'!nanenLes doveráõ ser 
eleitas 9u nomeadas logo no principio da sessão or-
dinaria de cada anno; e· duraráõ não só em toda ella, 
'mas tambem 11~~ sessões extraordinarias. c nas · proro-
gações qpe tiverem lugar, até o começo da ses'são or-
dinaria do anno seguinte (9). 

Para es~e fim, <JUando uma /las c'amaras assim o julgar couve-
n~entc, o proporá a outra camura, pelo inLermedio do seu,1:o secre-
tario, que ldcclarará' substancialmente o ussurnpto da commis.são e o 
numero de membros, que convém nomear. 

ConvindP, a cumara ncsle .convite, escolherá igual numero de mem-
bros que ~evcm 'formar a com missão' mj'x Lu. 

Feitas ali nomeações, os m1•mbros destas commissoes se intelligen-
({iaráõ entre si sobre ·o lugar c I) ora de suas reuniões. ' 

Na prirnfêira conFerencia cscolberáõ um relator, e um presidente pura 
manter a qrdcm na discussão e votação. 

O result~do dos trabalhos scr.á apres.eutado a cada ';pma das carnaras 
pelos respeptivos membros da corn.missilo. (Regimeulo cornmum, arts .. 
39, 40, 41, 42', 43 e 4.4.) · · 

A comrn,issão, que vai ao seuado accusar os ministros e os conse-
lheiros de estado nos crimes r.le responsabilidade; compõe-se de f> a 'r 
deputados. (Art. 18 da lei de lf> de Outubro ,de 1827.) 

(9) A. collunissao de policia da easa tem.mernbros natos (art. 51), e -
por 1sso nnp se procede á nomeaç.no cspec1al de seus membros. 
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Art. 43 As .. commissões espei!taes, tanto inLérnas como 
ex:temas duraráõ unicamente emquanto. se tratar dó,' 
negocio de que forem encarregadas, e que der· motivq 

. á sl!Úl nomeação. · .• 
Art. 44. As. c.ommiss~es poderão 'pedir aos ministros , · 

de estado, por intermediQ do 1. o secretario , da camara 
e precedendo approvação desta, todas · as informações 
qu~ lhes. forem necessat'ias para desempenh~ cto seu 
trabalho; e tambem poderão requerer, pela mesma 
fórma, que se convidem os mini~.tros , de estq.do, que não 
forem membros ·da camara, para con'fetirem c-o.m. ellas 
em qualquer objecto q.uejulguem necessario ., 

CAPIT,ULO VII. 

DAS ELEICÕES • . ' . 
I ; I 

, . 
' 

' Art. 45. A eleição do presidente, e· vice-presidentes 
será feita por. escrutínio secret'o á pluralidacle absoluta 
de votos dos me!fibros presentes. • 

Art. 46. Se no primeiro. escrutínio se. !lão tiver· ob-
tido a maioria absoluta,. passaráõ por segundo• escru~ 
ti~io os dous que tiverem, obtidq maior numero de 
votos; e se houver mafs ·de dou.s com votos iguaes,r a 
sonte decidi~á · quaes devem entrar' no segu.ndo. esoru-
ti~io. Se sahirem empatados os dous ne~te segundo 
escrutínio, a sorte decidirá- qual deve ser o presidente 
ou vice.-presidente. . · · 

Art. 47. 0 1. o e 2. o secretar i os .serão eleitos sepa- , 
radamente pela fórma- por quf=l o são o presid~nte ,e yi-
ce-presidentes. 

A ele.ição do 3 .. o e 4. o secret,a.rios· sê r a á pluralidade 
· relativa de votos, e· cada ced~la cen terá .,de:n1s nomes, 
um designadamente para 3. • se.cretario,, outr·o. para 
4' .. 0 Na· falta .de designa·ção attendér-se-ha á ârdem em • 
que estiverem esodptos ; e no. cas.o de . eillipate par;t 
qualquer des.tes lugares, a sorte decidi fá . enrtre os ' que 
houverem. obtido igualdade de votoli. , · ~ 

n. 3 r 

.. 
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S·e.rá primeiro supplen te o · immedia to em votos ao 
3. o ·secreitario, e seg.undo supplente o qu~ se seguir 
a"G &. .• ~ secr:eta.rio. Se o immedia tn em .votos ao 4,. • se-
cretario fOr o mesmo do 3. 0 , será segundo supplente 
aquelle que se. lhe seguir na lista da votação para 4. • 
secretad,o, j ulg~ndo-se nuUos os votos que recahirem 
.nos .e:lei,tos p'ara o lugares de secretarias. , · 

Art. 48. A eleição dos membros 'das com missões : de 
res-posta á falia do throno; de constjtuição e poderes; de 
orçamento ; de c&ntas; de marinha e guerra; e qas es-
peciaes, tanto int:ernas como externas, se1·á ,feita par 
escrutini:o secreto á pluralidade relativa cl.e votos: no 
'caso de empate a sorte decidirá quaes. deveni ser pre-
feridos. . 

Art. 49. Os . membros de todas as outras commis-
sões permanentes serão nomeados· pelo preside~e a 
quem a commíssão ·poderá' tatnbem commetter a no-
meação de alguma commíssão especial; tanto interna 
como ;externa, para motivG de urgencia ou por qual-
~qer outra qwe pàrec~er jus.to. . 

Arq 50. Se faltar algum w.embro 'dos eleitos· ou no-
meado~ paf a qualquer eommissão, ou tiver longo,im'Pe-
d~men fo, · o',presülentc nomeará Óutro qúe o substitua • 

.J\,c-1. ,õ-1. O !{ilresidente, e os ·quatro secretar~ os for-
mão a ·comm1issão .de ;p.e'licia da casa. 

Art. 'ã2. A n®meação das deputações para os casos 
e;x!Jlres~a.d(i)s na constitu.iç~o oa .no. r,egimenta e para . 
t~.es ~s ·outros em rque a ca)Ilar.a reso~va que sejâo ?o-
meada~ , compete aó presi<;J.ente ( t.9 }. 

' 4 -ri 
' /, 

· '(16) "s aeputaçOe's que se dirigem .ao lmperad{lr , por estylos da 
casa, cqmpoem-se " de 24 membros, excepto quando têm de ·apre-
sentar ~ecretos da assemb.!éa geral ;- neste CiiSO, e quando a camara 
ltiver -de, tJ&rtiiCipar ~ue nllo 'Pód'e;adopta·J.'oalguma pl'aposiçao da poder 
exep~·o; <eompG,r-::Se·'illio de ~e~e membr-os . ( ;'\rts .. 56 ~ 63 da cons-

·'titui,;iio.) . • ' ' · 
Á's re~oti'JÇOes da ·assembléa gerai·sll.o' enviádas •á sa•llC'çlio ;com ólficio 

' 1do J." s.em:etnrJo por jntermedio dp .rhiui5terio competente. · 
As re~postas do Imperador, transrnit~idas pelas deputações; silo por 

Jes~-l<i Teee)iidils 'com -mllino •especiáll8grad0l.' l r , Y . 
\A d~Jl~çl(o QWl [deve 1assistir ao fun.e,ral do peputa.dp que falle~er 

'ddhnt~ ·a ses·suo;· compõr-se~ba de cinco' tnembros'!·(Deéisao toma!;!a 
_em ses~ao. de. H de Ag.osto de 1841 .) ' A earnnra pjrn 111a:ndndo •llt~pn-
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'. 
CAPITULO VIII. 

DO ME'l'HODO· QUE SE DEVE SEGUlR NA CELEBRAÇÃO DAS 
SESSÕES. 

Art : 53. As sessões principiaráõ ás on.ze horas . da 
manhã, durarão quatro horas reguladas pelo relogio 
do salão, e serão successi vas em todos os dias que não 
~orem domingos, dias santos,. ou de festa nacional. (H). 

A's se~tas feiras e sabbad:os as sessões .principiarãõ 
ás seis horas da tarde. 1 

• 

§ L.o Quando discutir-se a resposta :r falla do throno,. 
o orçamento da receita e despeza do l'mperio, fixação. 
das forças de mar e terra, -e qualquer p_roposta do poder 
executivo, a.s sessões duraráõ seis !:\oras, saivo se forem, 
noc~urnas ou houver duas sessões no mesmo dia. 

§ 2. 0 Nos casos urgentes ou qua~do parecer col;lve-
niente, poderá a camara, á--requerimento de algum de~ 
putado, prorogar as lH>ras das sess.ões dia rias, determinar 
que haja sessão · nos dias exceptuados ·ou duas sess~es no 
dia seguinte, principiando a primeira ás 10 ·horas da 
mánhã e a seg:unda ás 6 da tarç!e. 

. ' 
tacao a() funeral de alguns senadores, composta de i'gual numero de 
membros, precedendo porém, doliberaçlto ·sua. ' 

·o primeire precedeDLe deu-se li 2 de Maio d~ 1850 por n;wtiyo d'o 
fallecimenio do senador e conselheiro d'estado, Bernardo Pereira·. 'de 
'Vasconcellos. 

Das deputações nomeadas para assistirem aqs funeraes do.s sena-
dores e conselheiros de estado Marquezes de Paraná e de O linda fez 
parte o -wesidente p~r . expressa _dcLilrmiaação da cama r~. 

A deput'-dçilo, q~e tiver d.e re,querer ao senado a reun~ilOr das d~as, 
cam·aras , nos termos do art. 61 da constituição, será de tres 
membros. • - • · · 

{11 ) Sno de festa naciona·J. os ·dras 25 de Março, 7 de Setemb-ro· e o 
annive,rÍ!a.rio nat11~icio do Im~;~ enador; e só estes e os d9ming9s e dil!S. 
~ant'os de guarda são feria dos nas estaÇoes. publicas; · (Decreto n. 0 501 ". 
de 19 de Agosto de 1848 .. ) . . ' · ·' . 
, Por motivo do fallecimentp de alguns deputados e senadores a ca-
mara tem resolvido uno celébrar sessao no dia da morte ou do -fune-
ral. { Sesst'!es de 3 de Setembro de 1856, 1'l de Fevereiro e .29 de 
Março de 1864, ,16 de Julho de 186.6, 3· de Junho de 186.9) 7' de}uohó· 
td5 de, Julho de 1870.) · . • . . . 
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ArL 5í, ·Dada a, hora de principiar a sessão1 o pre~ 
sidente, secreta rios e , deputados tomaráõ os seus as-
seu tos; o i. o secretario · fará a cha~ada, e o 2. o, escre-
verá a lista nominal dos p~:esentes, bem como a dos 

, ausentes, que deveráõ ser inseridas na a c ta. , . 
Art. ms. Achando-se presentes deputados em numero 

de metade e mais um, o presidente àbrirá a. sessão com 
as palavras-Abre-se a sessão. 

Art. 1:>6. QUa·ndo feita a chamada se não açhat o nu~ 
mero ele deputados necessario para celebrar-se a sessão, 
o presidente suspenderá o acto àté se verificar a reuni'ão- ' 

1
v 

elo sobredito numero, conservando-se ellc, os secreta-
rios e deputados nos seus res_pectivos lugares. Os nomes 
elos deputados, que comparecerem df!pois da chama(la, 
serão mencionados na acta. 
b . 

.. _ Art. 57. Se até o meio dia nas sess'ões diurnas, ou ás 
sete horas ela- tarde nas sessões nocturnas, não CQn-
C@l'rer'em mais deputados, que preenchão o nq.mero, o 
presidente declarará-Hoje não ha sessão-, e mandará 
.publicar no jornal, com que houver contracto, os nomes 
dos qu~ compar;ect\rão .~dos que faltúrão. 

Art. p8. Apczar de não haver sessão, se fará a acta'· 
do acontecido, declarando-se nella, pelos seus nomes, os 
dep'lta.dos presentes e os que deixárã.o de comparecer. 

Art. 59. Aindá que a sessão · principie mais tàrde 
que a hora cleclar9da no art. 1:>3, deverá durar as horas 
nelle m11rcadas, contadas d·e minuto a minuto. 1 

· Art. 60. Aberta ' a sessão, o 2. o secretario fará a le'i-
tura da acta da antecedente; e se por algum il:lConve-: ' 
·niente não estiver a acta sobre a mesa, o presidente, · ' ' . dando ~ar.te disto á camara, fa-rá prosegu'ir os tral)alhos 
até que possa ter lugar essa leitura, para o que então ·se 
.intenoeperá o seguimento do trabalho ~2). 
~ .Art. 61. Lida a acta, ·se .não houver impugnaÇão ou 
recla'In~ ção sobre ella, co~siderar-se-ha approvaàa, sem 
clependencia de votação da camara. · 

. 
(12l)~ta.ndo, a neta sobre u mesa é lida por qualquer do; outros .;se- · 

cretanos que se ache presente, nno sendo o 1.0 (Estylos da oasa.) 
I 

... 
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Ari. 62. Se, [J'orém, a:lgum depuLa'do lembrar alguma 
in·exactidão, o 2. 0 secretario, ou qualque · dos ourtros, 
dará os necessarios esclarecimentos; e quando .-apezar 
dellcs· a camara reconhecer a inexáctidão indicada, será 
emendada a acta conforme se vencer. - · . 

Art. 03. Appro~~da/ a a c ta.', será logo assignada pelo 
presidente·, 1 . 0 e 2. o secre tarios;, e recolhida ao archi v o. 
No uÜiil'lo dia da sessão legislativa ' será li~a e appro-
vada a acta, ainda no C\ISO de não haver na casa o numero 
de d eputadós, de que 1trata .o art. õõ. 

Art. 64, No fim ela' sessão legislativa serão. epGaderna-
djls as act.as. Os proj~ctbs, indicações, ,requqrimentos, pa-
recere.s de com missão e emeni:las, di'( qtre .fizerem meilçã0 
as actas, serão registrados em livros proprios. Os a~nnaes 

da cama r a serão dis tribúidos pelos ~leputados e seNa-
dores á proporção que estiverem 'imr>ressos e brochados 
o~ _respectivos tomos; e no principio de cada sessã0 
annual a l\fesa fará ·distribuir uma synopse impressa 
dos projectos e mais assumptós decididos ' na sessão an-
ter·io.r, bem como dos que estiverem pendentes de .reso-
lução da camara, ou affoctos ás suas commissões. ' · 

Art. 65. Depois de approvada a acta, '@ 1.• secret~r·io 

fará a lei tu r a dos officios recebidos do govenro e do 
senado, e de accórdfr com o presidente irá .dando aos 
mesmos o destino qtfe Ure parecer. mais conveniente; 
mà5 se algum deputado lembrar outro destino, então 
o presid~nte c-onsultará á cam~ra, e se seguirá o qpe de-

, cidir a votação (i3). , 
Art-. 66. Immeclia tamen te o mesmo secretario dará 

contá, .em JJreve relat0rio, dos ófficios, representações, 
petições e memorias que tiverem siclo enviados á camara, 
procedendo-se ácerca. do seu destino como ,no artigo an-

, tecedente; advertindo, p.orém, que dos officios que c.on~ 

' tíverem felicitações far-se-ha . menção de serem ' rece-

' \ '\ 
' (13) Quando o Imper'ado1: negar 1;1 .sa·ncçao a ·algum dccreto ·ou re-
sol.ucao da assembléa geral, o presidente responderá que-A camara 
lauva a Sua Magestade Iniperi'al o interesse que _ torna pela naç1lo 
(Art. 64 da ,CO!JStitui~no)i ' · 

. ' 

.. 



. ' 

..,._ ~2- -

hidos com especial agrado, quantia forem de aut_oridades_ 
constituídas, ·e sim~lesmente com agrado tod'os os·outros 
ue pessoas ou sociedades particulares. 

.. Art. 67 ." A isto se seguirá a lei tu r a dos pareceres 
de commissões, projectos, indickçõe.s, interpellações e 
requerimentos dos deputados ., '1que estiverem sobre 
a ' mesa, não se gastando mais tempo do que aí tres 
primeiros quartos de hora da sessão·. ' 

ArL 68. Os requerimentos, para que possão ser 
admittidos, necessitão do apoiamento -de cinco de-
putados, pelo meno::., e, não batendo quem peça a · 
palavra sobre a sua , ma teria, serão postos á. votação 
da carríara. O •requerimento, sobre · cuja materia se 
pedir ;a palavra, . se considerará por esse facto adiado 
para ser discutido no dia proprio. A'cerca dos pa-
receres de, commissões, projectos, indicações e inter-
pellações dos deputados se procederá como dtspõ~m 
os capítulos X e XIII. 

Art. 69. Findos os tres primeiros quattos de hora 
da sessão, se começará logo a tratar da materia, que 
estiver 

1 
destinada p~ra a ordem. d~ dia, lendo o L o se-

cretari~ o que se tiver de discutir ou votar, no • 
caso ~e se não achar impressq. Os pareceres, projectos, 

' indieaç~>es, iil.terpellaÇões, e requerimentos, que se não 
tiverelljl liclo, ficaráõ para . a · set hinte sessão. ' 

Art. 70. A ordem estabelecida nos art•igos antece-
dentes só poderá ser alt_eráda ou inter:rompida: 

i. • No caso de urgencia ;, ~ 
2. o N, ~ caso de adi.amento. 
Ar L 7L Para ~e dar urgencia é necessario que .seja 

o requ\lrimento délla apoiado por cínco deputados, 
'pelo m~mos; e que a camara o declare por m.eio de 
v.ptáção.1 sem prreceder discussão. . 

Art. 7~. O deputadq, que quizer propôr urgencia, 
usat·á da formula-Peço a palavra para negocio· ur-
gente. . 

Art. 73. l!;rgente pa-rà se interromper a ordem Glo 
dia só '?e dev-e entender aquelle negocio, cujo resul-
tado se tornaria ' nulld e de n·enhurn effeito, 'se deixassé . ' 
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de tratar-se immediatamente. Não se dando este caso, 
a approvação da urgencia só terá ·o effeito de obrigar 
a que na sessão seguinte · seja o negocio tratado de 
pJ::eferencia á qualquer outro. _ 
' Ah. 74. O adiamento póde ser proposto por cada 
um d{)S deputados~ quando lhe COUber a vez de fa,llar, 
seja qual fór o negocio de' que se tratar, e o estado 
em que se achar a ::liscussão (U). 

Art. 7õ. Sendo o adiamento mo'tivado pelo deputadoj 
que o propuzer, e apoiado por cinco ' deputados, pelo · 
menos, e por dez na terceira discussão, proceder-
se-ha á votação, precedendo discussão. . 

Al't. 76. Não se proporão · adiamentos indefinidos; · 
por conseguinte o deputado que quizer propót' qualquer 
adiamen,to, deverá indicar logo o tempo para qu:e 
ha de ser deferido o negÓcio; e se outro deputado 

, propuzer outro adiamento, a votação da camara ·de-
cidirá qual deverá pr·evalecer . 

Art. 77. Todo3 fallaráõ de 'pé á excepção: 
1." .DG presidente ; · 
2. • Do deputado que por enfermo obtiver da. ca-

mara permissão de fallar sentado; 
· 3. • Do ministro de estado, sej{ ou não deputado, 

qu;,mdo vier apresenta r prop,osta do poder .. exe-
cutivo. ~ - · · 
· Art.. 78. Nenhum deputado poderá fallar · sem ter 

pedido ·a palavra, declarando ·se pretende fallar pnó 
ou contra, e lhe ter sido concedida, dirig;indo sempre 
o discurso ao presidente, ou á camara em geral. A pa,. 
lavra será dada. alternativamente. 

(I~} Em sessão de 10 de Abril de 1850 decidiu-se que ainda mesmo 
em primeira discussão .de qualquer projecto era admissivel pedir-se 
o adiamento · ' · ' ' 

Em sessão . de 16 .de ' Maio de 1850 decidiu-se que votando-se o 
adiamento ' em sessão posterior áquella em que tiver sido_proposto., 
e sendo rejeitado, continua a dill'cussão da materia a que se oppôz 
esse adiamentQ., ainda qull · na o haja sido dada para a ordem' do dia'! 

Em sessao de 9 dii Agosto ' de 1850 decidiu-sé que o llep'ut~do, 
ainda que se limite a pro pôr ·O adiamento na n'z que lhe cabe falia r 
sobrei a ma teria em discussão perd,e rssa vez de fallar. J 

Vide nota 18 ao art. 86. 
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Art. 79. Pa!':l se guarçlar a ordem e evitar a· disputa 
ela preferencia, um elos. sccretarips Jàrá uma. relaÇão 
d·os deputados' 'que pedirem a palavra, para J)or ella 
reger-se o ·presidente. . 

Àrt. 80. Quando muitos deputad'os pecLirem a pa-
lavrà '"ao TI).esmo tempo, ·o presiden be dará a prec~-' 
l:l.encia a·· quem lhe. 'parecer, ficando porém a sua de-
cisão sujeita á approvação da camara, po caso· de at:gum 
deputado o· requerer. · · ' 

Art. 8.1. Os n:l'inistros ele estade, sejão ou não mem-
bros da camara, podet'ão faHar sobre cada questão, 
excepto nas questões. de ordem, mais vezes do que· 
qualquer depu ta do, .t;endo para isso a preferenc.ia ( 15) 

Art. 82. O ~ntor !ilc qualqlier projecto, indicação ou. 
reqtÍerimento, terá preferencia sempre que pedir ~ 
palavra sobre a sua materia, ma:s sem prejuízo do 

- direito que o artigo antecedente coricede aos ministros 
de estado. Os relatores das commissões serão para este· 
firp: . considerados como · autores dos r~spectiv0s Jila-
receres. , 

Art. 83. Quando nas sessões se fallar . em al'gum 
deputat3o, será e$te tratado pelo appeHido, ou ti,thlo : 
(se o tiver); anrrexando-se-lhe sempre o pronome-
Senhor-; o que igua linen te S(J •. praticará nas a c tas, 
annaes e registros. 

Art. 8ll,. No acto da discussão nenhum deputado no- · 
meará por seu appellido: ou titulo a outro de'putad0, 
cujas. opini0es quizer ap·provar .ou impugnar: 

Art. 8(). Nenhum deputado poderá fallar senão : 
1 .. o pobre objectqs de que se esteja tratand'o; 

' ' 

r (1 1>) E n sessao de 2 de J uuho de !851.dccidiu·se que depoisr! de um 
discurso de qualquer ministro. de estado se siga o do deputado, 

· que fall~r em sentido cont1•ario, revogando-se assim a decisuo de 12 
de Junho de 1850. . ' 
' Em 4 Ide Junho de 1851 declarou-se, que a decisão de 2 de Junho 
desse anõo não prejudicava a prerogativa que têm os ministros de 

, ~ estado, de, raJlarem SObre qua·lquer questãO (que não fôr de Ol'dem ) 
todas as ' vezes, que quizérem, embora o hnjao de fazer no mesn;~o 
sentido 1!0 ultimp discurso profetido. , 
. o~ mir.is'tros, que, não forem deputados, nllo podem fallar ' nas 
questlles ·de ordem (Art. 92). . 



'· l]. o Para .fazer --requei'imen tos ou in ferpellações,. e 
0fferecer · proj-ectos e indícaçije~ na occasião c?~Pe-: 
ten te ( 16) ; 

3. o Sobre a ordem na conforniidad f:~ do rurt. 1.69. 
4. o Para pedir urgeneia de ,quirlquer negoci0 ( 1. 7 ).• 
Ai-t. 86. Não se ach.ando na casa o numero de de~ 

P'U ta dos, de qu~ trata o: art. Ji~ , não ser~o ·admrt.-: 
tidas moções, que exijão immedtata deci são. ( 1.8 ) • 

. Art. · 87. Ncnh:um deputado na discussão po~er:á fal~ 
lar em ,sentido contrario ào q-q.e já estiver decidido . 
pela camara. 

Art. 88. Vindo um ministro de - estado á camara 
f-a zer alguma pro,posta por parte do poder execu ti':o,, 
será recebido á porta do salão por uma depu·tação de 
seis membr'os ('1.9). , 
> Art. 89. Entrando o miaistro de estado, oi ,pre-
sidente . e tocia a camara se levantatáõ ao .. approxi'-
mar-se á mesa, e se lhe dará- .assento á dif,ei ta do. pre~ 
sidefi.te, entre elle e o 1.. o se.cretario, ein ca~eira igua.l 
.á deste. · " · 

Arf. 90. Se o ministro de estado, encarregado da 
praposta do poder executivo, fM memhro da camaFa, 
será recebido da mes~a maneira prescripta nos artigos 
antecedentes, ,.e se lh.e dará o mesmo ~ssento .• • • · 

Art. 91.. •.Quande· os ministros de estado vjerem á 
camar;a ler os seu(relatGrios . serão recebidos á po~·ta ' 

{ 16) V.id. capitulo X. 
J ' ' ( ( 17) A urgencia; não é discutida . Vid .• art. 71. ' ' 

' . -
' ' •· ' 

{ 18) Os requerimentos de adiamento na o estilo comprchendidos 
·.na dispesiçao do art. 86 e por isso, quando deixao de ser votados 

por nao haver casa, fica r.cservada sua votação para a sessllo seguinte 
precedendo a da .materia a que se' re'rerir, cuj& discussão ·continúa 
nos termos da ultima par-te do art. 173. Não estao no · mesmo 
caso os .requerimentos de dispensa de interstícios nas discussões 
dos projectos, julgando-se, pprtaqto, prejudisados desd·e que nuo p(ls-
sllo ser votados. po·r não haver casa • . ( Decisões do presidente em ses-
~oes de 6 de S~tembro de 1867, 13' de M'aio e 16 de Junho de 186S ,i): 

( t'o ) O ministro da fazenda deverá 'apresentar a ,proposta para a 
fixaçilo da despeza •geral do Im.perio e orçamento -da receita até o 
ília. 8 <!e Maio. As. propostàs pélra a filaçao'1las forças de mar e 'de 
ter.ra deveráo ser apresentadas pelos 'respectivos ministros até' o. dia. 
e de nlai.o. (Arts . t3 e U da M de 31 de Outubro de. l83á. ) 

R. ~ . 
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. 
11o salão 'pelo 3. o' e&.. o' sec·reta.i·ios, não se levantando a 
camé!_ra nem o presidente, e terão assen~o á esqilérda 
dos membros da mesa (20). , 

Art. 92. 'Aós miriistros de ' es·tado~ que não forem 
d'eputados, fira ·.permittida a entrada na camara sempre • que a julgarem• conveniÍente pàra tomateín . parte nos 
debates públicos, com ex.cepç~to das questões de ordem. 
~ão poderão, poróm, offerecer ~moção alguúta nem as-
sistirr á votações. 

Art-. ·93. Háverá 'na sala das séssiiies, e no lugar, que 
a commissão .de policia .designar, assentos exclusiva-
mente destinados ' para os ministros; os .quaes no' caso-

, do· artigo antecedente ou quándo- vierem á camara á 
chamado della, entrará'õ e retirar-se-hão cJ;o salão sem 
formalidade alguma. 

"' Art1• 91 Sendó o ministt·ode: e:statlo' clepútado poderá 
fallar á camara e responder o que lhe fór-perguntado~ 
ou no seu' lug;.ar ordinar·io, ou no destinado aos mi-
nistros de estado. qile não· são membt·os c1a camara. 

Art. 95. ,Ainda que o ministro de estado .seja de-
iputâdq, não· .:Poderá' fazet proposta alguma. por 'parte 
do ,po4er exe~utivo; sem que anteriormente co. tenlla 
pa.rticjpado á camara( por officio ~e, que haja . res_po'Sta. 
1 Art. 96. Quarrd•o um mi:ni$tre tle est,ado particiwar 
que te\n dé apresentar alguma pt'op.osta:, o .pr-es.idente 
llre de~ignará a sessão mai's pvnima., :ou alguma hora 

' da mesma em que se estiver, ,como fôr compatível com 
os tra~alhos. . . . . . ... 
· Art. • 97. O ministro de ·estado, acabando de ler a 

• . ' ) • ~ '. i. 

proposta, a entregará ao presiclent~, e ~.e,,retira.rá ~m-
medi:a:t,amente com. as mesmas formaN!!lactes, c.om que 
ent'r~.r~ ''{21) :; I!las se .p'o{aLgurp: caso~se cl'e;ve:r deiJior~'r 

. ' ~ .· (,. . ' 

' .. 
: c2o) ()s, rcli!tÓrios dos 'divcrsqs ministerios serão apresen'iados até 
o dia 415 de Maio. ' (Art. H da 'lei de 15 de ' Dezembro Ire 183(}.) 

Estes r.elatoriossão remeWdos ás' commissões competentes: (Decisão 
dalcaína ·a de· 4.1 'de Maio de 1839 .• ) · · 

{ -t ( 1 .. • '! • . f_. f... I ' 
1 (21 ). S~:gundo os estylos da ca~a; entregue· que stlja· a. propps~a. q 
pre~iden~e declara que-<< a camara tomará na devida considerai;l!'o 
a propos14 do poder executivo. I>-~ re,tir·ando-se o. mi?i5tro ê r'cmetti~ 

w .~ 
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p:lra faila.'r §Ol:iTe :•q!lalqu~r, o:Qjeato; ' ou para ler o 'seu1 
relatorio, en·tão passará logo para o lugar que lhe 'cam• 
petir, ·canfarme: d•is.pillcrri os arts. 91, .93 e 9~. 

Art .. 98. Do.s dias ·em que. houver de discutir-se a 
proposta da .. pbder ex~tcutivo; depois do relatorio da, 
commissão; e daquelles, 'em .qnc se .tí:ve.r de discutir a · 
do orç~men.tb, dar-se ... ba. Gtmhecimento. ao res-pectivo 
mini'stró cl;e-· estaclQ por interined4o .·do 1." secreta- , 
rio (22). .~ ' 

Art. 99.' O ministro de éstado,1 Sflja ou não membro 
da eamara, oQservará na· casa tudo ·quanto a respeito de· 
suaS' fo.rmalidadés se determina neste regimento ~ · 
. Art. · 100 .~ D.apa a hora de findar a sessão, o presi -, f ( 
dente, tendo examinado com os secretarios as materi11s, (' 
é p_Í'ojectós que houver na casa, designa-rá o que lhe '' · 
párecer mais in•teressante para a 0rdem do dia ~da sessã()l . r 
seguinte; •e quand•o· a. camara det~rminar que haj·ão J 
duas sessões,) em ilm-dia, serão publicadl).s ambas as or-. ( 

f' dens do dia -no j'oPnal corrí que houver 'eontracto, e s~ ( 
a· ordem do di·a fór diVidida em duas partes, o tempo para) t 
a ~ri~e~ra nãa. poderá ser ·eKcedidi!J ._ por mais de um l 
q·uarto de hora • . . l · 

Art. iOL Se 'algum dep'utado quizer lembrar qual -l 
quer. matér'ia;quà julgue °Convéniente para entra.F na ' . d istribufção dia ria ÜOS 1 trabalbos, 'poderá' fa:zel-0, •OU 
dirigintlo -'se em palr ticular ao presidente, ou regue ... 
tend'o no fim da ses'§ão ; e o presidente pres.tará a de., 
vida consideração 'á requisiç;ão do deputado. 

Art. 102. ·o 'presict·e·nte pode~ã ,dar palra ordem do 
dia trabalhos dé c'omffii;ssões. · ' . 

Est~~ trab·alhos coíneçarãÓ•a qualquer hora que' for 
designada 'pelp·_ pr esidente, 'coni ta.nLo que sejão findos 

f • 

a proposta á com missão respectiva,· para que possa entrar em 11iscusslio, 
sendo convertii:la em projecto de lei jrela dita commisslio. (Ar~. 53 da 
constituição.) ' 

(22) Por est!lO da casa só se faz convite official ao respectivo ministro 
de estado par.a a 2. a discussao das propostas llo poder executivo e 
do orçamento . Dá-se, porém, sempre conhecimento á todos os minis-
tros das inaterias designadas para os trabalhos da sessao seguinte.~ 
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os tres primeiros·.quartos de hora depoi10 d:e prin~ipiad'w 
a sessão~ , · ., 

Ar:t. 1.0~. A hora, em que 1dever·frõ termihar:.,os tra.'-
balhos das conimissões, será tambem designada pelo 
pres·idente; e a essa hora deverá~ todos os. deputado~· 

I ' · comparecer outra vez no . sa-lãot eu pa.ra se trata·F de, 
qtialquev outra materia qu·e ltiver sido dada' para a 
or:dem do dia, ou pa'ra ouvi.rem_,_a uo· diia segUJi.n;íe, se já 
não restar temp9 para continuar a sesgão. 

Qs,, relatores das commissões .depositaráõ sobre a 
mesa os tra,balhos, que estivereí.n . eoncluidlos, poderid(} 
lêl-os antes ·de enviai-os ã mesa, e reque-rel' que se pre-
Mâio para a ordem. do d_ia os, que lhes pare~erem ur-. 
gentes. · · -. 

Art. 10L Antesdopresid,êntecomeçai!a·daraordem 
do dia ,da sessão· seguint~, podcFá qualquer deputado 
pedir a prorogação da sessãl;} para. se ultimar· o ne- ' 
gocio de que . se 'estiver tratando; e o presidente 
consultará ·os deputados· presentes, qualquer que · seja. 
o. Sfl;l). numero, por méio de votação, inde-pendente 
de dis9ussão, se a sessão deve ser 'pro rogada. 

Krt. 1.05. A prorogação será pur. tempo defiilido, 
eJixaqo por horas ou minutos, podendo ser excedido 
se f@ r. votada nova pro rogação. Estas pro rogações 
não pqderão ser annulladas senão pelo encerramento 
da 'disf ussão respectiva, e nunca por falta de numero 
pa'r,at vo.tações de questões , incidentes, que serão re-
solvid ~s pelos. deputados presentes; e se a~har-se na 
casa rn,etade e· mais u:m de seus· membros, será per-
mittidp requerer o encerramento da· discussão,' que se 
vo:tará ,indep'endcn be ,.de . debate, reservando-se poré1n 

'<a votação da mater>ia para a sessãg seguinte. , 
Art. 1.06. Para findar á sessão o p1;esidente .usará 

~~~ da fo
4

tmula:-Levanta ... se a qessão. 
' I • ., t. ~ '· ' ,, 

j 
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,• , CAPITULP IX: 
.. 

, DAS SESSÕES SECRETAS. 

Art. '107. Não hav·er~ sessã·o secreta SeJU gue a 
camar~ , precedendo di·scussão, decida sé o neg.ocio 
a reque1;. ,ou não, quando este fór ·dos que já 1he ti~ 
verem sido ?Presentados por projecto,' indicação-, pa,-
r.ecer. de .comrtli ssão ou outro fiUalquer meio . . Neste · 
caso a proposta deverá fazer-se por um requerimento, 
que seja apoiado por cinco.qeputados, pelo menos. 

Art. 108. 'Quando qualquer deput11do quizer prop6r 
que haja ses'são 'secreta' para tratar-se . de . argum ne- -
goCio • ainda não apresentado á camara, fará o seu 
requerimento por escripto c o -entregará ao prcsi-
.dente. . 

Art. 109. Neste caso o presidéRte com os quatro 
secretarias, á vista da qua !idade e circumstancias do · 
negocio, decidirá .se deve ou não haver sessão sec·réta-. 

Art. HO. Decidindo-se que .o negoáia não requer 
sessão- secreta, restituir-se-ha o requerimento. ao seu 
autor., que pod~rá apresen'tar • o D).esmo negoci.o ém 
sessão publica pelos meios estabelecidos no regimento. 

Art. iH. Resolvido que o negocio se , ttate ~m 
sessão secreta, terá ella lugar immedia.tamente ou 

' no ~ia seguinte,, conforme a urgencia; mas, come:-
~çada a sessão secreta a canl.ara decidirá, précedendo 
discussão, se o objecto proposto deve continuar a 
tra Lar-se · secretamente. Se a decisão· fôr em seníido 
nega ti v o tornar ~se-ha publica a sessão. : " 

Art. H2. Se o governo' propuzer que haja sessão' 
se,crflta, ainda · que logo não declare .o .seu objeçto, 
terá ella lugar sem a discvssão preliminar, de que 
trata o art. , 1Q7, observando-se porém o disposto na 
"seguqda ·e terceira parte cio art. 1H. ' _ ·. 

Art. H3. Qu1\ndo se _tiver de· celebrar ' s-essãó se-
'creta,- .affixa r-se-ha nas portas das ga)erias trrn edital 
assignado pel'o 1.• se cretarib, nestes termos : '-A se_s~ão 

I 
I .. ' . 
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rle ,hoje é secr-eta;-~. fechar-se~h~o tambem às portas 
do salão , vedando-se a entrada nas immediações·, tanto 
ás pessoas . de fóra , como aos . empregados da casa e 
da secretaria, send'o feitas estas, diligencias pelos .se-
cretarias, como membros da commissão de policia. 
Se a sessão· secre,ta fót· · a ped'ido db governo, podet'ão 
assistir a eiia· os mini·stros de estado, que não forem 
dépu.tádos. 

Art. H~. Se a sessão ·publica passar a ser secreta, 
dirá .o presidente para as galerias :-.:.A cama.r~ vai· 
trabalhar .em sessão secreta ;- e, feito este annundo, 
salürão os espectadores, proceélendo-~e -ás demais di-· 
·Iigencia~) como no · artigo antecedente. 

Art. 11~. O ,2." secretario lavrará as a c tas das sessõeS> 
secretas que, depois de lidas e approvaclas na mesma 
sessãQ, ·serão lacradas e guardadas p.o . archivo da 
camara, cdm rotulo assignado pelo L o e 2. o secretari,os,~ 

detlárando -o dia, mez e anno, em que se celebrárão. -
· Art. H6. Antes de levantar-se a sessão secreta, a 

ca.mara decrdirá, por meio de votação e precedendo 
discussão, se ' a· ma teria tf·atada deverá ou não pu-
""1' I . ~v tcar- re. 
· Art. H 7. Quando, . na conformidade do art .. :IH, 

se deefdir que o objecto proposto se t'rate publi-, 
camente, a acta' do acontecido será lida e approv.ada 
e~n sespão publica, observando(. se á respeito ' della o 
·mesmo que se pratica com as owtras aotas. ' 

' t 

CAPITULO X .. 

. \ ' 
D,OS PR9JECTOS DE' LEI OU RESOLUÇÃ_?, DAS INDICAÇÕES, E ' 

DOS REQUERil\l~NTOS E INTE~PELLAÇOES DOS DEPUTADOS. 
; \ 

• ' J 

-Art. · H8. NenJ,mnJ. projecto ou indicação se admit;-
. frirá -'lla ,camara, não tendo por fim g exercício d.e al-

, gu~a 1as :attrib~fçõ·es .da .mesma. Garoara, expressadas 
·na · oon~ti!ujção -do ,Imperio, -. · · : 
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Art. H9. Os ' projectos devem, ser escriptos em ar-
tigos concisos e numerados, concebidos nos mesmos 
termos, em que se devem conceber as leis, e assignado~ 
pot· seus au to1·es·: não vindo assim organ.isados, de-
veráõ ser res.tituidos pela Mesa ao autor para os pôr ' 
em devila fórma. 
·• Art. 120. Cada projecto deve conter simplesmente 
a enunciação da vontade legislativa, sem preambulos 
nem -ra~ões ; 'com tudo • poderá o autor· motivar pot" 
escripto a sua proposiçãÓ,-·quando não queira ou pão · 
possa fazel-o verbalmente (23) .' 
· Art. 12L Nenhum artigo de projecto poderá CCiln-
tp r duas ou mai·s proposições indlependentes entre 
si, de modo., que, sujeitas :i. discussão, se possa adopt~J; 
uma' e rejeitar 'outr~ , 

Art. 122. Nos .projectos, indicaç0es, requerimen ; 
tos ou interpellações, não será permittido usar d ·~ 
ex;pre&Sões que -suscitem idéas odi9s~s· ou que·. offen-
dão alguma classe de cidadãos. 

Art. 123. Os projectos serã'o lid.os na Jl!esi).· p.eió 
:l. o secretario, conforme dispõe o. art. 67, e termii' 
n·ada a leitura de cada um; o pres·idente jilorá a votps ; 
.._Se o projecto é oThjecto de delibei:ação- ;· e os den 
pu ta dos votaráõ sem preceder dis.cussão. Decid,indo-s~ 
que não é, ficará rejeitado. . • 

Art. 124; Decidind9.-se, por.éll}, que é_ opjecto d~ 
deliberação, se mandará logo imprimir _o proilecto ,Par~ 
se distribuírem. exemplares pelos deputados e senai' 
dores, e entrar na ordem' dos trabalhos. 

· Art. 12ü. Se um deputado r~quere:r que o pr9J1ee1t9 
vá a alguma commissão, votar-se-ha so~re isto, ant~s de 
votar-se se é objecto de deliberação; e se f6r o proprio 

autor do projecto quem requerer que elle va a uma 
commissão~ . assim se praticará indépendel1 te de votaç,ão. 

Art. 1.26. Decidindo-se que o proje.cto-~ vá a: uína 
commissão, irá áquella a que por sua n_~tuljez~ jpe,r..-· 

.. 
" {23) Vide art. 135 . · '· 

, f~' 
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tenéer: .Observa,ndo-se sobre isto o que de terrnína ,Q a'rt . 
. _ 65; e só· depois do parecer da comm.issão se mand_arã 

imprimir ó proje~tó e será~ ··regis·trado, se: fôr jul~ 
gado objecto de deliberação. 

Art. 1.27. A commissão; à quem fôr. remettido o 
' projecto, poderá propôr ou a sua admissão sem emen-
das, ou 'a s'ua rrJorma c0m a·s emendas que julgar net. 
cessarias, ou a sua total rejeição (24). O projec:to, so· 
bre 6' qual a- commissão não der parecer , dcn tro de 
tt·inta dias, poderá entrar na ordem dos trabalhos, 
se assim fôr resolvido pela çamara. 
·. Arf'. 1.28. Quando a má teria do projeéto fôr de si'm-
ples intuição e · elle constar de muito poucos artigos, 
eu mesmo em · quarquer caso de . urgencia e absoluta 
necessidade, a camara poderá dispensar a impressão, 
â requerimento de qualquer deputado, iÍ1dependente 
de dis~nssãO. 1 

· AI"t. 1.29. Os projectos feitos em consequencia de 
pr.opesta do poder executivo e aquelles que tiverem 
sido formados por alguma das commissões em con:se-

- ·quencia de expressa determinação da camara, serão 
sempre julgados 0bje_cto de delil:íeração, sem depen· 

·. denci~ ci.e votação, e logo impressos para entrar Qa 
ordem, dos trabalhos. . · 

Art. 1.30. As indicações só poderão ser feitas pelos 
membros da càmara, por escripto e por elles assigna-
das; ~ lidas na mesa como o.s projectos, serão, sem 
rlepenr.encia de votação, r~mettidas ã commissão, a 
que _ppr su,a _natureza pertencerem, prat,icarído-se como 
no arf. 65 (25). ' , . 

- . 
(2~) Estes pareceres sllo discutidos coojunctamenle · com os pto .. 

jectos alque se referem. (Estylos da casa.) 
· ·A' Cle~ca das propostas do poder executivo deve observar-se o que 
dispile'ry os arts·. &3, 5'& e 56 da constituição. 

(2á} 1s indicriçõe~ · e pareceres de commissao, que ' tem por fim o 
reconbe,cimento de dept;~tados, sao considerados. urgentes·, por estylos 
da casa, para interromper a ordem do dia, send-6 logo reme~tidas 
tae~ in1"cações, ou os diplomas á commissão de poderes e discutidos 
ou vota os os respecthos pareceres, conforme di>pOem QS arts. 8. • 
e 15, . · • _' · -. 

\ 



Art. 1.31. A ·corrnnissão á vista da matcl'ia da indi-
cação interporá sobre e'Ila o seu ·parecer,. que será 

, qiscuticlo conjunctamentc com a indicaÇão p~la Illcsma 
fórma'estahelecitla para os mais pareceres de,commissão. 

Art. 1.32. São requerimentos, ainda que outro nome 
se lhes dê, todas aquellas moções ue qualquer depu.t 
iado 0u oommissão, que tiv·erem por-fim a promoção 
de algum objecLo de simples expediente, como pedir 

- informações ou esclarecimentos ao governo ; pedir · 
dispensa de algum dos trabalhos da Mesa ou das corri-
missões; pedir sessão extraordinaria; augmento ou 
prorogação das horas da ordinaria, ou duas sessões por 
dia; pedir. alguma providencia, que a ocourrencia das 
circu~statlC'ias .fizer necessariil sobr:e objecto de sim.: 
ples economia dos trabalhos da camara ou .da policia 
da casa que não estéja determinada no regimento. 

Art. 1.33. Estes requerimentos serão admittidos á 
leitura e logo postos á votação, sendo apoiados, em 
cada uma 'das sessões diarias, sómente até os primei-
ros tres quartos de hora da .sessão, excepto os casos 

. de -utgencia, na conf~rmidade do art. 73, o,u de ser 
di'il proprio para a discussão de requeri,rnen'tos. 

Art. i34:: Salvo o caso de urgencia, os reqqerinientos; 
que ficarem adiado~ e:m. c,onformidade elo art. 68, só 
serãó discutidos nos sabbados, não se. tratando nestas 
sessões ·de outra materia, emquantõ h.ou'\rer reqtJ.eri-
mentos para discutir, excepto se a camara resolver o 
cohtr:ario. . : 

Art. 1.35. Os aeputados que -quizerem fundamentar 
verbalmente a ap.I·esei).ta,ção .de ,projecto-s, indic"ções, 
requerimentos, . ou de qualquer ·inoção, o poderão fazer 
dentro da priíneita hora das sessões dos sabbados : em 
outros dias, ou. fóra da hora designada só t.erã isso lugar 
no caso · de urgencia : quér n'um, quér n'outro · cáso o 
deputado só poderá falhlr · meia hora (26). · 

! 
- (~6) Não ebstante a disposição do àrt. ' U5 a camara tem pe'rrort-
tido que ·alguns 'deputatl_o·s.continuein se\ts dis.cursos 'fdr mais t~mpo 
que o marclido no meSmQ arti'go, •e áté pilra cónCIUi -ó com prett-
riçllo ilas ma terias dadas p'arn: a btdem dll dia . · . · ' 

n. õ 
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Art. !36. Cacla deputado. tem o direiLo .de interpellar 
, · ' os minis,trps de estado. Quando o deputado quizer in-

•.. 

terpellar '<llgum mi.nís tro fóra das discussões ,das · le~s 
annuas e da resposta á falia do throno, ·deverá an-
nuncial-o na hora destinada ·para a leitura dos reque-
rimentos, redqzindo a escripto os artigos da interpel-
lação. e mandando-os á mesa J)ara serem lidos pelo 
L o ·secretario. ' 

Art. i37. Se 'estiver presente o ministro ser-lhe-hão 
l_ogo -communicados os artigos da in terpellação, fican-
çlp-lhe a liberdade ele dar a ~esposta immediatamen1e, . 
ou de rese.rval-a para o,día e hora que o presidente de,-

,,, ~ignar ·com antecedencia de !18 horas pelo menos. 
Estando ausente o ministro, ser-lhe-hão transmi ttidos 

por cópia os mesmos artigos com officio do L o secre-
tario, em que se decla~e o dia e hora que o presidente 
houver .designado para que se faça a interpellação. Se 
o ministro declarar que não . póde responder ás inter-
pellações ou que ha nisso inconveniente, não se ad-· 
mittirá discussãú, nem á e !las se dà'rá seguimento . 
. . Art. i38. ' O debate será igual ao dos requerimentos, 
podendo portanto ser ençé'rrado em qualquer estado .em 
que se 1ache, á pedido' de , algum deputado, sobre o que 
vetará a camara s·em discussão (27). 

' . CAPITULO Xh 

D_ü ,. MODO I) E \DELIBERAR • 

.' Art. !39. Nenhum projecto de lei ou de _resolução 
' será a!>provado sem. ter sido discutido tres vezes; mas 

~·s proj_rctos, que versar,em sobre objectos de "interesse 

(27) Nilo se tem admittido na diS"cussllo das)nterpellações, de ·que 
trata o art. 136, moçi!o que importe juizo sobre a materia sujeita 
ao debat~ á vista dos termos do art. 138. Por estylos porém, da 
casa .admitte-se a discussllo e votasllo de moções relativas á- poli-
tica do - ~abinete, quando :este se apresenta pela ·primeira vez á ca-
mara e~ibiodo'oseu program11,1a. (Sessões .de 28 de Maio de 1811~-

-·6 de Agosto de 1866 .en 7 de .Julho de 18P.8.) 
f 1 I l:- • .,_ 

' 

. I 
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larti~ular, poderão ter ' uma só discussão, ·que cones-
; 1ponderá. á 2.•, precedendo para. est,e fim vetação da 
'camara á ·requerimento de algum deputado (28). . • · 

Art. 1.40. Versará a 1..• discussão de um projecto de 
lei ou· de resolução unicamente sobre as vantàgens, ou 
inconvenientes delle em geral, sem se entrar no exame 
,de. cada ·um dos seus artigos, e por. isso não se admit- , 

' tiráõ emendas de. qualidade alguma nesta discussão. 
·ArL 1.41. Acabada a La discussão, 6 presidente porá 

á votos- Se o projecto deve passar á·2."" discussão.!...·'; e 
. decidindo-se .que sim, entrará na distribuição diaria 
dos t'rabalhos parã se tornar a discutir quando fôr dado 
para a ordem do dia. ...,. · 

Art. 1.42. Se a éamara assentar que não ·deve passar 
á 2•." discussão, ficará rejeitado o projectb. 

ArÍ. 1.43. Na 2. • discussão debater-se-ha cada a:r~igo 
qo projecto. 'de per si, offerecendo·se as emenda-s, que_ 
occorrerem, as quaes , lidas na me~á peló 1.. o secre- ' 

·/ta rio, .e sendo ·apoiadas por cine>o deputados, serão logo 
, postas em discussão ~om o artigo á que se referirem. ' 

Ar!. 1.44. pebatidos todos os artigos do projecto, 
poderá qualquer deputado map>dar á .mesa mais algum; 
O li alguns artigos aàd'iti VOS, como emendas -; •_os qua es, 
sendo· apoiados como estas, ·entraráõ logo todos juntos 
em discu·ssão (29),. 

'(28) Decidiu-se, em sessão de 6 de Março de 1850, que os projectos, 
que conceClem privilegios a indivíduos para qu_aesquer em prezas, são 
objcctos , de interesse particular. 

,Decidi'u-se, em sessno de 9 de Agosto de 1850, que os projectos, 
que concedem loterias a quaesquer corporações, igrejas, hospitaes, , 
etc., sã6 objectos de interesse publico, c por isso devem pass.ar por 
tres discussões, podendo-se todavia dispensar os intcrsticios nos termos 
do art. 155. Em identico caso estão os projectos que dispensão as leis 

' de' aq~o,rtizaçlio em favor de ~orporaçõcs de mlio-nlorta ., · 
(29) Durante a discussão dds artigos additivos podem ser olfer'ecidos 

uovos (sessão de 9 de Feve~iro de 1S50) . Os parngraphos e emendas 
additivas aos artigos dos prqjectos nlio süo considerados artigos ad'ili-
tivos nos termos do art. 1.44,1 A palavra deqa(idos comprcheude tambem 
a votação (estylos da casa). . - · . ' , ' , 

Na '2 ,a, discussão de~ projecto pódc· requerer-se que parte dclle 
seja remettida a alguma ommisslio continuando a discutir-se a o1,1tra, 
como• aconteceu na ses ão de 184.'1, tratando-se de uma proposta tio 
J!Oder ex:eentivo ácerc:) do contrabando que se fazia na província do 
Rio Grande do Sul/ 'a qtHil fora.o separados artigos additivos á cllll' 
olferecidos. . ' ' ' · 

r' ' .. I • 

i) 
, I 
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Art. · 1-45. Não é permittido em 'qualquer discussão 
offerecer emendas ou' artigos additivos, que não tenhãd. 
relação com a materia de que se tratar. · 

Art. 146. Julgaqa finda a 2. • discussão, o presidente 
por.á á votos se o projecto deve passar á 3.• discussão ;.e, 
decidindo-se pela-negativa, ficará o projeclo rejeitado. 

Art. 147. Para a 3. a discussão terá sido 0 projecto 
rm:_nettido á respeotiva commissão com as emendas ap- • 
provadas para o red-igir de novo, conforme o vencido; · 
e, sendo que' pelas emendas fique o projecto muito al-
terado, será novamente impresso para poder entrar 
em 3.a discussa? (30). 

Art. 148. Na 3.a discussão deba·ter-se-ha o projecto 
em globo, podendo-se comtudo fazer quaesquer emendas, 
mas para se admi ttirem á discussão cleveráõ ser apoiadas 
pela terça parte da camara (31). Na 3. a discussão do ·. 
orçamentd não se admittiráõ emendas creando Jespezas .. 
Se porém já estiverem . creadas, podr:;m ser augmen l 
ta das, diminuída€. ou supprimiçlas (32). 

Art. 149. 'terminada a 3. a discussão do profecto e 
das e~endas, que nella tiverem occorrido, e julgando-se 
concluída por votação da camara , o presidente porá 
primeiro á votos as emendas, e depois proporá á· ca-
mara ~e aqopta o projecto com as emendas approvadas, 
caso q tenhão sido algumas, e o exito desta questão 
será q do projecto (33)1• 

(30) 4s emendas feitas ás .proposições do senado e ás propostas 
do poder executivo· são redigidas separadamente; e sendo adoptadas 
remette\n-se para o senado com as respectivas proposições ou pro-
postas (,arts. 55, 58 e 60 d~ constituição). 

(31) Por terça parte da camara entende-se a do numero neces-
sario para a võtaç1io, embora não esteja presente este numero. (es-
~ylos da casa). -

(32) qecisao do. presidente approvada .. pela camara em sessão de 
3· de Se·f,embro de ,18~7. \ . . 

• {33) qrrer-ecen~o-se em 3.•. discussilo uni proje_cto substit~tivo, ou 
emenda com mais de urn artigo, voM se cada art1go de per s1. (sessao 
de '27 d~ Junbó de 18~0.) ' \ 

Nas s~ssoes de 1841 e 18!5 forilo separados de 'um projecto, que 
s.e discu\ia em 3.• discussao, differentes artigos additivos a lim de 
ser rem~ttido o mesmo projecto pl)ra o senado , continuando a -dis-
cussao dos referidós artigos para formarem pílejecto á pé)rt.e. . 

\ 
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. Art. ·150. A~optado definiti_vamente o proj e.cto, ?erá 
eHe remettido com as emendas .aP,provadas á com-
missão d.e eedacção para 0.reduzir á devida fórma. E<i, ta 
redacção sendo· apres,e1ntada pela commissãÕ, será im-
pressa ~o jornal com 1,que houver contracto, para sçe 
depois vota:ia_ pela camara ; salvo o Gaso de urg,encia 
approvada por dous terços dos deputados presentes; 
e· bem que a discussão delta clev~ sómente versa,r sobre 
estaT ou não conforme o · vencido, . comtuclo ·quando 
pelas reGexõcs, .ou d,á commissão, ou de qualquer de-
putado, se reconhecer que o vencido e.nvolve · incohe-
rencia, contradicção, ou absurdo manifesto poder-s.e-ha 
entrar na dis~ussão da ma teria para desfazer-se o em-
baraço (34:). 

Art. HH. As emendas ou artigos. adctilivos .desde 
que não versarem sobre o .. pi' ojectQ, mas estenderem 
ou ampliarem a di·sposição delle a o,bjécto d~ igual na-
tureza ou: á outros indivíduos, serão redigidos, depois 
de .. approvados, em projecto~ separados para terem 3.• 
discussão ou serem enviados ao senado. As emendas 
ou artigos additivos rehi'tivos á na~uralisação de es-

' trangeiros. serão incluídos no projecto a que tiverem 
sido offerecidos. 
· Art. ~Ü)2. A discussão 'unica dos projectos, de que 
trata a segunda parte __ do · art. 1.39, será feita deba-
tendo-se artigo por artigo; mas quando se discutir 
o primeiro artigõ 'pode r á t'azer-se uma · analyse geral 

' sobre a utilidade ou ' in conveniencia do projecto (35). 
Art. 153. A discussão unica das resoluções das as-

sembléas- legislativas ' provinciaes será feita em globo~ 
como a 1.• discussão ele qualquer projecto de lei ou 

(34.) AsSim procedeu a cama r a em' sessl)cs de 30 de Març.o ~ 13 de 
Abril de 1864, tratando da redacçao das emendas feitas ás propostas 
de fixac:Io das forças de mar e ten'a, cuja materia foi de novo dis-
cutida,· depois do que voltou tudo á com missão de redacçao. 

· ·(35) Ainda quando o projccto tenha uma só discussao que na cuufor-
midade do art. 139 correspónde á 2.• dos mois projectos, é submet• 
tido á adopç1io, se houver sido emendado· (cstylbs da casa). · · 
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de resolução, não S3 lhes fazendo emendas dé qua!i-
' dade algum:~· (36). , , 

- Art. 15~. Nunca principiará a ,discussão de qrtalquer 
• projecto, de cada um , dos· seu.s·, artigos, ou de qualquer 

materia em geral senão· 'por ittpugnação. _ 
Art. i55. Entre cada uma das discussões de qualquer· 

' l 
1 projecto. de lei ou ·de resolução de \)em · mediar pelo 

menos tres· .dias; a camara poderá , quando julgar 
• conveniente·, restringir· estes in tervallos, porém de 

sorte que nu'nca se fação no mesmo dia todas ás tres 
discussões (37). 

Art. 156. Osprojectos de lei ou resolução que vierem· 
da camai·a dos senadores, o 'projecto de lei do orçaínen-. 
tq e tbdas a·s propostas1do poder executivo, convertidas 
em projectos de lei terão sómen te duas Gl1scussões, que 
corresponderáõ á 2. • e 3. 3 

· Quando se discutir o f. o í.lf~ 
tigo poder-se-ha fallar em , geral sobre a, utilidade, ou 
incon veniencia do projecto (38). 

Art. :i57. As emendas; que vierem ·do senado a qua·l-
quer projecto da camara dos deputado~, terã6 sóme'nte 
uma d ~scussão, que cor responderá á 2. • de q,ualquer · 
projectp, debatendo-se uma por uma, sem comtudo fa-
zer-se-\hes emendas. A camara, a. pedido de algum dê 
seus mfmbros, poGlerá determinar que se faça. em globo 
a discu9são. destas emendas. 

. I 
_, 

(36) Co,mpele ás assembléas legislativ.as provinciaes propór, discutir· 
e deliber-F, na •conformidade dos arts. 81, 83, 84, 85, ' 86, 87 e 88 'da 
cdnstitui ~ão (art. B,o· do acto add~cional).. ' 
1 (37) Dycidiu-se 'em sessão de-9 de Agosto de ,1850 que{ tendo o 

projecto só du~s discussoes, ~nao ha lugar a dispensa do interstício: 
para que ambas se façao no mesmo dia . 

(38) Por estylos da casa os proj'ectos das commis~oes, on·erecidos em 
substituivao de taes propostas, terão só duas discussoes se forem pre-
feridos para a discussao na fórma do a~t. 170. ,( Sessllo d<;J l . o de Julho ' ' 
de 1850).1 · . 

Por'igu;aes· estylos, quando se trata em 2. a discussao do '1, o at·tigo 
das prop!stas de fixação das forças d'e mar e terra, e do orçamento da 
d'espeza o ministerio do imperio, admitte-se a discrissl!o da política 
geral do abinete; e na discussllo da despeza dos mais ministerios tlio, 
sómente política que tiver rclaçao com o ministerio de que seltra-
.tar . Na, • 3 discussão nl!o se admitte exame ,sobre a pohtica geral ou 
e~pecial e cada ministerio e nem se faz convite· official· pata e~sa dis -
cussao a1s minir ros, que uao,sflo mémliros· da casa ·. . · 

\ ' 

... 

.. 
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Ar-t. •HS8 .. · Sendg, appro,vadas ,tocta·s as emendas serã:p 
remettidas com o projecto á ·oommissão de redacção, · 
.pra:ticando-,se ao depois o disposto no art. HiO (39). 

Art. H)9 .. $e reprovar-se alguma, oq algumas ·das 
emendas do senado, a camara decid~rá, á requerimen-
to de qualquer ·deputado em occasião opp0rtuna se o 
projecto é vantajoso, para proceder..:se na conformidade 

.·do art. · 61 ,da constituição (40). No caso .contrario 
i_icará como .adiado o projecto. 
· Art. :160. Em geral todas as ma terias sujeitas. á de-

liberação da éamara terão uma unica discussão. Ex-
céptu~o-se : :l. o os projectos de lei' .ou de resolução, 
comprehendidos na primeira parte d9 art. :139; 2. o o's 
pareceres de commissão ·sobre a denuncia ·contra .mi-
nistros de estado, ·de que trata •o art. :l4 d? lei, de .H) 
de Outubro de 1827 (41) .. 

Art. 16:1. Nerihum deputado poderá fallar mais de 
uma vez· na primeira discussão de qu'aesquer 'PI'ojectos, 

· sobre a ma teria delles, exceptq seus autores, ' que ·o po-
derão fázer duas vezes ; H nas outras discussõe's ·ne-
nhum deputado poderá fallar mais de duas vezes, ainda 

." mesmo havendo emendas. Esta disposição é extepsiva a 
qualquer outra I)latéria que entre ém discussão: exce-
pto as de .que tra~a o art . :l63. Nas discussõ~s que s~ 

fazem por artigos · os- deputados têm o dire'ito de fallar 

{39) Os projectos do senado, adoptados pela camara sem•e\Ílendas1 
sllo enviados á sancçllo, sçm dependencia de irem á commissiio de re-
dacçao. Quando occorre a necessidade de .alterar a •redacçúo de pro-
jectos da camara adoptados com emendas do senado, pede-se o seu 
conseniimento por otllcio do 'J..o secretario, precedendo deliberaçilo 
da camara. ( Estylos da casa) 

(40) Para este fim •pódc.qualquer deputado mandbr á mesa um reque-
rimento, ou logo áepois da referida discussão, ou na }I ora destinada 'á 
apresentaçlló de 'requerimentos,. ( Estylos da casa. ) , · 

· ( 41) A denuncia contra os ministros de 'estililo •é snbmettida ao 
exa·me de uma commissao especial ; e se •a camara á ;vista 'do parecer 
a julga attendivel, manda responder o ·denunciado dentro do· p~azo 
que lixar. Findo o prazo para a resposta, tenha ella sieo ·apresentada 
ou não, torna o nt)gocío a ser ·cXaJl\inajlo pela mcsmà ou outra com-
missão, •qne interpõé o séu parecer se tem ou nllo lugar a aécusaçllo .. 
Este parecer é sujeito á duas discussões, devendo a 2. a verificar-se oito 
dia& 'depois da 1.• ( Vid. a~ts. 10 a 14 i:la lei de 15 de Outubro de t82,7J 

\, 
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duas vezes sobre caua um tlelles, e sómenLe tluas hot·as 
por cada vez que obtiverem a palavra. ([J,2). 

Art. :1.62. O deputado que quizer explicàr alguma 
expressão, que · s~não . tenha tomado no seu verdadeiro 
sentido, ou produzir um facto desconhecido á-camara 
que venha ao caso da qaestão, o. poderá fazer. Neste 
case, porém, não será permittido ao deputado ·exceder 
os limites restrictos da explicação ou producção do 
facto:, pará que tive!' pedido a pala;vra. As recHfica-
ções ' porém dos díscursos serão escriptas e entregues á 
l\'Jesa que as mandará publicar no jornal com que 
houv•er contracto, estando em devidos térmos ([J,3). 

Art. :1.63. Nos requerimentos, questões de ordem, 
e ad~amentos, a nenhum deputado será permittido 
faltar mai.s de uma vez, nem mesmo á titlilo de e.x-
.plicar : o autor do requerimento, porém, poderá fallar 
úmà 2. a vez ( 44 ) . 

Art. 1.64. A 2." discussão' do projecto de lei do 
orçamento ·será feita por ministerios na parte da des-
peza, e. por artigos na da receita e disposições ge-
raes, ~en~o con'vidados para assistirem a ellas os res-
pectivl)s ministros (45) . Na 3," discussão observar-se-ha 
a r~gr~ do art. 148. 

' (42) Em sess1io de 2 de Setembro de 1851, orando um deputado, 
tcvé ell~ ~e interromper o discurso em consequcncia de incommodo 
que lhe sobreveio ; suscitou-se entno duvida sobre dever-se ou nllo 
contar ·Gomo um discurso o que jli tinha o mesmo deputado expendi-
do, c a camara, consultada a tal respeito, decidiu affirmativamente. 

( 43) Para explica~-se não ttm o deputado prererencia a fallar,.e 
só o pÓ\Ie fazer quandõ lhe cabe a sua vez, salvo se o orado'r con-
vier em interromper por alguns momentos o seu discurso. ( Estylos 
da casa.) 

(44) Decidiu-se em sessfio do Lo de Junho de 1840 que o discurso 
pronunqiado pará fundamentar a apresentação de qualqu!lr reque-

. rimento1 não seja contado no uuinero das vezes que o regimento 
autorisa a fallar. , - , ' 

Por estylos da casa nfio se permittn ao deputado que manda á 
mesa subemenda ou ·.additamento a um .requerimento em discussa:o 
faliu 21a vez1 .:orno o auto,r deste. 
' (45) EJm sessão de 30 de Agosto dé 1867 décidiu o' presidente que 

fpsset;il. r,otados e111 seguitla uu·s aos outros o~ diver~os artigos do orça-
lptinto, inc1uidos no capit1~lo da receita, porque- haviliQ sido discu-
tidos cqnjunctaínente : · ' . . 
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Art. i6i:i. No çlebate entre dous opinantes, aquelle, 
que p'rimeiro tiver fallado, terá a prioridad·e na re-
plica; e não entrará outro na discussão, sem que os 
dous opinantes (querendo) tenhão ~aliado as vezes 
que lhes são permittidas por este regimento ( ~6 ). 

A preferencia ·só terá lugar se fór pedida a pala~ra 
emquanto estiver fallando o orador a quem se prc-. 
tende responder. · 

Art. :166. Quando um projecto fôr rejeitado, não se 
poderá tra lar mais delle nas sessões do mesmo anno (47). 

Art. :167. Nas discussões não pode~ão os deputados 
corroborar seus argumentos com o voto do poder exe-
cutivo; nem se referiráõ á documentos que não cs-
tejão presentes. 

Art. :16S. AÍnda que não haja quem falle sobre as 
materias postas em discussão, e que por isso esta se 
não verifiqué, semprp se procederá· á votação na fórm:~-
do regimento. -

Art. :169. Quando se houve.r de encetar qualque~ 
discussão, poder-se-ha pedir a palavra pela ordem 
para lembrar um melhor~methodo de dirigil-a ( 48 ). 
O mesmo ser:á permittido no fim da discu·ssão, ,qua-ndo 
se houver de votar, par a melhor se estabelecer o 
ponto da votaÇão. . 

Art. :170. Sempre que haja dous ou mais projectos 
sobre o mesmo assumpto, ha_verá discussão prévia 
sobre a preferencia do que deve servir de· base para 
a discussão, sem comtudo se entender que os outros 
tlcão rejeita dos ( 49). 

I 

( 4G) O art. 165 deve ser entendido por fórma que õao prejudique 
a prefereoda estabelecida no art. 81 a favor dos ministros de estado. 

(H) Por estylo,; da casa não fica:o prcjudica.tlos os projectos olfe-
recidos córno emendas na discussão de outros, e então rejeitados, 
devendo, po~tanto, segui'r os tramites do regimento. · • 

( 48} Decidiu-se em sessão de 27 de .Julho de 1854 que não era 
licito o!Terecer um requerimento de ordem nos termos da l .• parte 
do art. 167 desde que houvesse começado a discusl\ão da materia de 

• que se tratasse. . 
( 49) A discussão prévia de preferencia pódc ter lugar em qualquer 

das trcs discussoes dos projectos. ( Sessocs de 19 de Junho, 1 e 25 
R. ti 
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Art. 17·1. Toclas as questões de ordem, que occor-
rerem durante a sessão de cada dia, serão decididas 
pelo presidente, até que a camara á requerimento de 
qualquer deputacto, e~ occasião opportuna, a,s decida 
definitivamente. 

Art. 172'. Nenhum artigo do regimento será m~
dado, ou aH~rado, senão .em virtude 'de indicação; 
sobre a qual haja par~éer da com missão d,e policia. 

CAPITUL.O XII. 

DO MODO DE VOTAR . 

• 
Art. :173. Nenhuma materia se porá á voto·s sem 

que estejão presentes os deputados necessarios para 
a celebração dri sessão, tendo prioridade na votação 
as· que ficárão encerradas na sessão aríteriÓr. A falta 
de numero para' as votações, que se forem seguindo, ' 

·não · ~rejudicárá a discussão elos projectos que ti verem 
sido ~ados para ordem do dia. 

Art. 174. Se no fim ela sessão não houver depu-
tado ~;gm a palavt'a, ou se não estiver na casa algum dos 
que a tiverem pe~ido, o presidente, independeu temeu te 
de vofação, declarará eúcerrada\ a discussão ~ da niateria 
ele qur se tra tat', e sobre e !la deverá votar-se na se-
guin t~ sessão, consignando-se na a c ta toqo o occor-
rido (50). ·· 

' Art. :17!5. Sempre que c;e deixar de fazer qualquer 
vqtaçro por não achar-se presente o numero legal de 
cleput~dos, proceder-se-ha a nova , chamada, meneio~ 

. . . .· ' 
de JuljlO de 1850 e 26 de Julho de 1851, l A consulta póde sçr feita · 
pelo P\·esidente, por iniciativa sua ou :1 r~quel'imento de· algum de-
putado, e os projectos preferidos entrao na dis~us;;üo em qué os outros 
e~tavn~. (Estylos da casa.) 

( 5ú) O encerramento sempr~ tem lugar) ainda que se não rsteja ' 
no fim da sessão, ~quando niló haja np c:1sa numero legal de depu-
tados para procedrr-se á votnr,lío, [EStilos da casa.) 1 



nanuo-se n:.~ acta · os norrie"s dos que se houverem· re.:. 
tirado com causa participada ou sem -ella, eomG ctr-
põem para casos semelhantes os arts. 51, e· õ8 (õt). ·. 

Art. :176. Em qualquer discussão, excepto na t.• c 
3! CÍ0s p1:ojeetos de lei ou resolução, poder-se -ha re-
querer verb<Íhnêntc o en~erramento da discussão·. Este 
requcrimeríto. será sem debate posto á votos e, sendd 
approvado pela camara, o presidente declarará con-· 
cluida a discussão. A 1.• e 3.' di·scussõcs não serão en-
cerradas, ha.vendo c{ueni tenha a palavra, sem que pelo 
menos se haj:1 trat:ldo da ma teria em duas sessões dia-
rias (õ2). 

Art. 177 ~ Não , é permittido requerer ô encerra-, 
mcríto de qualquer discussão immediatamentc depois 
de haver fallado um ministro de estado, ainda qúc 
seja deputado. · 

Art. 178. Por tres ma_neiras se podem dar votos: 1: 0
, 

pelo methodo syrriholico nos casos ordinarios ; 2. 0
' pelo 

nomiFal .dQ:-sim o11 não-nos objectos de maior impor-
tancia; 3. o, por .escru tinia secreto nas eleições e 1ios 

. nego·cios de in ter esse particular, quando fôr _reque-
rido na fórma do art. 181. ., 

.Art. 179. O mcthodq symbolico se pratica dizendo o 
presidente--Os Srs. que são de lHreccr .... queirão le-
vantar-se . . 

,.. I 51 ) A chamada, nflo tem lugar quando . rstão precuchitl as as horas 
de trab-alho na fórma -dos m'ts. 53 e 59. (Estylos da casa.) 

"( 5'2) Sempre que o project.o tem uma só discussão pôde ter lu~ar 
o cnc.crrameuto no mesmo dia, visto correspondrr essa discussno ã.. 
2 • dos mais projectos, conforme dispoc o art. 139. O rile~mo caso 
se d{t á re-speito das emendas do senado, de ' que trata o art. 1:>7. 
( Estylo& da casa.} _ - . 

· Dccltlin-se em srssflo de 22 de Agosto de 185 I que os projectos. 
cuja Yotaç~o tenha sido interrompitla em legislatura anterior, sejãó 
de novo sujeitos á dis~:ussiio por que tiverem ultir11ament·e passado. 

, Decidiu o presidente em sessflo de ~2 de Agostu. de 1867, tratan-
do-se em 2.• discussão do orcamento da · receita geral .·do Jmperio, 
q9e nã.o rlcYia snjcit.ar a nova discussão o orçamento da despeia ap-
pr,ovado no anuo anterior, embora de legislatúra diversa. Este pre-
eedcnte· se observou uo 11nno de 1869 por não julgar-se contrario á 
decis3u da çamara de 2'2 de Agosto de 1851 . 

I 
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Art. 1.80. Se. o resultado dos votos . f6r tão mani-
festo, que á primeira vista se conheça a pluralidade, a 

·presidente o publicará; mas se esta não fór logo mani-
~esta, ou se parecer á algum dep~tado que o r~sultado 
publicado pelo presidente não é exaeto, poderá pedir 
que se contem os votos. Em qualquer destes casos dirã 
o presidente-Que irão levanta r-se os Srs. que vot'árão 
contra-e dous dos secretarias, cada mn de seu lado, 
contaráõ os votos para serem combinados com oi! pri-' . ' meiros. ' 

Art. J.8L Para se prati-car a votação nominal será 
preciso que algum deputado a requeira c que a camara . 
a admi tla por meio .de votação (53). · 

Art. 182. Determinada 'a votação no'rnirial, o L~ se-
c~:etario, pela lista geral, irá chu.mando cada um depu~ 
Údo de per si ; e dous dos outr'os secretarias farão cada 
urrí sua lista, uma com os nomes dos que votarem-sim 
-e outra com os nomes dos que votarem-não. 

Art. 183. O terceiro-methodo de votar, que é pores-
crutínio secreto, tratimdÓ-se de eleições, se pra:tic~rá 
por m::eio de cedulas escriptas, send;o estas lançadas em 
urnas j que lilS_ continuas ~rreráõ por tod9s os ~e pu- ' 
ta dos ~ e apresenta das na mesa as ceclulas, depois de 
conta~as pelo i. o secretario e por elle lida Cíl'~a uma de 
per f\i, procederáü os outros secretarias_ aos compe-
tente~ assentos, d'onde no fim se fará a apu1~ação para 
se publicar o resultado da votação (M). 

Art1 :l8~. A v.otação po1: escrutinio secreto sobre ne· 
gocios de intere~se particular, quando tenha lugar nos 
termqs do art.J78, se pr'aticará por meio de cspheras, 
procec,lendo-se á chamada 'e lançando cada deputldo 
em u~a urna, collocada em frente da mesa, á medida 
q11e o L? secretario p~·ommciar o sel-1 nome, uma es-
phera branca, se- o voto · fôr a favor, ou preta s.e fó'r 

\ 

' (53) Estes requerimentos sao verbaes, c fazcm-~e na occ:tsiao de 
proceder-se á votaçao,, não se admittiudo discussfio. (Estylos da casa.) 
.. ( ~4) Hayendo empate na Yot~çao procede-s~ a sorteio ,. ua fóruJ!l • 
dispostr no capitulo VII. . · 
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contrario á materia .prop,osta. Para .estc fim receber~ 
do continuo uma -esplnra branca, e outra preta. A es-
phera inutilisada, ist-o é, aquella que não servir para 
exprimir o voto se'r·á lançada em outra urna ( n5).. 

Art. 185. 0.> requerinien tos que exigirem infor-
maçõe"s á respeito de negocias ele interesse particular, 
e os que tiverem, por objecto a urgençia ou adiamento 
de taes negocias, serão sempre decididos por votação 

b I. . I sym .o 1ca. · 
Art. 18(:1. Ha,vendo cmp3 te nas votações de que tra t'ão 

os arts. 179 a i82 e i8~, ficará a materia adiada para 
se discutir novamente em outro dia (56); e se hou,;er 
segundo empate; ficará rejeita da. ' 

Art. 187. Nenhu\ll deputado presente poderá escu-
sar-~c de votar salvo: L", por não ter assistido ao 
debate; 2. •, por se tt·atar· de causa propria, ew que 
será inhibido de votar, podendo todavia assistir á dis-
cussão ( ü7 ) . , 

Art ~ 188. Nunca se votará na presença do ministro 
de e3tado, que não fór membro da camara. 

Art. 189. Quando o prbjt>cto fór composto de mais 
de um artigo, votar-se-ha · separada !IJ.en te sobre cada 
J 

(55 ) Dcciiliu-sc em sessão de 9 de Fevereiro de 1850 Qtl<' havendo 
adopçao uos projectos votai:los em cscrutinio secreto, esta se faça 
pot· votaça:o symbolica,_. · 
· Decidiu-s'?, em sessao de 3 de :Março de 1850, que não sejllo vo• 
tados sepa.radamcnte por ~.serutinio secreto os diver.sos paragr-dphos, 
que contiver cada ártigo do projecto, por ficarem comprehendidos· 
na votaçllo do artigo·. 

Decidiu-se, em sessões de f) e 7 de ' Março de 1850, que os 'Jlro-
jectos sobre negocios de interesse particular, que passarem por tres 
discussões, ·sejúo votados synfbolicamente na 1 a e :'.• e ~6 por es-
crutínio secreto na 3." discussuo; mas tendo uma só discussão., del'em 
ser votados por escrutínio secreto em todos os artigos e emendas. 

Em sessão de 3L de Maio de 1854, estando em 2.• discussão um 
projccto qne deveria passar por a.a., e comprchendendo elle um 
artigo, cujo obje,cto era de interesse particular, resolveu-se que, 
não obstante a decisão .de• 6 de 'Marco de 1850, devia esse artigo 
ser votado por escrutiuio secreto naquella 2.a discussão. 

( f>ti ) Decidiu-se, em sessao de 13 de •Julho de 1850, que divi-
d 'ndu-se o artigo para a vQtaçilo e procedendo-se á nova discussão, 
'por ter ha,·ido· empate, esta v~rsa sobre todo o ar~igo ·. 

( 5i) Por estylos da casa o deputado inhibido de votar póde tomar 
parte na discussnp quando .tenha de defender-se de plguma acusação 
ou de sustentar os seus direitos, 

I , 

... 
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,um; e em geral quanuo a ma teria sobre que. deser 
recahir a votação se co'mpuzer de duas ou mais pro-
posições distiuctas, tambem se vota-rá ' separadamente -
sobre cada· uma dellas ( õS). Exceptua-se a votaÇão 
das resoluções das assembléas legislativas provinciats, 
sobre que se votai-á em globo, ainda qu:e 'constem de 
varias , artigos (õ9). . 

Art. i9::l. Na VQtação das emendas tet'ão a priori-
d1Cle as suppressivas ; e quando se tratar de despezas; 

· Sê porá primeiro á votos as m:tis restrictivas. 
Art. i9l. O acto dê vo~ar nunca será intcrçompiuo 

·sahindo os deputados para fóra da camara, ou atra-
vessando o salão na occasião da votação ( 60 ). ' 

Art. i92. Nenhum depu ta do poderá protesta i', por 
cscripto ou de palavra.,, contra a decisão da cama.ra; 
]JOdcrá, porém, inserir nas actas a sua declaração de 
voto, apresentando-a ria mesma sessão ou na subse-
,que'n te, Sf3ID ser mo ti v a da. 

I . CAPITULO ·XIII. 

Dos p,~nEcEn.Es DE co:un~rssõEs. 

Art. 193. Nenhuma nuteria se tom1rá em consi-
deração' na c.a~ara:, sem que ·primeiro se tenlp man- · 
dado á uma commissão para sobre ella interpór seu 
parecer. Exceptuão-se : i. o os requcrimcrJ.tos e in ter-
pellaçiíes dos depu ta dos úa fórma do-regimento ; 2. o os 
proJectos -que, julgados objectos de deliberação estão 

~ 

I 

( 58) A tj_isposi,~ilo deste artigo~ é, na parte relativa aos projrclns, 
npplical'el sómente ás matcri:>s que J,ii'CI'Clll de sr\r votadas em~.· 
1iscussno ,e ás !Jmendas olfcrccidas em 3.", visto que na 1.• vota-se 
cru globo 1 art. lH). 

( 59 ) ';'ide nota 36 ao art. 153. ;... 

( 60 ) A votação, depois rle encerrada a discuss~o, j16de ser adiada 
pa~a a s~g~iute scsSfio cliaria ·; assim se procedeu por decisao ria ca- ,. 
mara em 13 de S~tmuhro de 1848, tratando-se do projecto de le-i 
do urç~mq utt~, c em di versas outras ·Occas ivr~ . , 

.. 
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em estado· l.le éntrar na ordem dos tra1Jalhos; 3. 0 o~ 
· project0s e emehdas, vindos da carh.ara dos senadores 

( 6-1); ~·o as resoluções das assenibléas legislativas 
proYinciaes. 

Art .. J.9[f,, 'A com.missiio, á c{uem fór enviada a ma-
teria, ·. interpor:i sobre ~lia seu p:1recer por .escripLo, 
em que dever:iõ. ass·ignat todÇJs os membros ou ao 
menos a maioria delles sem o CLUe se f!ão· julgará pa-
recer de commissão. 

Art. -195. O membro ou ·membros ' da ; commissão, 
que não concordarem com a maioria della, poderão 
assi'gnar o parecer-vencid0s-ou-com restricções-, 
e dar o seu v o to em separado. 

Art. Hl0. Os pareceres serão postos sobre a mesa, 
e lülos· pelo 1.0 secretario em cada Úmã das sessões · 
dia rias .depois do expedien té , na conformidade dos 
arts. 67 e 69; 'J)ão havendo · quem peç1 a palavr~ 
sobre a sua ma teria, · serão subínettidos á votação da 
camara, . 

Art. 197 .'O parecer, sobr·e cuja ma teria algum de-, 
putado pedir a palavra, sg . considerará por esse faqo 
adiado' para ser discutido quando se der pau ordem 

~ do dia. O mesmo -se praticará com o parec~r que 
trouxer voto . separado, assignatura com 'restricções 
ou declaração de vencido (62). 

( 61 ' · Os projcctos e emendas do senado podrm ser enviarlos a 
alguma das commissües da r.asa por decisao desta á . pcrlid'o de um 
dos seus membros. Assim se resolveu ' em sessão ' de 6 de l\larço 
de 1850, • 

(62) Não se ontcnde n disposiçno deste artigo com. os parcc~'res 
ácercu do reconhecir'nento de deputados, a respeito dos quues pro-
cede-se conforme displlcm os nrts. ~ o e 1 r,.- · 

Decidiu-se, em .sessiío do t,o de Maio de 1850, que os · pareceres 
·ácen~a da pern-.issao . que o go.vemo solicitar para . qué· algum de-
putado possa sahir para outra comrnissão, n<Ys termos do art. 34 
da co'nstituiçiio, fiquem~diados nos casos previstos no art. 19i. 
salvo se forem julgados urgentes , por vota'çüo da camara,· á requc- ' 
rimento de um ·de seus membros. Decidiu-se mais que na dis~ussao 
deSSfS pareceres era licito entrar· no exame da convcnicncia ,d,a no-
meação e dos actos da vida publica do nomeado. · 

O projecto de resposta á falia do throno, que fór olferecido 
pela r·esper.tiva commissão, é impresso antes de ser dado •para n 
urdem do dia. Tem uma só discussJ9 em globo,. na qual se urlmitte 

.. 



\ -.. -48 -

Art. i98. Sempre que alguma/ comm~s.>ão coQaluit~ 
seu parecêr offerecenuo projecto de lei ou de reso-
lução, o presidente fOnsultará a camara se o julga 
objecto de deliberação-, .e decidindo-se pela affirma-

- •tiva, irá tudo a imprimir para entrar Dil ordem dos 
trabalhos. 

Art. 199. Se ao contrario se decidir que o projecto 
·não é Õbjecto de deliberação, e o parecer se limitar 
a mo ti v a 1-o, neste caso ficará desde logo a ma teria 
rejeitada. 

Art. 200. No caso porém que o parecer cpntenha 
mais matcria além da qqe disser respeito ao projecto, 
tenha voto em separado ou de qualquer fór.ma se torne 
demasiadamente complicado, então, ainda ·que se não 
julgue 6bjecto de deliberação o projecto ã elle junto, 
sempre ficará toda a ma teria adiada para se trata r 
em outra occasião·. , 

Art. 20·1. Quan.do o parecer que ficar adiado, fór 
longo e sobre materia de maio.r importancia~ á pedido 
qealgum deputado e p'recedend~ votação. da camara, 
ÍI).depenq~nte de discussão, se ma'ndará imprimir para 
se distr~ buirem exemplares pelos (leputados e se-
nadores, e depois ser dado para a ordem do dia . . 

Art. ~02. Se na discussão de qua1quer parecer vier á 
mesa como emenda á elle algum projecto de lei ou de 
resoluçã9, será apoiado como as mais emendas: e no 

· fim da qiscussão do parecer, depois de se vota~ sobre 
sua mat~ria, pór-se-ha á votos-s~ o proj ecto é objecto 
de delib(lração decidindo-se pela affirmativa, entrará 
logo em discussão (63). 1 

· 

' o exame ci:~ política geral do ministeria ; e sendo approvado é rr-
. mettíuo á mesma éommíssuo (aiuda que uno tcuha sido alterado 

por emeo~as' , á qual é licito fazer pequenas altrraçoes e corrcc- ' 
çues na re a•:ç11o, que não p1·cjudiquem o sentido, como se decidi11 
em sess11o de . 24 de Maio de 1~43. O autographo da resposta é 
assigoado ljelo presidente e pelo t.• e 2.• secretarias, e apresen-
tado ao Imperador por uma deputação de 21 membros, da qual 

J azem parl,e os da commissilo, cujo relator será o orHior da ·de· 
putnção. (Estylos da casa). 

(63) '\'idy art. 139. 
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' Art. 203. Qu·ando os pareceres, de oommissã.o não 

forem maiS -dél qae simples requerimentos na con-., 
formidade do regi.ment9, ficaráõ sujeitos ás. regras · 
que para estes se achão estabelecidas nos arts. 133 
e :134. 

Art. ~04 Sempre que se · esgotar a ordem do d'ia 
e sobra} teip.po, terá' lugar a leitura de parecer,es 
ou a discussão dos adiados. 

CAPITULO XIV. 

DO )IODO POR QUE SE HA DE C0111)11UNICAR A, CA~IARA COM 
O U1PERADOR, cm1 O SENADO E COM O GOVER\'10, 

• Art. 205. A cama'ra se communicarã com o Impe-
rador por meio de deputações nomeadas d'entre seus 
membros (64). 

Art. 206. Quando houver de enviar-se a1guma de-
putação ao Imperador; o L~ secr~tario o· participará 
ao ministro do imperio, por· officio, .para que se de-
signe \.dia, hora e lugar para a sua rec~pção. 

Art. 2q7. A communicação com .p senado, fdra dos 
casos em que ·deve ter lugar por deputações· n.a fórma 
da constituição, será feita por officios do 1..0 s·écretario 
da camara dirigidos a a L o do sena11Ó (61J): 

· (64) Para requerer a ilesigoação do dia ·, hura e .lugar da sess:lo 
imperial do encerramento da assemblé.a geral manda tambem cada 
uma das camaras a sua deputação. ( Estylos seguidos em ambas as 
camaras.) Vid.• art. 10 e nota 10 ao art. &2 . 
~ (651 As <:amaras co~municã~·se por meio de seus 1. os secret~rios, 

e sómente por deputações no caso do a1:t. 61 da consHtui~lio. 
Antes que uma cnmara envie a outr!l sua deputação, pedirá decla-

ração do dia e bora para seu recebimento. 
A deputação de urna camara será recebida na outra á porta do se1,1 

paço pelo porteiro e dons cdntinuos ; e á porta do sa,lao por unia 
deputa'çilo. de seis membros. A' sual entrada no salão se levantará a 
canlara, e lhe dará assentr,o na ·mes{l e.n~re o presidenté e o t.• se• 
cretario. O seu orador fallm·á sentado. (Regimçnto commum arts. 30, 
31 e 32.) 

Por· estylo o requerimento da camara, no caso d'o art. 61 da con -
.. tituiçav, qne é apresentado pela deputação e por ella assigilado, re . 

,R. 7 , . 

r ~ ' • 

'' 
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Art. 208. A cairia r a se C~plmunicar:ã .Com tT governo -
por meio do :1. o secre.tario., que dirigirá seu~ officios 
aos mini.stros de estado éompetentes. , 

.CAPITULO XV • 

. DA POLICIA DA CASA. 

Art. ·209. Os deputados assjstiráõ ptmtuafrnente ás ·· 
sessões. ordinariàs e extraordinarias; e nenhum se re-
tirará do• paço da camara, durante a sessão, sem o 
particípar :ao presidenie. 

Art. 21.0. Quando tiverem algum impedimento, que 
não exceda a tres sessões; o partíciparáõ ao presidente 
por um recado ; q11.ando fór por mais tempo, o farão 
em officio' dirigido ao L o sectetario, pedindo que eom.., · 
munique á camara o seu impedimento .. 
·Art. 2H. @uando .}ledirem licença para ausentar-se, 

deixánd9 o e·xercicio· de depu~ado, dirão por e&_cripto· 

djge-s.c, pela formula seguinte.- -« Augustos e dignissi.Pos senhores 
representantes da nação. A camara dos deputados, o ao. tendo appro-
vado a emenda doi senado ( segue-se o transurwpto da e711enda com 
declaração' do projecto a que é feita), e julgando o projecto vanta-
joso; nos ~nvia em deputaçlío; ·a fim de requerermos em seu nome· 
'li reunillo )las duas camaras na fórma do art. 61 da constituição do 
Imperio. RaçÕ do senado, etc. " 

E' de estylo viro a resposta do senado em officio dirigido ao 1. o 
secretario !lia camara. · _ 

A' reunillo da assembléa precederá participação e mutua intelli-
geneia entve ãs eamaras. (Regimento commum, art. 1:t.) 
I Para a r~unillo das camaras qualquer dellas faz o convite, e a outra 
póde prop~r mudança do dia pela primeira indicado. (Diversos pre-
cedentes. ) 1 ' 
• A lei de 26 de Agosto de 1~26 estabelece o modo pratico do re-

,conhecimento «;;o Príncipe imperial como futuro successor do throno, 
e 6 · ceremlmial que em tal acto deve ser observado. · 

O. regim~nto c;oll1m~m marca o ceremonial que se deve obsePvar 
no acto dq juramento, que em co~;~formidade dos arts. 103, 106 e 
l_~7 da coqstituiçllo tiverem de prestar o Imperador, o Príncipe im-· 
v.er~;tl, e oi Regente. . .• 

N9 abto do juramento que prestou, em 29 de Julho de 1860, a 
'Priúceza irpperial ;t Sra. D. lsabel, observou-se, por deliberaçao ·de 
,ambas as c:amàras, o ceremonial adoptado em 26 de Julho de 1836 
para o ,ju~pmento ·da Priuceza a ~ra. D~ Januaria, quando hcrdeir~ 
presumpt1ya do throno . ' ., 
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os motivos q.ue tiverem, a)im de que· a camara lhes 
defira como fór dej ustiça, não padecendo 0' serviço. · 

Art, 212'. Osc deputados, que nas sessões «hão .gu~r
darem o dêcoro devido, serão advertidos .. peló presi-
dente, usando da formula-Attenção.-Se esta 'lldve~; .. . ' tencia não 'bastar, o presidente dirá-O Sr. ou Srs. 
deputa\los ·F. e F. attenç-ão-; e se· far ainda infructifera 
esta nominal advertencia, o presidente os ·exc.ltuirá• d& 
sessão, com accórdo da camara, por esta. formUila-0 

, Sr. ou Srs. deputados F. e F". devem retirar-se-.; é 
os deputad'os sahiráõ logo sem replicar. 

·Art . . 213. Quando algum de·putado fallar sem ten 
obtido licença, o p-residente• o· advertirá cóm a·· palavra, 
-Oidem-; e se não obedecer, sendo advertido segunda1 
vez, o presidente o mandará retirar com ~ccórdo. J da 
(.;amara. > 

Art. 2i41 Não se fará leitura de· discursos escri'ptos : 
el ceptua-se, porém, o caso previsto no. art. !20 e ós 
relatorios das commissões. 

Art. 215. Só para reclamar a excução rre· artigo ·ex• 
presso do regimento se poderá interromper quem es-
tiver fallando~ o que se fará dizendo-Ordem. 

Art. 2f.6. Se· no calor da disput;l o depútado se ex-
ceder, ·o presidente o adverbirá priJlleÍ'ra e segunda 
vez com a expressão-Ordem- : continuando elle, o · • 
presidente· lhe dirá-O Sr. F. não está,.eln estado de 
deliberar~; e O' deputado sahicrá. immediatame nte do 
salãó, se assim accôrdar a cama r a. 1 ' 

Art. 217. Quando o deputado, que estiver fallando 
divagar da: questão, ou qliizer introduzir indevida.:. 
mente materia nova pa.ra a discussão~ o IJ'residente lhe 
llpontará qual é o. objecto que se discute; e se o de-
putado iQsistir, send~ advertido pqr duas vezes, m'an-
dal-o-ha sentar,-se, usando da formula-:-0. ~r . . ~eputado 
F. póde sentar-se-, o que o deputado executa-rã pl'omp-
tamente·. 

Art. 218. Todos ,os cidadãos e os estrangei'ros têni, 
dir~ito de assistir ~ ãs sessões, coni tanto que venhão ' 
desarmados e guardem o maior silen{)io, sem dar Q 
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mais pequeno· sig:nal ~le apphuso ou de reprovação do 
que se passar na camara (66). ' 
.,. ·Art. ~19. ·0s espectadores, que perturbarem a sessão, 
serãó obrigados a sahir immediatamente das-galerias; 
e, se o caso assim o exigir, ter-se-ha. com elles a de-
nionst·ração que a camara julgar conveniente. 

Art. 220. (í}uandó ·a inquietação do publico ou dos 
. deputados não puder conter-se pelas admoestações do 

presidente poderá este suspender ou levantar a sessão, 
hem como nos casos. dos arts. 211.2, 2t.3,• 2i6, 217 e .2t9;. 

Art. 221. Se algum dos deputados commetter àentro 
do .paço . da camará qualquer exces·so, que ípossa jul-
gar.-s~ digno de repressão maior que a deqlarada neste 
eapitulo, a cominissão êle po~icia conheoerá ~o fa~cto 
e o exporá á camara para elía .determi-nar o que ha 

, de praticar-se (67). , 
· • Art .. 222. Se no paço da <Jamara se perpptrar algum 

excesso ou ' delicto, a commissão de . Polici~· fará pl3r 
em custodia, dentro do edific.io,. o culpado ou culp'ados.; 
e . passando a averiguar o facto, se âelle resultarem 
motivos ~ufficiente& para se proceder c<fntra os delir.-
quentes, I se entregaráõ dentro d~ vinte q·uatro horas 
ao .juiz. competente, dando-se depois c.onta á camara • j . .. 
!f o, succ~dido. , 
. Mt.1 1123: O numero.e vencimeJJ.tos·qos em~regados 

da secrer.ana e dos mais que forem ne.cessanos, para 
il gua.rd~ 1e serv,iço da casa, serão fixados pela camara 
sobre p'roposta da co~missão de policia, a ,qual esta-
belec·erá em: regulamento os, dever,es e a ttr.muições de, 
tocl@S OS ritos emnregados (68). 

~ (66) Em virtude de deliberaçfio da camar-~ de to de Setembro 
de 1858 b~ tribunas reservadas para senhoras, membros do, corpo · 

·'aiplomatic~ e senqdores, que quizerem assistir ás sessões. · • 
(67) Vid. arts. 27 e 28 da constituiçao, e 1.• do dccr.eto n.• 28~ 

de ,14 ~de Junho dE) 1843. · 
I ' (68) Os o

1
fficiaes da secretaria, porteiros e mais empregados no ser-

viço . das , ca,maras lcgis_lativas são empregados publicos· ,amoviveis se-
gundo Ila·~e .ccr convemente á camara, a que pertencerem (Decreto le-
gislativo' de 13 .de Julho 1837.). Os officiaes 'da secFetaria podem usar 
do uniforme estabelecido para os officiaes das secretarias de estado 

·nas · funccÕy'S da , 'Côrte (Decreto dê .29 de Setembro de I86ô). 

'• 
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Art. 224.. O official maior, officiaes e mais empre- · 
, gados da secretaria, . e os porteiros e con tinuos serão 
nomeados, dispensados do serviço e deníi t !.idos pela 
camara em · virtude de propos~a da commissão tle po ~ 

' licia. Todos os outros empregados subalternos da casa 
serão nomeados e despedidos pela dita commissão sem 
dependencia de approvação da' camara (69). 

Art. 225 . 0.> títulos de nomeação de todos os _ em-
_pregados da secretaria e da casa serão assignados pelo 
presidente, :l. 0 , e 2. o secreta rios. 

Art. 226. ·As pessoas encarregadas do asseio e lim-
peza do edifieio não terão títulos de nomeação, e po-
derão ser chamadas e despedidas ã arbítrio da com-
missão de policia. . 
. Art. 227. 'A distribuição do serviço pelos empregados 

s·qbalterhos da casa pertencerá á commissão de policia, 
sendo-lhes communicadas as ordens pelo presidenté (70). 

·Art. 228. No intervallo da~ sessões a. commissão de 
policia, ou algum de seus membros que ficar na côrte, 
·se encarregará do governo e inspecção do paço da ca-
mara, communicando )!lara este fim as ordens y.eces-
sarias ao . offi.cial maior, que as deverá: tra:nsmittir aos 
porteiros, contínuos e mais empregados, e dando as . 
demais prqvidencias que as circumstancias exigirem. 

· Nesse intervall@ não se preencheráõ as vagas que se 
· derem nos empregados da secretaria e casa. 

Paço da camara dos deputados, :1.0 de Se'tembro de 
· t810.-Conde de Baependy, presidente .-Joaqu:im Pires 
Machado Portella, L o secretario.-José Maria da Silva 
Paranhos Junior, 2. o -secretario. -Padre Francisco Pint(} 
Pessóa, 3. o s·ecretario.-Manoel Pereira Guimarães, 4.0 

secretario. 

(69) Os pareceres da ·com missão de policia de 23 de Junho de 1860, 
25 de Julho de 186-i e 6 de Julho de 1865, approvados pela camara, 
estabelecem regras para o provimento - dos empregos mencionados 

.no art. 224. 
(7_Q) N3.o são distribuídos n11 casa papeis que ~ão sejüo officiaes ou 

relativos aos trabalhos das con'ímissoes : todos os mais, precedendo 
antorisaçãó da commissao de policia-, ficUo ·em poder do porteiro da 
secretaria á disposiçao dos deputados. que ó.s quizerem receb.er . 

'. 

.. 

-. 
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ADVERTENCIA. 

Acrescente-se á nota 1 do art. 8. o § 2. 0
; 

Decidiu-se, em sessão de 23 de Abril de i861, que 
ao caso de uma eleição de deputados, em que houve 
duplicata de diplomas, não era applicavel a dispo-
sição do§ 2, 0 do art. 8. 0 

' 

Decidiu-se mais, ein se~são de 4 ele 1\'Iaio elo mesmo 
anno, que os deputados, cujos diplomas não tenham 
sido reconhecidos durante as sessões prepara to rias , 
sejam admittidos, uma vez que o r·equeiram, a ele-
fender sua eleição, quando fór discutida nos termos 
.do ~ 2. o elo art . 8. o 
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, ERRATA. 

Art. 7J ~ 1." linha 4. Em vez de-ou COnCO'I'I'CI'- lea·SI'l-OU 
possa concorrei'. 

, 4\) , 3. Em vez de - a commissão poderá-
Iêa-se-a caanara poderá. 

)) 49 li. Em vez de-p·ara motivo urgente-lê a· se 
-pm· motivo urgente. 

83 )) 3. Em vez de-o pronome-lêa-se-o pre-
nome. 

)) u2 , li. Em vez de-segunda e terceira pa·rte-
lêa-se-segunda e terceira partes. 

, 134 , li. Em vez de -para discuti/ excepto-
lea-se-para discutir, excepto. 

)) 168 nota 48 , 3. Em vez de-art. 167-Iêa-se-art. 169. 
)) 198 , 4. Em vez de-deliberação-e decid·indo-se 

-lea-se-deliberação; e, decidindo-se. 
)) 202 )) 6. Em vez de-deliberação decidindo-se-

lêa-se-deliberação; decidindo-se. 
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