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Rio de Janeiro, Na Typographia Nacional. 1856.

1 Bahia .....•.. . ········ · 1'~
3 l~spirilo Santo , . 1
fi Hio de Janeiro 12
:l Minas Geraes , 20
8 Goyaz · 2
2 i\Ialto Grosso.. . . . . . . . . .. 2
1) S. Paulo... .. ... ... ..... 9

13 Paran á...... . .• .... ... , 1
5 Santa Catharina. . . . . . . .•• 1
4 S. Pedro do Sul 6

Amazonas ··· ·· .
Pará ... ..• ··.····· ······ .
l\Taranhiio .
l~iau ~IY ..... . .. ..•..•..•..
Ceara ' .
Hio Grande do Nort e .
Parahyba do j ' orle ..
Pernambuco. . . . . . .. . .
Alagôus ' .
Sergipe.•...... .. .... . ... ,

EmClIClllS '"eitu~ uo Ucgianento intel'no clu.
Cunlal'u tio", Itelndaclo""

Resolveo-se que a votação por escrulinio secreto de que
trata a nota 66 do Art. 162, sobre negocios particulares, só
tenha lugar, quando for requerida na fórma do Artigo 166.

N. n. Pela Lei dei de Setembro de 1855 o numero dos
Deputad os foi elevado a 118, da maneira soguintc :

Em Sessão de 16 de Julho de 1855.

Ar1. 2. 0 ( suestnuuvo l. Heunidos os Deputados ( sendo no
prirnclro anuo da Legislalul'a ), norn cará õ por acclamação, pa 
ra servirl'm cmqunnto não for eleita a ~le5a de qu e truta o
Al'I. 18, hum Presidente II quatro Secretarias, os quaes logo
tomará õ lia mesa os seus J'(~speclivos lugares.

Ar], !~ . o ( Substitutivo) . Juntos todos os diplomas se no 
meani õ , POI' escrutinio secreto .í pluralidade relativa, 21 De
putados, os quaes , mediante a sorte, serão distribuídos CIII 7
I:ommissóes de 3 membros cada huma , ficando numeradas
sp.gnndo a ordem fim' a sorte estubcle ccr . Estas Commissócs
se incumbirtiü de verificar ns poderes dos Deputados que se
apl'c sentarelll nas Sessões preparatorias do 1.

0 anno da Legis
lalura, coníormc a disíribuiç ão dos diplomas, a que devcr<Í1Í
acompanhar as uclas o mais papeis que lh es forem relativos .

Os diplomas serão distrihuidos COIII a possív el igualdadc ,
começando-se pelos do Norte ,í pl'Ímeira Commissão , e assim
successivamenlll utó aos do Sul, conforme a posição gcogra
pntca das Provlncias a que pertencerem os Districtos cleitoraes,
com tanto que não sejão enviados a numa Cornmissão diplomas
ou papeis que digão respeito á eleição de qualquer dos seus
Membros.

Em Sessão di' 2G de Agosto de 1856.
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~AllAnA DOS DEPUTADOS.

CAPITULO L

Da Sessão Preparatoria,

Ai-t, L" Oito dias antes do destinado para abertura
da Assemhléa Geral Lcgislativa , ainda que dia Santo, ou
Douriugo seja, convorrer áo os Deputados ao Salão da Cama
ra respectiva pelas dez horas da mauh â ( 1 ).

Art. 2.° Reunidos os Deputados ( sendo para o primeiro
anuo da Lcgislatura) uornearâo por acclamação, interinamente,
lnuu Presidente e dous Secretarias, os qllaes lOGO tomar âo
na Mesa os seus respectivos lur,ares.

1\rt. 3.° Formada assim a Mesa, cada hum dos Depu
tados levará :í clla o seu Diploma, e hum dos Secretarios
Iará relação nominal dos apresentados,

Art. 4.° Juntos todos os Diplomas, se nomearão pai'
cscrutinio á pluralidade relativa duas Commissõcs , huma de
cinco Memhros ( 2 ) para verificar os poderes dos apresentados,
e outra de tres para verificação dos poderes dnquellcs cinco.

Art. 5.° Isto concluido, o Presidente levantarri a Sessão, e
as Co:nmissilCs se darão ao u'ahalho de que for ão encarregadas.

Art. 6.° No dia seguinte , reunidos os Deputados no
mesmo IUI:ar e á mesma hora, darão conta as Commissões
do resultado do seu trahalho em Parecer escripto , expondo
as duvidas que se lhes offereeêrão.

Art. 7.° Os Ileputados presentes decidirão , precedendo
discussão, da validade das Eleições, por meio dc votação.

Art. 8.° A' porporç ão que se for votando, o Presidente
declarará Deputados nquelles , cujos poderes se tiverem julgado
legalmente conferidos; e hum dos Sccrctarios fará a lista dos
approvados.

Art. 9,° Verificada a legalidado dos poderes, se se acharem
presentes Deputados em llumero de metade e mais hum ( 3 ),

•
( 1) No primeiro anno da Legislatura as Sessões Prcpara-

torias começarão a 15 de Ahril. (Emenda approvada em Sessão
de 8 de Maio de ]848 ).

( 2) Esta Commissão del'erá ser de 18 Membros, c o
mais votado o Presidente dclla, ( Idcm na mesma data).

( 3) O numero total dos Deputados hc nclualmeute de 113
a saber:



( 2 1

o Presidente fará remetter ao Imperador, por via do Secre
tario d' Estado dos Negocios do Imperio , a lista nominal
dclles ( 4 ).

Art. 10. Os Depu tados que não puderem comparecer
mandarão com tudo apresentar o seu Diploma, e a exposição
pOl' escripto dos seus impedimentos.

Art. 11. As escusas que oíferecerem os Deputados serão
rcmettidas á Commiss:io, da mesma maneira que os Diplomas;
, á respeito dcllas se procedera na fôrma dos ArtiGOS 6,° e 7.0

,Art. 12. Quando as escusas se julgarem legitimadas, o
Presidente , por meio do 1.° Secretario, o participara ao Go
verno para fazer vir os immediatos em votos ( 5 ).

Amazonas ..•.. " .... 1. Bahia ............•.•.•.. " 11
Paria. • . . • • • • • • . . . . . • 3. Espirito Santo............. 1
Maranhão.. . • . .. •..• 6. Rio de Janeiro............ 10
Piauhy . . . . . . . • . . . . .. 2. 1\Jinas Geraes .•............ 20
Cear á....• " . . . . . . . . . 8. Goyaz..................... 2
Rio Grande do Norte. 2. Mato Grosso............... 2
Paraliyba do Norte... 5. S. Paulo.................. 9
Pernambuco .••.•.• •.• 13. Paraná................... 1
Alagoas ••• , • . . . . . . . .• 5. Santa Catharjlla............ 1
Sergipe. ..... ....... 2. S. Pedro do SuL.......... 6

( -1) A Camara deve fazer communicaç âo ao Senado logo
que nella houver o numero de Membros exigido pelo AI,t.
23 da Constituição.

Existindo em ambas as Camaras o referido IJUmel'O, pe
dirá ao Imperador dia pam receber sua Deputação, a qual será
encarregadn de requerer desiguaç ão do dia e hora da Missa do
Espírito Santo na Capella Jmperial, assim como da hora e
Iugar da Sessão Imperial da abertura.

Quando em ambas, ou em a Iguma das Camaras, não
houver o numero de Senadores e de Deputados para princi
piarem as Sessões no dia marcado na Constituição, se dará
parte ao I mperador pela Secretaria d' Estado dos Negocios do
Irnperio , e a mesma participação se fará logo que o numero
CStiVCl' completo, procedendo-se pela maneira indicada no Ar
tir,o nutecedente . ( Regimento Comll1um Arts. 27, 28 e 29).

( 5) POI' estilos da casa, os Snpplentes continuão COIll as~

sento na Camara até que esteja completo o numero d De
putados da respectiva Província ou se apresente algum outro
Snpplente mais votado, embora comece huma nova Sessão Lc
l:islativu. Todavia retirando-se aquelles por se dar essa circuus
tancia, c apparccendo nova ,'aga procede-se ao chamamento desse s.
SlIpr\entes, precedendo votação da Camara, como aconlecco
em Sessão de 11 de AGosto de 1851.
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AI 'I.. 13. Se as escusas forem desatteudidas , se fará saber
por Officio, aos Deputados que se escus ár âo , para que com
pareç âo.

Ar!. 14. •os outros annos da Ler,islatma, e nas Sessõc
extraordinarias , haverá tamhcm a Sess âo preparatória n
forma do Art. 1. 0

, para se verificar se está o numero de De
putados sulliciente para haver Sessão; e estaudo, fazer-se .
participação do Art. 9. 0

Art. 15. Ncsta Sessão servirão, o Presidente c Secrctarios
que o tiverem sido na ultima Sessão antecedente; e pai .
examinar as excusas e Diplomas, que de novo apparecerclJI
servirá interinamente a Com missão de Poderes da Sessâo passa·
lia, até que se nomêe a nova , que dever á servir na presenu
Sessão.

Art. 16. Formada a Mesa, o primeiro Secretario fará
a chamada, e o segundo fará a relação nominal dos presentes •
a qual será rcmeuida ao Imperador- na fôrma do Artigo n.o

Art. 17. Antes da Sessão I mperinl da abertura , con
correrão os Deputados no dia designado pelo Governo á Capella
Imperial para assistirem á Missa do Espir-ito Santo; e depois
della ( sendo no 1.0 anno da Legislatura) prestarão nas m ãos
da DiGnidade Ecclesiastica Otlicinnte o juramento seGuinte:
Juro aos Santos Evangelhos manter a I~cligião Cat.holica Apos
tolica Romana, observar e fazer observar a Constit.uição,
sustentar II indivisibilidade do Iuiperio , a actua l Dvnasria
Imperante, ser leal ao Imperador, zelai- os direitos dos Povos,
e promover quanto em mim couber a prosperidade gemi da
Nação. -

CAPITULO rr.

Da Mesa.

Art. 18. A Mesa será composta lle hum Presidente, e
qua tro Secreta rios, que serão nomeados pa ra servirem pai'
hum ruez : ruas poderão ser reeleitos.

Art. 19. Nas Sessões ex traordinurias , e nas prorogações ,
servirão o Presidente e Secrctarios , quc o tiverem sido na
ultima Sessão antecedente; por ém se se cxtendcrcui á mais
de JlH'Z, se fará nova !\lesa como nas Sessões ordinarias .
bem entendido, que nunca ter á lugar a nomeação de hum t
l\Icsa para servir menos de hum mez,

Art. 20. Para supprir a falta do Presidente e Secreta
rios, haverá hum Vice-Presidente, C dois Secretaries Supplentes
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Do Presidente.

( 4 )

CAPITULO IlI.

( G) O juramento p óde ser prestado em Sessão prcparato
a, não sendo no primeiro anuo da Legi slatura. ( Sessão de
' de Abri) de 1846 c 26 de Abril de 1847 ).
( 7 ) Tomando em consideraç ão a cl evnrla cathcgoria tio
>rpo Lcgislati\'o : Hei por bem que os P residentes da s Ca-

I

Art. 21. O Pre sidente he nas Sessões o Ol'{~rin da Cama 1·;lr~e~r
rdns as vezes que clln tiver de enunciar-se collectivaurcu t « ,

Arl. 22. São artribui çõcs do Presidente:
I a Abrir, e f..cital· as Sessões ás horas com pc te u tcs ,

ncllas ma ntnr a Ol'llclII, fazer observar a Constituiç:io c
-te Hct~illlellto.

2. " Conceder a pal avra aos Deputados, qu e compcteu -
eiuen te a pe,\il'cm .

3. " Estabelecer o ponto da questão, sobre que deve
ccahir a votn ç ão.

4." Aununciar o resultado das votações.
5. " Impôr silencio, e advertir á qualqu r Deputado,

lue commetter excesso (Art. 195, 196, 199 e 200).
6." Suspender a Sessão, c levantnl-n , qun ndo n ão puder

susten ta r a ordcm , ou as circunstaucias o exif{ircm (A rt. 203).
7." Designar os trabalhos, que devem formal' a Ordem

lo dia da Sessão sCGninte.
8." Tomar o juramento aos Deputados, que ainda o não

. ive rem prestado ( ü l.
9 ." Assignar as Actas das Sessões, e todos os Decretos

: Re soluções da Caiua ra.
10." Convocar Sessão extraordinaria Ióra das horas c

lias do costume, em al gum caso ahsolutnmcutc urg utc.
Art. 23. O Presid ellte não po derá olfcrecer Projectos,

!udica ções , ou Hcqnerimcntos, nem di scutir e votar; mas
.c o quizer fazer, deixará interinamente a Cadeira ao Yi cc
Presid ente, em quallto se trata do ohjecto que se p roponha
[iscutir,

1\r1. 24. O Presidente não poderá ter exercicio em Com
ni ssão alr,uma , durante a sua Presidencia , excepto na de
Poli cia; mas poderá se r votado para qualquer da s Couunis
õcs permanentes.

Art. 25. Os Deputados . e todas as pe ssoa s da Casa ,
larão ao Presid ente ° tratamento de Excellencia na couunu
uca çâo Oflicial (7).



mp·tclI1es ,
st itu iç âo e

courpercu -

quc deve

Deputado ,
)0 ).

1:\0 puder
~ rt . 203 ) .

a Ordem

(nela o 11,10

Decretos

horas c
r,cllte.
rojec tos ,
lar; ru as
ao Yicc

iropon ha

111 Com
o na de
COllllllis-

Casa,
COIllIllU -

eparato 
essâo de

,oria do
das Ca-

( 7 )

P blica de Justi ça Civil e Criminal ; de Marinha e Guerra;
de .~e' :"'s F.cclesiasticos; de Conselho s Gem es das Provin
cias ; .e Camaras l\1unicipaes e Juizes de Paz: de Pensões
• Ord nad os ; de Petições ; de Policia da Casa; de Redacção

~is (13).
•srt , 37. Alem das Comllli ssões interiores haver:lo tantas

Coml;Jissões auxiliares de fóra, quantas a Camara julgar
n.ecessarias, á requerimento das respectivas Com missões inte
ri c res.

(13) As Commissões permanentes S:IO actualmense as se-
guintes:

1. a De Constituição e Poderes.
2. a Primeira do Orçamento. ( Ministerio da Fazenda ).
~ . a Segunda do Orçamento. ( l\Iinisterio do Impel'Ío , J ustiça

e Estrangciros .)
4.· T er'ceir a do OJ"(:amento. (lUinistcr io da Marinha e Guerra).
5." Primei/'a de Contas. ( Ministc rio da Fazenda ),
6. " Ser,ulldn de Contas. ( 1Uinisterio do Imperio, Justiça e

EstranGcil'os ).
7. ' Terceira de Contas. ( 1\Jinistcrio da Marinha e Guerra).
8, " De P ensões c Ol'denados.
1).. De Fazenda.
10. De Justi ça Civil.
11. De Justiça Criminal.
12. De Diplomacia .
13. De Marinha e Guerra,
14. De Rcdacção das Leis.
15. De Camaras 1\Iunicipaes.
] 6. De Asscmbléas Provinciaes.
17. De Commercio, Industria e Artes.
18. De In struccão Publica.
19. De Saud e Publica.
20. De Estatistica, Colonisação , Catechese e Civilisação dos

Jndios.
21. De Agl'Ícultura , Minas e Bosques.
22. De Ohrns Publicas.
23. De Negocios Ecc1esiasticos.
24. De exame do Thesouro.
25. De Policia da Casa.

Esta ultima Commissão tem Membros natos ( Ar t. 53), e
por isso não se procede á sua eleição .

No principio de cada Sessão ordinaria, ou extraordinaria,
elege-se huma Commissão especial de 3 membros para redigir

a resposta li Falia do Thr()Do.



Art. 38. Para os casos occorrentes, que assim eXI(\I\'em,
a Camara nOllleará looas as COIIIIUiss(leS especiaes, que lhe
p3recer.cm necessarias (1~).

Ar~. 39, Para se nomear lnuna Commissão especial será
necessario que algum Deputado a requeira, indicando logo
o ~hjecto de ~1ue ella dcvcrri tratar; e que a Camar3 o
decida por meio de votaçáo,

Art. ~O', , enhuma Commissào scni composta de menos
de tres lI1dlvlduos, nem de mais de cinco.

Art. 41. Nenhum Deputado poderá sei' 1\Iembro de mais
de duas Com missões permanentes; e os Deputados que forem
l\linistros (rEstado não serão nomeados para as COlllmissões.

Art. 42. As Com missões permanentes deverão ser nomea
das logo 110 principio da Se>são nrdiuaria de cada anno ;
e durarão não só em toda ella , mas taiu innu nas SeSSIJes
extr:Jordinarias, e nas proror.açiles que tiverem lugar , até o
começo das Sessões ordin árias do anuo seguinte.

Art. 43. As Com missões espcciaes, e as de fóra durarão
unicamente em quanto se tratar 00 nep,oeio especial de que
forão encarregadas, e que deo motivo á sua nomeação.

Art. 44. As Coullnissões poderão pedir aos 1'1 inislros
d' Estado, pelo expediente do },O Secretario ela Camara ,
c p,eçe.dendo appl'ovaçiio desta, todas as noçlles que lhes
forem nccessal'Ías vara Jesempenho do seu trabalho; e tUIU
Irem podel'tio requere I', pela mesma Iórma , que se convidem

(14) Haverá Commissõcs l\Iixtas, todas as vezes que as Ca
rnaras aecordarem em suas nomeações, 11ara preparação de
algum negocio que pertença ú Assembléa Geral.

Para esse fim, quando hurna das Camaras assim o julgar
conveniente, o prop9r4 ú outra Camara, pelo intel'lnedio do
seu 1.0 Secretario, que declarará substancialmente o assumpto
da CommissãO e o numero de :i\Iembros, que convêm nomear-

i" COl).vil).do a Çamara neste convite, escolherá ir,ual nu-
mero de Membl'os, que devem formar a COInmissão l\Iixta.

Feitas as nomeações, os Membros destas Conuuissões se
intelligenciarão entre si sobre o lug'\,!" c hora de suas reuniões.

Na primeira conferencia escolherão hUIl1 Relator, e hum
Presidente para manter a ordem na discussão e votação.

O resultado dos trabalhos será apresenlaqo ;Í cada huma
das C:)!Uaras pelos r~sl?ectivos l\lembro~ da Commissão. ( Regi
mento Commum Arts. 39, 40, 41, 42, 43 e 44 ).

A C~mn~is~ão, que vai ao Senado accusar QS Ministros
d' ~tadQ nos crimes de respo,:rsabilidade, compçem-se de 5
a 7 Deputados. (Art. 18. da Lei lle 15 de Outubro de 1827).

to
Ill\



CAPITULO VIL

Das Eleições.

do Presidente, e Vice-Presiuente será
pluralidade absoluta de \"0 tos dos

Art. 45. A eleição
feita pOI' escrutinio <Í
l\1clIILros presentes.

Art. 46. Se no 1.o escruumo se n ão ti VCI' obtido a maio
ria absoluta , p assa rão por 2. 0 escrutinio os dons (Iue tiverem
obtido maior nu nicr o d e voto s , e se houver mais de
dons com votos igna es, a sorte de cidirá quacs dev em entrar
110 seg undo escru t i!li? Se sah ircm . e~npatadQs os dous
neste seg nndo cscru u mo , a sorte decidirá qual deve ser o
Prcsidente , ou Vice- Pres ide nte.

Art. 47. A eleição do s Secretarios , e seus Supple útes se
fará tambem pOI' escru t inio á pluralidade relativa (15) .

Art. 48. Os quatro que obtiverem maior numero de vo
tos, serão os Secre ta rios ordinarios , e Supplentes os que
imlllediatamente se lhes seguirem (16).

( U

os Ministros d ' Estado, que não forem 1\Icm"ros d a Cama
ra , para con ferirCllI com cllas em qualquer objec to que jul
Guem uccessari o.

( 15 ) O 1.0 e 2.w Secreta rios serão eleitos separadamente
pela fónna pOI' qu e o são o Presidente e Vice-PresIdente.

A eleição do :1. 0 e 4. 0 Secrctnrios será á pluralidade re
Iativa de votos , e lia mesma cedula , qu e conterá dous no
mes, hum dcsigundamente para 3. 0 Secretario. e outro para
4. o Na falta de desi{:lIaç:io auend er-se-ha .í ordem em qUe
estiverem escriptos ; ,e ,li? caso de empate para cada .11U1~1 do s
IUI~ares , a sor te d ecidir.i cutrc os qu e houverem obtido lGuat
dade de votos. ( Emenda approvada em Sessão de 5 de Julho
d e 1854 ).

( 16 ) Decidio-se , em Sessão de 11 de Julho dc 1854 , que
fossem con sid erados 1. 0 Supplente o immcdiato em votos ao
3. o Secr etario , e 2.o Supplente o qu e se seguir inunediatarnenta
ao 4. 0 Sec retario . E como possa acontecer que o immediato
em vo tos ao 4. 0 Secretario seja o mesmo do 3. 0 , neste caso
deverá ser considerado 2 ,0 Supplente aquell e que se lhe se
GUil' immediatamente na lista da votação para 4.0 Secretario,
julgando-se votos perdidos , tanto n ' uma como u'outra lista ,
aquelle s qu e recahirem nos qu e forem eleitos Secre ta r ies .

Decidia-se , mai s que continuasse a fazer-se a substita ição
dos Secretarios, como he de estilo, a sah er : ao 1. 0 Secretario
subs tituirá o 2 .0

; ao 2.° 03.0
; ao 3. ° o lh o ; e a este o 1.0

Ministros
se de 5
e 1827 ).
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( 10 )
AI,t. 19. O lIumel'O de votos I'egulará as respectivas pre

cedencias de huns e outros; e no caso de concorrerem deus
ou mais com igualdade de votos, a sorte l~ec~dir~. ,

Art. 50. A nomeação de todas as Comnllssoes mterrores ,
tanto permanentes, como cspcciaes , assim como dos Mern
bras das Commisões de I óra , será feita da mesma fónna
que a dos Secretarias.

Art. 51. Poderá a Camnra , nos casos do Artigo antece-
dente, commetter a eleição ao Presidente v por motivo de
urgencia, ou qualquer outro que parecer Justo.

Art. 52. Se faltar alllllll1 l\Iembro dos nomeados pa~a
qualquer Commissão, ou tiver longo impedimento, o Presi
dente nomeará outro que o substitua.

Art. 53. O Presidente, e os dous primeiros Secreta
rios Iôrmão a Com missão de Policia da Casa; mas se a
req~erimento de algum Deputado a Camara julgar precisos mais
alguns Membros se nomearão como os das outras Com-, ,
missões (17).

Art. 54. A eleição das Deputações para os casos e~pressa-

dos na Constituição, e para todos os outros do Regllllent? ,
e em que a Camara decidir que as deve haver, será feita
pelo Presidente ( 18 ).

Supplente ou 2. 0 , se houver mais de huma falta, ou se esti
ver ausente ou impedido o 1. 0

, recolTendo-se na falta abso
luta destes Supplentes ao meio estabelecido no Arl. 52 do
Regimento.

( 17) A Commissão de Policia se comporá do Presidente
e dos quatro Secretarias. ( Emenda approvada em Sessão de 5
de Julho de 1854 ).

( 18) As Deputações que se dirigem ao Imperador, por
estilos da Casa, compoem-se de 21 ~Ielllbros, excepto quando
teem de apresentar Decretos da Assembléa Geral; neste c~s~,
ou quando a Camara não possa adoptar alguma Proposi ção
do Poder Excecutivo, compor-se-hão de 7 Membros. ( Art.
56 e 63 da Constituição),

As Resoluções da Assembléa Geral são enviadas á Sanc-
ção com Officio do 1. 0 Secretario por intennedio do Minis-
teria competente.

As Respostas do Imperador, transmittidas pelas Deputações,
são por estilo recebidas com muito especial agrado.

A Deputação que tiver de assistir ao funeral de alllum
Deputado, que fallecer durante a Sessão, compor-se-ha de
5 Membros (Decisão tomada em Sessáo de 14 de Agosto de
1841 ).

Art. 55 . As
nhâ , e durará
e serão succes '
mingos , dias S
lII'Gelltes, ou q
á requerimemo
Sess ões diarius
exceptuados,
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ver de fazer
sei tes , que de

Art. 57. Ac
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Art. 58. O
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Art. 59, Se
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Art. 60. A
quem competir
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deixárâo de cal

A Deputaçã
rer ao Senado
do Art. 61 da

( 19) São d
temhro e o Ann
e os Domingos
tações Publicas.
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1843, que sejã
clos , que não s
<Ís dez horas da
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CAPITULO VIIl.

Do methodo que se deve se(Juir na celebração
das Sessões. J

An. 55 . As Sessões principiarão :ís dez horas da Illa
nhã , c dU"arà? quatro , reguladas pelo Belogio do Salão;
e serão successrvas em todos os dias, que não forem Do
mingos, dias Santos c dc Festa Nacional (I!J). Nos casos
urgentes , ou quando a Camara jull;ar con\'cllienlc, poderá
á rcquerimen«i dc algulu Deputado, proror,ar as horas das
Sessõcs diarias, ou dctel'1ldnar, que haja Scss áo llOS dias
cxceptuados.

Art, 56. Dada a hora de principiai' a Sess âo , O Pre
sidente, Secretarios e Deputados touiaráo os seus asscntos ,
o 1.0 Secretario fariÍ a chamada, e o Secretario, flue hou
"cr de fazer 11 Acta , escre\'crá a lista nouiiual dos au
sentes, que dever-i sei' inserirln na Acta. ( 20 ).

An. 57. Acllando-se presentes Deputados ('111 nU1l1C 1'0 de
metade e mais lruur , o Presidente ahrid a Sessão com
estas formaes palavras -- Abre-se a Sess:io.-

Art. 58. Quando feita a chamada se n áo achar o nu
mero de Deputados necessario para celebrar-se a Sessao ,
o Presideute snspendcrá o acto até se verificar a reuni ão
do sobredito numero, eonscn'ando-se elle , os Secrctarios ,
e Deputados nos seus respectivos IUGal'es,

Art. 59, Se até ás 11 horas não concorrerem mais Depu.
tados , que prccuchâo o numero , o Prcsiuente declararri c-,

Hoje não lia Sessão.-

Art. 60. Apezar de não haver Sessão, o Sccretario, á
quem competj r , fará a Acta do acontecido, declarando
nella, pelos seus nomes, os Deputados presenics , c os que
deixárão de comparecer.

A Deputação, que por parte da Camara tiver de reque
rer ao Senado a reunião de ambas as Camal'a~, nos termos
do Art. 61 da ConstituiFio, será de 3 Mcmbros.

( 19} São de Festa Nacional os dias 25 de l\Iarço, 7 de Se
tembro e o Anni\'ersario natalicio do Imperador; e só estes
e os Domingos c dias santos de guarda são feriados nas Es
tações Publicas. (Decreto n.? 501 de 19 de Agosto de 1848).

( 20) Decidio a Camara, em Sessão de 17 dc Julho de
1843, que scjão mencionados lia Acta os nomes dos Deputa
dos, que não se acharem presentes ;Í chamada, que se far;í
ás dez horas da manhã.
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Art. GI. No caso de prin cipiar a Sessão mais tarde que
a IIOIU declarada 110 A1til;o 55, se \'cGulaní o trahalho de
sorte, (Iue a Sess ão scu1l1l'e Jure quatro horas completas de
miuuto a minuto.

Att. 02. Aberta a Sess ão , o re spectivo Secretario fará a
leitura da Acta da aut eced eutc ; c se por al f,ulll inconve
niente não estiver a Acta sobre a i\Icsô, ou o Secretario,
quc a deve ler, n úo tiver ainda c1if'r,ado, o Presid cnte ,
dando parte disto iI Camnrn , fará prose guir os trabalhos
até quc po ssa ter lugar a leitura da Acta, para o que
eutâo se iuterromper.i o seGuimento do tral mlho ( 2 1 ).

Art. Gl . Lida a Acta , se não h ouv er qu cm sobre el la
faça al r,uma rcfl ex âo , o P re sidente porá á votos para ser
npprovnda pela Uamarn.

Art. G4. Se po rêui algum Deputado lembrar al guma iu exa
ctid áo , o Secretario qu e redi{\io a Acta, ou qualquer dos
outros, dad O~ JleCCSSal ios csclarecimeutos ; e quando npc
zar d ell es a Camara n pprovar a alteração lerubrada , far
se-Ira conforme ao ven cido.

Art. G5. Approva rln a Acta , se rá 1030 assir;nada pelo
Presidente , 1.0 S ecret ario , e nqu ell e que a tiver rcdigido ,
e depois de re Gi strada no courpet ent c Livro , se mandará
imprimir para se r di strihuida pelos Dcputôdos c Seuadorcs.

Art. GU, Dep ois d e approvada a Actn , o 1·° Secretario
fará a Ieitu rn do s Olli eios re cehidos do Govcrn o , e do Sena
do , c depois (le lido cada hum de per si , de nccordo
COIIJ o Prcsid cntc , il';Í dando ao s m esmos o destino qu e lhe
pal'eccr mais co u vcu ic n te : mas se a lg u m Deputad o lembrar
outro destino, ent ão o Presid ente co ns u l ta rá a Camara , e
se ser,nirá o lJue de cidir a votnç áo. ( 22 ) .

Art. (i7. Immediatam en tc o m esmo Secretario dará
conta, em breve relatorio , dos Oflieios , Ilcprcscnta çõcs ,
Petições e l\Iem orias l qu c tiverem sido enviad os á Camara,
procedendo-se áce rca do seu d estino co rn o no Artir,o ante
cedente; nd vcrtiudo porém qu e , dos Olli cios que conti
verem felicitações, fur- se-ha m en ção de serem rec ebidos com
especial ar,rado , quando forcm de Autoridadcs con stituidas ,
c sim plesme n te eom ôGrado, todos os outros de pessoas, ou
Sociedades particulares,

( 21 ) Estando a Acta sob re a Mesa he lida por qualquer
110s outros Secrctarios quc se ache prescnte, não sendo o }.O

( Esti los da Casa ).
( 22 ) Quando o Imperador neGaI' a Sancç áo a ôlr,um De

creto ou It csolu çáo da Assembléa Geral, a Camnrn responde
rú lJue - Louva a Sua l\lagcstadc Jmperiôi o interesse que
toiua pela Nação . - ( Ar t. 61 l~a Con stituiçúo ).
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AI L 68. A isto se se[pll ra a leitura do s Pareceres de
COlllmi ssões, e a leitura e di scu ss ão dos Re(jucl'illlentos do s
Deputados, que estiverem sob re a M esa, nân se gastando
ni sto mais tempo do que at é os tr es quartos depois dc
principiada a Sess ão (23).

Art. 69. Findo os tr es quar tos depois de principiada a
Se ss ão , se cour eçarri lO GO ú tratar da 111a teria , que es tiver
destinada para a Onlclu do dia, a qual seni lida pelo [, 0

Secretario, no I':l SO de se não ac ha r impressa. 0., Pareceres
e requerim entos, que se mio tiverem lido, Iicarâo para a
seGuin te S essão.

Art . 70 . A ordem estabelecida no s ArtiGOS antecedentes
s ú poderá alter ar-se , ou interrolllper:

1.0 N o caso d e ul"{)"encia .
2.° No caso de adiamento .
,\ 1'1 . 71 . P ara se dar ul"{:en('ia , hc necessario que seja

Q requ crhuenro dclla apoi ado por cin co Depntados, pelo me
no s ; e que a Gama r.' () declare por meio de votaç ão , pre
ced endo dis cussão. (24).

Art. 72. () Deputado, que quizer propor urgencin , usará
da formula - T enho ue l:ocio urgente.-

Art. 73. IJre cntc , para se interl'OlIlper a (hdclII do dia,
só se deve en te nde i' nquelle negocio , cujo resultado se
tomaria nullo e de nenhum ell'eito, caso se n ão tratasse
naquclla Ses s ão.

Art. 74. O adiamento pode ser proposto por cada hum
dos Deputados , quando lhe couber a vez de fa llar , seja
qual fOI' o negocio de que se tratar, e o estado em que
se achar a di cuss ão, (25).

( 23 ) Na Sessão de 16 de Maio de 1843, orando hum De
putado sobre hum requerimento , logo que se completár1ío os
t res quartos depois de principiada a 8e s5'/0, declarou-lhe o
Presidente qu e devia interromper o seu discurso para conti
nua-Ia na Sessão seguin te , pela raz.io de n ão se r po ssível ex
ceder o espaço tao estrictnmcnn, marcado p elo Rer,imento.
Desta decisão houv e recurso para a Cnmara , que a confirmou.

Salvo o caso dc urgencia , n âo se admittir ão Requerimen
tos, senão aos sabbados. ( E menda approvada em Sessão de
30 de Janeiro de J850 ).

( 24 ) A U1"gcn eia proposta sobre qualquer matei-ia será
votada sem di scussão, ( Emenda approvada em Sessão de 30
de J an eiro de 1850 ).

( 25 ) Em Sessão de o de Agosto de 1850 decidio-se que
o De putado, ainda que se limite a proPOI' o adiamento na
vez que lhe cabe fallar sobre a mat éria em discussão, perde
essa vez de Iallar.
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Art. i :J. Sendo o adiamento motivado pelo Deputado ,
'IIIC o propm:er, c apoiado por cinco Deputados, pelo me
1I0S, e por dez na terc eira discussão, proceder-se-ha depois
da mesma I órum que no caso de urgencia.

Art. 76. N:io se proporão adiamcnlos indefinidos; e
por conseguinte o Dcputado, que quizer prop ôr qualquer
adiamento, deverá indicar logo a epoca para que lia de
ser defcrido o negocio; e se outro Deputado propuzer outro
adiamento , a votaç ão da Camara decidir á qual deverá subsistir.

Art. 77. Todos os Deputados Iallar ão de pé, á ex ccpç ão :
1.0 Do Presidente.
2. o Duquelle Deputado que por enfermo obtiver da

Camar« perm issáo de fallar sentado.
3. o Do Secrctario d' Estado, seja ou não Deputado,

quando vier fazer Proposta do Poder Executivo.
Art. 78. Nenhum Deputado poderá fallar sem ter pe

dido a palavra , e lhe ter sido concedida, dirigindo sempre
o discurso ao Presideute , ali á Camnra em gcra\.

Art. 79 . Quando muitos Deputados pedirem a palavra
ao II1e51110 tempo, o Presidente dará a precedeucia a quem
lhe pareccr , ficando por êui a sua decisão sujeita á approva çáo
da Caurarn , no caso de algum Depulado o requerer.

Art. 80. Para se guardar a ordem, c evitar a disputa da
prcfercncia, hum dos Secretaries fará huma relação dos De
putados, que pedirem a palavra, para por ella J'cger-se o
Presidente, ( 26 ).

Em Sessão de 10 de Abril de 1850 decidio-se que ainda
IIWSIllO em La discussão de qualquer Projecto era admissivel
pedir-se o adiamento. •

Em Sessão de 1G de Maio de 1850 decidio-se que, vo
tando-se o adiamento na Sessão seguinte e sendo rejeitado,
continua a discussão da materia a que se oppoz esse adia
mento , ainda que não haja sido dada para a Ordem do dia.

( 26 ) O orador que pedir a palavra declarará se tem de
fallar pró ou contra, e o Presidente dará a palavra altematlva
mente. ( Emenda approvada em Sessão de 26 de Março de 1845).

Os Mini stros d' Estado sejão ou não l\lembros da Ca
mara , poderão fallar sobre cada quest ão ( excepto nas questões
de ordem ) mais vezes tio que qualquer Deputado, tendo pa
ra isso a prefereucia. ( E menda approvada em Sessão de 6 de
Junho de 1845 ).

Em Sessão de 2 de Junho de 1851 decidio-se que de-
pois de hum discurso de qualquer Ministro d'Estado se se
guisse o do Deputado, que falia I' em sentido contrario, revo
gando-se assim a decisão de 12 de Junho de 1850.
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Art. 8 1. Quando nas Sessões Se faltar em algum Deputado,
ser.i est e tratado pelo a ppellido , ou Titulo ( se o tiver) ,
ann examlo-se-lhc sempre o pronome de - Senhor -, o que
igu~llIlente se praticará no Livro das Actas , e dos Jle
I:istros.

Art . 82, No acto da di scuss ão nenhum Deputado no
meará por seu a ppe llido ou Titulo a outro Deputado, cujas
opiniõ es quizer approvar ou impugnar.

Arl. 83. Ncnh um Deputado poderá fall ar senão :
L " Sobre oh jec tos de qu c se esteja tratando.
2. " Para fazer Ilequevimcutos , offerecer Projectos , e

Jndica ções na occasi âo competente.
3. o Sobre a ordem, na. coníormidadc do Artigo 157.
4,· Para pedir urgeucia de qualquer uegc cio.
Art. 84. Nenhum Deputado na discussão fiJllará em sen

tido contrario ao que j;í estiver decidido p ela Camara.
Art. 85. Vindo al t:ulll Ministro d' Estado á Camara fa

zer al guma Prop osta por parte do Poder Exccutivo , será
re cebido á porta do Salão por huma Deputação de seis
Deputados. (27).

Art. 86, Entrando o l\linistro d ' Estado, o Presidente
e toda a Caluara se lcvnntn r áo ao apprnximar- se á l\Iesa, e
S~ lhe dará a ssento ;í direita do Presirlente , entre clle e o
Primeiro Secretario , em cadeira ir,ual á de ste.

Art. 87 . Se o l\lillisl1'o d ' Estado. encarregado da Pro
posta do Podei' Executivo. for Membro da Camara , será
recebido da me sma maneira exposta nos ArtiGOS anteccden
tes , e se lh e dal"á o mesmo assento,

Art. 88. Qu ando os Ministros d' Estado vierem á Ca
marn :í cha m ado d ella , ou assistir á di scuss âo 110S casos em
qU tl IIJes for permitthlo , n áo sendo Dcputndos , serão re
cehidos ú porta do Salão pelo 30" e 4. · Secretnrio , ficando

Em 4 d e Junho de 18;')1 declarou-se quc a de cisão de
2 de Junho desse anno não prejudicava a p rerognriva que tc em
os l\JlIli stros d' Es tado de falia rem sobre qu alquer questão
( que não for dc o rdc m ) todas as vezes qu e quizerem , em 
hora o liaj ão de fazer no m esmo sentido do ultimo discurso
proferido.

( 27 ) O Ministro da Fazenda deverá apresentar a Proposta
para a fixação das Despezas do Imp ério c Orçamento da He
ceita até o dia 8 dc Maio. As Propostas para a fixação das
Forças d e l\/ar e T erra deverão ser apresentadas pel os ,oespecti
"0'1 l\Iini stros até o dia () de Maio. ( Jh l. 1~ e 14 da Lei de
3f dI' Outuhro rle 1 8~;) ). .
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todos assentados , c t er âo assento ;Í esq ue rda do s l\l cndJl"os
da J\lcsa. (28).

Ar~. 80. Sendo o l\Iinistro <1 ' Esta .lo Dl'pntado po:\ er ,í
Iallar a Camara, e responder ao que por ella Ihc for per
f(r~n~ado, ou no seu lugar o rdina r io , ou no destinad o aos
~hlllstros d' Estado, que n áo são i\lembros da Camara. ('2.0).

( 28) Aos l\Iinistros e Secr eta rios d' Estado, qu e não for em
Deputados, fica permiltiJa a cn trada lia Caurarn sem pre qu c
a julgarem convenientc para tomarem parte nos debates pu
blicos, com excep ção da s questões de ordem. Não poderão
por ém offerecer mo ção alguma, nem assistir á vota ções , ti
cando nesta parte revogado o Art. 171 do llegim ento.

Haverá na Sala das Sessões , e 110 lu gar, qu e a Com
missão de Policia designar, assentos exclusivamente de stinados
pal'a os Ministros .

A recepção dos l\Iinistros , quando houverem de apresentar
Propostas continuar,í a se r feita pela Illan eira já det erminada
110 Hcgilllcnto ; c quando tiv er em de ler os seu s Hc1attlrios
observar-sc-ha ° disposto no Art. 88. Nos dem ais casos occu
parão o lugar , que lhes for d estinado, e retir ,u'- sc-h ão sem
fOl'lnalidade alguma. ( Emendas approvadas em Se ssão de () de
Junho de 181;, ). .

Os Itclatovios dos diversos l\Iini stcrios scrúo apresentados
até o dia 15 de Maio. ( Art. 42 da Lei de 15 de Dezembro d e

1830 ).
E stes Relatorios são reml~llidos ,is Commissões compe-

tentes. ( Decisão de 11 de 1\Iaio de 183U ).
( 29 ) Cada Deputado tcm o dil't :ito de interpell a r os l\Iinis

tros , Quando o Deputado quizcr iuterpel\ ar al culll :l\Iinist ro Ióra
das di scussões das Leis annuas , e da R esposta ;", F ali a d o
T'hrono , deverá annuncia-l o com anteccdeu cia de 18 horas
pelo m enos, e na h ora destinada para a lei tura dos rcqu eri
mentos , reduzindo á escrip to os Arti gos da intcrpell ação , c mau
dando-os á Mesa para se re m lidos ll c1 0 1. 0 Se cre ta r io .

Se estiver presente o i\li ni str o ser- lhe -hão logo com m u ni
eados os Art iGOS, fican do-lhe a liherdade de dar a l esposta
immediatamente, ou de reserva-la }Iara o di a e h ora 'lue o

Presidente des ignar.
Estando ausente o Min istro ser-lhe-hã o t ran slll iuidos por

copia os Artigos da interpellaçiio , com Ofiicio do 1.
0

Seneta r io ,
em que se declare o dia e hora que o Presid ente h ouv er de
signado para que ella se faça . Se o Mini stro d eclarar que
n ão p óde ou ha inconveniente em responder ás in terpella cl ' cs ,
mio se ndmiltini discu ssao , nem il ellas se dará seguime n to.

O deb a te será igua l ao dos requcrimr ntos , podendo po-
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Art, 90, Ainda que o I\linistro d' E"tado seja Deputado,
n áo porlera fazer Propo,ta alguma 1'01' parte do Poder E:lc
cutivo , sem que auteriururenre e tenha participado á Ua
mara por Otlicio , de qne haja resposta.

Art, DI. Quando algum l\Iinistro d' Estado participar
que tem de apresentai' algumn }lroposta, a Camara, }l0l'

meio do Presidente, lhe mandará designar a Sessào mais
proximn , ou alGullla hora da mesma, eUI que se estiver ,
como for compntivel coru os trabalhos.

Ar1. 92. O Ministro d' Estado, acahamlo de ler a Pro
posta, a entrc,;:\I'á ao Presidonre , c se retirará inunediata
meu te com as mesmas formalidades , com que entr.irn (30) ;
runs se POI' algum caso se dever demorar para fallar á Call1ara,
dando esclarccimcutos , ou pal'a qualquer outro objecto , ent ão
passará IOf:o para o lado esquerdo dos l\lemuros da Mesa (31).

AI'\' U3. Os .d ia s em que 110n\'CI' de discntir-se a Proposta
do Poder Executivo, depois do relatorio da Cornmiss ão , e
naquelles, cru que se discutir a Lei do Orçamento, se Iarâo
saber ao respectivo ;\) inistro d' Estado pelo expediente do 1.0
Secretario.

:\rt. Di. O Ministro I\' Estado seja on não Membro da Ca
mara , observará na Casa, quanto á respeito de suas fonnali
dades se deterin ina neste HCl:illlento; mas poderá fallar mais
vezes do que qualllllCr Depu lado (3' ).

Art. !)5. Dada a 110111 de findar a Sessiio, o Presidente,
lendo examinado com os Secretarios as matei-ias e Projectos ,
quc houverem na Casa, designará . o que lhe parecer mais
interessante pal'a a On.lcJII do dia da Sessão seguinte ( 33).

rêm ser encerrado ern qualquer estado em que se ache, á
pedido de alr,ulIl Deputado, sobre o qual votará a Camara
sem discussão. ( E me nd as approvadas em Sessões de 6 de Juuho
e 25 de Agosto de 1845 ),

( 30 ) Se/fundo os estilos da Casa, entregue que seja a
Proposta, OU Presidente declara clue - « a Call1ara tomará na
devida consideração a Proposta do Podei' Executi \'0 »_; e
retirando-se o Ministro he remettida a Proposta á Commissào
respectiva, para que possa entrar em discussão, sendo con
vertida em Projecto de Lei pela dita Couuniss ào,
( Art. 53. da Constituição ).

( 31 ) vu. nora 28 ao Ar!. 88.
( 32 ) Yid, nota 26 ao Art. 80.
( 3:3 ) O Presidente poderá dar para a Ordem do dia tra

balhos de Com missões.
Estes trabalhos começarão a qualquer hora, que fOI"

designada pelo Presidente , com tanto que sejâo findos 05 tres
quartos dI' hora depois de principiada a Sessão .
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Art. 96. Se algum Deputado quizer lembrar al(\lIl11a
mat éria I que julgue conveniente para entrar na disu-ibuiç ào
dia ria dos trabalhos I poderá fazc-Io, ou dirigindo-se em
particular ao Presidente, ou requerendo mesmo no fim tia
Sessão; e o Presidente prestará a devida consideração â rc
quisiçào do Deputado.

Art. 97. Antes do Presidentc começar a dar a Ordem do
dia da Sessão seguinte, poderá qualquer Deputado pedir a
proror,ação da Sessão para se ultimar o negocio, de que SI:

estava tratando; e o Presidente consultará a Camara, por
meio de votaç ão I independente de discussão, se a Sessão
será prorogada. (3 1) .

Art. DS. Para íindar-esc a Sessão, o Presidente usará da
formula: - Levanta-se a Sess ão.

A hora, em que deverão terminar os trabalhos das (;1)111

missões I será tambem designada pelo Presidente, e a essa
hora deverão todos os Deputados comparecer outra vez na
Sala I ou para se tratar de qualquer outra materia <1ue tiver
sido dada para a Ordem do dia, ou para ouvirem li do
dia seguinte , se os trabalhos das Conunissões findarem C01l\

a Sessão.
Os Relatores das Commissões, comparecendo na Sab das

Sessões I depositarão sobre a Mcsa os trabalhos, que estive: em
concluidos, podendo le-Ios antes de envia-los á l\le,;a, e re
querer que se prefirão para a Ordem do dia os quc lhes pare
cerem urgentes. ( Emendas approvadas cm Sess ão de 10 de
Fevereiro de 18!J5 ).

( 34) A discussão de qualquer materia , que tiver de ser
adiada pela hora, poderá proseguir mediante proror,ação votada
pelos Membros presentes, sendo alêm disso penuittido, quan
do se achar na Camarn metade e mais hum dos seus !\leIllLJros,
pedir-se encerramento da discussão, que se votará independente
de debate. (Emenda approvada em Sessão de 30 de Janeiro
de 1850.)

A prorogação he votada independente de discussão con-
forme o Art. 97 do Rcr,imento.

Ilecidio-se , em Sessão de 5 de Julho de 1854, que as
prorogações das horas da Sessão sejão por tempo delinido ,
e fixado pOl' horas ou minutos, podendo ser excedido se for
votada nova prorogação : e que essas prorogações n:1O possão
ser annulladas senão pelo encerramento da discussão respecti
va, e jamais por falta de numero para votações de questões
incidentes, que serão resolvidas pelos l\lcmbros presentes.

( 35
poderá
em Se:
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CAPIT ULO L\ .

Das Sessões Secreta'.

Art. 00. Não se procederá ;Í Sessão sec re ta sem qu e a
Caiuara , preced endo dis cu ss ão , dl 'ci tla se o 'lt' (lúcio a requcr
ou não, quand o es te for dos que já t iverem sido apresentados
á mesu ra Cau lara po r Projecto Iudica çao , Parecer de Coru
mi ssão. 0 11 n utro qualquer meio.

Art. 100 . Qu all do al nul 1l Depu tad o q u ize r prop ôr que se
proceda á Sess ão sec re ta para ti a ta i -se de alg u nl nego cio ,
ainda u áo a p rese n ta d o ;i Call 1ara, fa rá a sua iudicaçao 1'01'

escripto , e a ell trci:ani a o Presidente.
1\1'1. 101. Nest c caso o Presid entc com os quatro Su:!'e

ta rios , ;j vista da qu alidade (' cir cu us tnnc ias Jo ne go.... o ,
decidi r á se deve ou uno p,oced er-se á Sessão sec re ta .

Art. 102. Decidindo-se qu e o negocio n áo reqner Sessão
sec reta . entregar-se-lia a I udil'ação ao Deputado, flue a fize
ra, o qu«] podei á reqllcr"r o III CSIII O IIcl:ocio em Sessão
publica, pelo s m eios pSlahcl ccidos 110 Bl'gillll'nto.

Art. lO:\. Se se d ecidir quc o Ill'go rio se deve tratar em
Sessão sec re ta, se proced era :i I'lIa iuuu ediauuueute , ou 110

dia seguinte I cou fo ru.e a u"l:eucia: uuii s neste ca-o , começada
a Sessao , h a "crú hurua d iscu ssao prev ia se I) I)bjerlo prop ósto
se lia d e co u tinua r á tratar secre ta ou pulrl icruuente.

,\ r t. tO·L Qu ando a Ses s.io secre ta for proposta em Ses
são pul ilica , d evera co ucorrer o apoio de cinco Deputados ,
pelo menos, al em do Prop on ente, para sc pôr a Proposta
em di scussão.

Art. 105 . Se o Go yerllO plOpUll'r, que se proceda á
Sessrto secre ta , a inda que log o nao declare o ul'l;orio , que
n ella tem d e apreseutar, Iar-se-ha sem discussão preliminar,
e observar-se-lia o disp ôsio no Artir,o 103.

Art. 106. Qua ndo se tiver de fazer Sessão secreta, fe
char-se-hão as p ortas das Galerias com o Edital seGuinte,
assignado pelo 1. 0 Secretario: - A Sessão de hoje he secre
ta -; e feehar-se-1Jão lambem as portas do Sal so , evitando-se
a entrada nas iuunedia çõss, tanto ás pessoas de fora (3[) , como
aos Empregados da Casa c da Secretaria, sendo feitas estas
diligencias pelos 1.0 e 2. 0 Secreta rios , como Membros da Com
missão de Policia.

Art. 107. Se a Sessão publica passar a ser secreta, dirá

( 35 ) Quando houver Sessão secreta á pedido do Governo
poderão assistir a ella todos os Ministros. ( Emenda approvada
em Sersáo d e 6 d e Junho de 1845 ).
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o Presid ente para as Galerias: - - a Camara vai trabalhar CIII

Sessão secreta - j c feito es te auuuucio , sah ir áo os es p cc tn d o res
pr ocerle udo-csc ,ís mais diligcn cins , como 110 Arti uo anteced cnte ,

Art. 108. As Actas das Sessões secretas serã o lavradas
t'11I sepa rado j e depois de lidas e approvad as na mesm a
Sess ão secreta , se râ o lacradas e Guarda da s no Arcl.iv o da
Camara, com rotulo suhscripto e assignado pelo I .o Serre
tarin , c o (Iue esc re vco , declaraudo-csc o dia, m ez e au
110, em qu c se ce leb ra r âo .

Art , 109. Antes dc [evantar-ee a S C5S1iO secretn , a Ca 
m ara d ccidirá , por meio d c vo taçã o , e prcee(fcndo di scu ssão ,
sc a mn teria tratada deverii , ou u áo publicar- se.

Art. 110. Quando , na conformidadc do AI liGO 103 , se
decidir (IUC o objecto prop ôsto se trate pu'lilicaureutc , e n tão
a Acta do acontecido scrá lida c app rovada cm Sess ão pu 
blica, praticando-se com e1la da mesma forma quc com as
Artas ordinarias ,

CAPl1'ULO X.

Dos Projectos de Lei ou Resolução, das Indicações, e dos lteque
riuientos dos Deputados,

Art. 111 . NenbuUI Projecto , ou Indicação se adlllillil"ií
na Camara , não tendo POI' lim o exerc icio de a ll:nl1l3 da s
attribui ções da mesma Camaru , expressadas na Constitui ção du
Juiperio.

Art. 112. Os Projectos devem ser escriptos em Arti Gos
concisos, e numerados, con ccbidos nos mesmos termos , em
clue se devem conceber as Lcis; e não vindo assim ol"[:a
ni sados deverão ser entregues pela Mesa ao seu Autor para
os pôr na devida Iórma (36) .

Ar t. 113. Cada Projecto deve conter simplesmente a enun
ciação da vontade LeGislativa, sem preamhulos , nem raz ões ;
COlll tudo podcrá o Autor motivar , em hum discurso escripto ,
a sua prop osição , qu ando n ão queira, ou n ão possa faze-lo
ver baluiente.

Art. 114. Nos Projectos , Indicações ou R cquerimcntos,
se não h ão de elllprel:ar expressões, que suscitem ideias odiosas.
ou fi"e otfeud áo alguma classe de Cidadãos.

Art. 115. Neullllm Arti go d e Projecto poderá conter duas
ou mais proposições indep endentes entre si , de modo que,
sujeitas á di scus são, se po ssa adoptar huma e rejeitar outra .

( 36 ) Decidio-se , em Sessão dc 8 de Junho de 1833 , qu e
de vem con te r os no mes do s seus autores.
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Al'l. t IG. Os Prnjcctos ser ão li.los lia Mesa pelo 1.0
Secretario , CIll hum dia de cada sema na para isso destin ado
pelo Presid elltc, c term iu n.in :1 leitu ra de cad:1 hum, o Pre
sidente por.i á votos: - Se o Proj ecto he objcc io de delibe
raç áo - j c os Depu trulos votar ão se m preceder discuss ão. De
cidiudo-se qn e n.io h e , fical<j rejeitado.

,\ rt . 117. Decidindo -se porém que lre oh jecto de dclibcra
çâo , se rá o Pr oject o rcgi strado 110 Livro competente , c se man 
dani 10f:O imprimir para se di stribuircm os exemplares pelos
Deputados c Senndores , e e nt ra r na ordem dos trabalhos .

Art. 11S. Se a lgu m Deputado requerer , que hum PI'O
jecjo vá á :11 [;lIm:l Couuuiss áo , votar-se-ha primeiro sobre
isto, antes de vot nr-sse se he objecto de deliberação, e se for
o J)I'Op'in Autor do Pl'Ojecto qu em requerer, l'Jue 1'111' vá ;Í

huma Couuuiss âo , assim se praticara independente de votação.
Arl. 11 Ü. Decidindo-se que o Projecto vá ri huma COll1mis

são, ir á áquella I a qlle POI' sua natureza pertencer , P'<l
ticando- se sobre i-to CUIIIO nos Al'ligos 66 e 67; e só depois
tio Pa lecer ua Counniss áo se llI<lndará imprilllir o Projecto I e
será registrado, se for julgado objecto de deliberação.

Art. 120. A COlllluissao á qucm for remettido O Projecto
po <1 er á propôr I ou .1 sua admissão sem emendas, ou a sua
reforma CO I" euremlas , que julGar uccessarias , 011 a total re
,i \.'IÇilO do I'rojccto (37).

I\ rt. 121 . Quando a materia do Prnjr-cto for de simples
intuiç:io. e U Proj ecto constar de muito poucos Artigos , ou
lnesnlo em qualquer caso ele urgem-ia e absoluta nec essidade I

a Camara poderá d ispe nsa r a impressão ri requerimento de
qualqum- Deputado I e por simples vota çâo , independente de
discussão,

Art. 122. Os Projectos feitos em consequencia de Propos
tas do Poder Executivo I e aquelles que tiv erem sido for
mados por alguma das COll1missões I em consequencia de ex
pressa determinação tia Camara I serão sempre julgados obj ecto
de deliberação I sem depcndencia de votaç ão e decisão da
Camara , e por consegu in te serão logo impressos para entra
rem na ordem dos trabalhos.

Art. 123. As indicações só poder ão ser feita s pelos !\'Iem
hros da Camara , por escripto I e assignadcs POI' el les : e lidas
lia i\lesa em dia para isto destinado, C0ll10 os Projcctos ,
serüo , independente de votação I remettidas á Commiss ão I a

( 37 ) A'cerca das Propostas do Poder Ex ecutivo deve obser
var-se ° qll e di spoem os Arts. 53 I 55 c 50 da COllstituiç:io .
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AI tiBoS liü e G7. (38) .
Art. 124. A COInlnissão. ,í vi sta da rnaleria da Indica-

ção. inlerpora sobre ella o seu Parecer. ácerca do qual se
pr"ticará da m esma [ órma , que sobre os mais Pareceres de

COllIll1 issões .
Arl. 125. São Rl'querilllelltos. ailll\a que outro nome se

lhes ele. todas aquellas lIIo<;il~S de qualquer Deputado. ou
COlllllliss:i.o. que tiverem por tim a prollloç:io d e alGum
objecto de simples expe d ien te . COIIIO pedir informações, ou
esclarecimentos ao Goveruc j pe llir .lispeusn de algum dos
lrabalhos da Mesa. ou da s COllllllissõe,; pe.li r Se ssão ext ra
onlinal'ia, augurento , ou prol'ogaç:lo das horas (Ia ordina
ria j pedir all;uma providencia • qlle a occurrellcia da s circuus
taucius fizer necessária sobre objecto de simples economia do
trabalho da Camara, ou Policia da Casa. que n50 esteja

determinatla 110 Regilllento.
AIt, 126. Estes Hequerilllentos serão admillidos á leitura.

c logo postos em discussão em c.ula hum" das Sessões diaria s
(39) , somellte até os tt es 'lllartos ,\epois de pr illcipi,,<la a Ses
s áo , excepto os casos de urgellcia. lia cOllfol'llliJade do Regi
mento, ou de se haver dado pal'a a Ordem do dia a ad
I\lissão e di scussão tlP tacs rcqucl'illlenlos.

CAPIT ULO XI.

Do modo de deliberar.

AI t, 127. Nenl.um Projecto será approvado sem ter sido
di scutido tres vezes j mas os Projectos de l\esolução terão
huma unica discussão, quc conespomlerá á 2. a dos Projectos

de Lei ( 40 ).

( 38 ) As Indica çõ es ou Pareceres de ComlTlis são que teem
por fim o reconhecimento de Deputados. ou chamamento d e
Supplentes, são considerados urgentes, por estilos da Casa,
para interromperem :1 Ordem do dia. sendo logo remeuidas
taes indicações, 011 os diplomas, á Oommíssão de Poderes, c
immediatamente discutidos os respectivos Pareceres.

( 39 l via. nota 23 ao Art. 68.
( 40) Todos os Projectos , ou sej âo de l ..ei, ou de Re so-

lução, passarão por tres discussões, ficando assim derogada a
2." parte do Art. 127 do Regimento. As Resoluções porêlll.
que versarem sobre objectos de interesse particular, \,o<le"'10
ler humn só di scu ssão , precedendo pala este fim \"olaç:io tia
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Art. I '28. Versar. i a 1. a dis cussão de hum Projecto de Lei
unicamente sobre as vantagens , ou inconveui eutes dellc em
geral, sem se entrar 110 exame de cada 11U1l1 dos seus Artigos,
e por isso não se admirtir âo Emendas de qualidade alguma
nesta discussão.

Art. 129. Acabada a I. a discussso , O Presidente porá á
votos - Se o Projecto deve passar li 2, a discussão - ; e decidin
do-se que sim, en tra rri na distribuição di ária dos trabalhos
para se tornar a discutir, quando for dado para a Ordem
do dia.

Art. t 30. Se a Camara assentar . que não deve passar á 2."
discuss ão , ficará rejeitado o Projccto.

Art. 131. a 2. ' di scussão debater-se-Ira cada Artigo do
Projecto de per si, offerecendo-ss as Emcndas, que occorrem,
as <Juaes lidas na Mesa pelo 1.0 Secrctario , e sendo apoiadas
por cinco Dcputados, serâo logo postas em discussão com o
Al,tigo, á que se referirem. •

Art. 132. Debatidos todos os ArtiGOS do Projecto poder á
qualquer Deputado mandar á Mesa mais algum, ou alguns
Artigos additivos, COIIIO .Emen das j os quaes , sendo apoiados
como estas, en t ra r ão logo todos juntos em di scussão ( 11 ).

Art. 133. Julgada Iluda a 2, a discussão, O Presidente porá

Gamara á requerimento de hum Deputado, ( Emenda approva
da em Se ss ão de 30 de Janeiro de 1850 ).

Decidio-se , eru Sessão dc 9 lIe Af;osto de 1850, que os
Projectos , qu e concede m Loterias a quaesqucl' Corporações,
IXlocjas, Jlo spitaes, &c. são objectos de interesse publico., e POI'

isso devem passar por tres discussões , podcndo-sc todavia
dispensar os interst ícios nos termos do Art. 141 do Regimento.
Em identico caso estã o os Projectos que dispensâo as Leis de
anlOrtisaçào em favor de Corporações de mão-morta.

Decidio-se , em Sess ão de 6 de Março de 1850, que 'os
Projectos, que concedem privilegios a individues para quaesquer
em prezas • são objcctos de interesse particular.

Decidio-se, em Sessào de 22 dc Agosto de 1851, que os
Projectos de Il esolu ção , embora oíferecidos , quando todos ti
nh ão huma só discu ssão, passem pelas tres ora exigidas, sal vo
se versarem sobre ohjectos de interesse particular, e a Ca
mara tenha di sp ensado duas das ditas discussões,

( 41 ) Durante a discussão do s Artir,os additivos podem sei'
aff'Crecidos novos ( Sessão de 9 de Fevereiro de 1850 ). Os
paragraphos c eme ndas additivas aos Artigos do s Projcctos
n ão são con siderados Artigos additivos , nos termos do Art.
132. o A palavra deluuidos compreh cndo tamhern a votação.
( Estilos da Casa ).



( Co) " }\ _ ·1

á votos se o Projccro deve passar ;Í 3. ' dis cussão; e decidin
do-se pela negativa , ficará o Proje cio rejeitado.

Art. 134. Para a 3.· dis cussão terá sido o Projecto remet
tido á respectiva Commissào com as Emendas approvadas,
para o redigir de novo, conforme ao ven cido ; e sendo que
pelas Emendas fique o Projecto muito alterado , será nova
mente impresso para pod er entrar em 3. · discussão ( 42 ).

Art. 135. [es ta 3, ' di scu ssão debater-se-lia o Proj ecto
em Globo , podendo-se com tudo fazer quaesquer Emendas ( 43 ) ;
mas para se admiuirem ;í d iscussão deverão ser apoiadas pela
terça parte da Camnrn ( 44 ).

Art. 136. T erminad a a 3.· di scussão do Projecto e das
Emendas , que nella tiv er em occo rri do , e julgando-se co ucluida
POI' votação da Camara , o Presidente porá primeiro á votos
as Emendas ; e depois pr oporti á Camara se adopta o Projecto
com as E me ndas approvadas (caso o tenhão sido alGumas ).
e o ' exito desta qu est ão será a do Projecto ( 45 ).

Art. 137. Adoptado definitivamente o Projccto , será elIe
remettido , com as Em enda s approvadas , á Com missão de
Redacçso para o reduzir :í. devida fórma. Esta redac çào será
depois submettida á approvaç áo da Camara; e bem que a

Na 2.· discussão de hum Projecto peide requerer-se que
parte delIe seja rem ettido a huma Counuissão , continuando
a discutir-se a outra, C01l10 aconteceo na Sessão de 1841,
tratando-se de huma Proposta ácerca do contrabando que se
fazia na Provincia do Rio Gr ande do Sul.

( 42) As Emendas feitas ás Proposições do Senado e ás
Propostas do Podei' Executivo silo redigidas separadamente.
e sendo adoptadas remettem-se para o Senado com as res
pectivas Proposições ou Propostas. ( Arts, 55 e 58 da Cons
ti tu ição ).

( 43) Na 3. · discussão do Orçamento não se admittirão
Emendas creando despezas. ( Em enda approvada em Sessão de
30 de J aneiro de 1850 ).

Na s Sessões de 1841 e 1845 forão separados de hum Pro
jecto, qu e se dis cuti a em 3. ' discussão , differentes Artigos addi
tivos , a fim de ser rernettido o mesmo Projecto para o Se
nado I con tinuando a discussão dos referidos ArtiGos para for
marem Projecto á parte.

( 44 ) Por terça parte da Camara entende-se a do numero
necessari o para a votação. embora não est eja l'resente esse
numero. ( Estilos da Casa ).

( 45) Offerecendo-se Projecto ou Emenda substitutiva,
em 3.' discussão I com mais de hum Artigo , vota-se cada Artigo
de per si. ( Sessão de 27 de Junho de 1850 ).
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discussão della deverá somente versar sobre estar ou não
conforme ao vencido, com tudo quando pelas reflexões, ou da
Commissão, ou de qualquer Deputado, se reconhecer quc
o vencido in volve incohcrencia, contradicç ão , ou absurdo mani
festo, poder-se-lia entrai" em discussão da materia para desfa
zer-se tal embarace.

Art. 138. A unica discussão dos Projectos de Resolução
será feita debatendo-se Artigo por AI,tigo, mas quando se
discutir o 1. 0 Artigo poderá fazer-se huuia analyse em geral
sobre a sua utilidade, ou inconveniencia ( 46 ).

Art. 139. A unica discussão das Resolucões dos Conse
lhos Geraes ( 47 ) será feita em globo, bem como a 1. a discussão
de qualquer Projecto de Lei, não se lhes fazendo Emendas
de qualidade all:uma.

Art. 140. Nunca principiará a discussão de qualquer Pro
jecto , de cada hum de sem Artigos, ou de qualquer ma
teria em geral, senão pela opposiç âo,

Art. 14 I. Entre cada huma das discussões de qualquer
Projecto de Lei devem mediar, pelo menos, tres dias; a Ca
mara poderá, quando julgar conveniente, restringir estes inter
vallos, por ém de sorte que nunca se fação no mesmo dia
todas as tres discussões ( 48 ).

Art· 142 , Os Projectos de Lei, que vierem da Camara
dos Senadores, e o Projecto de Lei do Orçamento, terão so
mente duas discussões, que corresponderão á 2. a e 3. a Quando
se discutir o 1. 0 Artigo poder-se-Ira falia I' em geral sobre a
utilidade, ou inconveniencia do Projecto ( 49 ).

( 46 ) Ainda quando o Projecto tenha huma só discussão,
que na conformidade do Art. 127 do Regimento corresponde
li 2. a dos mais Projectos , deve ser suhmettido á adopção ,
se houver sido emendado. ( Estilos da Casa ).

( 47 ) Compete ás Assembléas J...e{~islativas Provinciacs pro
pôr, discutir e deliberar, na conformidade dos Arts. 81, 83,
84, 85 , 86 , 87 e 88 da Constituição. ( Art. 9. o do Acto addi
cional á Constituição ).

( 48 ) Decidio-se , em Sessão de 9 de Agosto de 1850, que.
tendo o Projecto só duas discussões, não ha lugar a dispensa
do intersticio para que ambas as discussões se fação no
mesmo dia.

( 49 ) Por estilos da Casa todas as Propostas do Poder
Executivo tecm somente duas discussões , como se dispoem no
Art. 142 do Hegimento ácerca do Projecto de Lei do Orça
mento. Os Projectos das Couunissões ,olferecidos em suhstitui
l;ão de taes Propostas, teem só duas discussõ es , sendo prc-
f cridos flara a di scussão 11 "n na 00 Art. 158 do R egi-
monto. ( Se ssão d~,l '" :I de 1850 ).
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Art. J 43. As Emeudas , que vierem do Senado li qualquer
Projccto da Camara dos Deputados , terão somente huma
discussão, que corresponderá á 2.' de qualquer Projecto ,
debatendo-se huma por huma, sem com tudo fazer-se-lhes
Emendas ( 50 ).

Art. 144. Sendo approvadas todas as Emendas, serão
remeuidas com o Projecto , a que ellas se referem. li Commiss âo
de Bedacç âo , praticando-se ao depois como no Artigo 137 ( 5 1 ).

Art. 145. Se se \'eprovar alguma, ou algumas das Emendas,
a Camara deliberará ( se algum Deputado o requerer em
occasião opportuna) se o Projecto lic vantajoso, para proce
der-se na conformidade do Artigo 61 da Constituição ( 52 ). No
caso contrario ficará corno adiado o Projecto.

Art. 146. Em geral todas as mate rias que entrarem em
discussão, terão IIIIlI1a unica discussão. Exceptu áo-se e I .",
os Projectos da Lei ( 53 ): 2.-, os Pareceres de Com missões
sobre a denuncia de qualquer Ministro d' Estado ( 54 ).

Por iguaes estilos, quando se trata em 2.' discussão do
1." Art. das Propostas de fixação das Forças de !\lar e Terra,
e do Orçamento da despeza do ]\linisterio do Imperio, admitte
se a discussão da politica geral do Gabinetc; e na discussão
da despeza dos mais l\Jinisterios tão somente a politica, que
tiver relação com o l\Jinisterio, de que se tratar. Na 3.·
discussão não se admitte exame so bre a politica roeral ou espe
cial de cada lHinisterio, e nem se faz convite official para essa
discussão aos l\JinistI,os, que não são Membros da Casa.

( 50) A Camara , á pedido de hum de seus Membros,
póde determinar que se faça em globo a discussão das Emen
das do Senado. ( Emenda approvada em Sessão de 29 de Ja
neiro de 1850 ).

( 51) Os Projectos do Senado, adaptados pela Camara sem
Emendas, são enviados ií Sancç âo , independente de irem .í
Commissão de redacç ão, Sobre a redacção de Projectos da
Camara adoptados com Emendas do Senado, que convenha
alterar, tem-se algumas vez es consultado o Senado 1101' Offi
eio do 1." Secretario, precedendo deliberação da Camara. ( E s
tilos da Casa ).

( 52 ) Para este fim pôde qualquer Deputado mandar á
l\Iesa hum requerimento, ou lOGO depois da referida discus
são , ou no dia e hora destinados á apresentaçào de reque
rimentos. ( Estilos da Casa ). Vid. nota 80 ali Art. 100.

( 53) Vid. nota 40 ao Art. 127.
( 54) A denuncia contra os Ministros cl'Estado hc sub

mettida ao exame de hurna Conuuissão especial.
Intcrpô sto o Pa recer , ser á este discutido 110 dia , qu e a
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Art. 147. Todos os Deputados tem direito de fallar duas
vezes á respeito de qualquer Projccto em geral; de cada Artigo
em particular; e o mesmo sobre qualquer materia , que entre
em discussão. Quando houver Emendas poder-se-ha fallar huma
terceira vez ( 55 ).

Art. 148. O Autor do Projccto, ou o Relator da Com
missão, poderá fallar mais huma vez ( 56 ),

Art. 149 O Deputado que quizer explicar alguma exprcs
são. que se não tenha tomado no seu verdadeiro sentido, ou
produzir hum facto desconhecido á Camara, que venha ao
caso da questão, o poderá fazer ( 57 ),

Art. 150. Neste caso porêm não será permittido ao De
putado exceder os limites restrictos da explicação, ou producção
do facto, para que tiver pedido a palavra.

Art. 151. Nos requerimentos, questões de ordem, ur
gt'ncia, ou adiamento, a nenhum Deputado será permittido
Iallar mais de huma vez, nem mesmo á titulo de explicarr
o Autor do Requerimento porêm poderá fallar huma 2." vez ( 58 ).

Art, 152. Cada huma das discussões da Lei do Orçamento

Camara determinar sob proposta do Presidente, com tanto po
rêm que seja entre o 3. 0 e 6. 0 dia depois daquelle, em que
o Parecer tiver sido apresentado.

Tem lugar huma 2.' discussão, que se verifica 8 dias
depois da La ( Arts. 10, 13 e 14 da Lei de 15 de Outubro
de 1827).

(55) Nenhum Deputado poderá fallar mais de huma vez,
na primeira discussão de quaesquer Projectos, sobre a mate-
ia d'elles, salvo seus autores que o poderão fazcr duas ve

zes; e nas outras discussões nenhum Deputado poderá fallar
mais de duas vezes, ainda mesmo havendo emendas. ( Emenda
approvada em Sessão de 28 de Julho de 1838).

(56) Revogado. Vid. nota 5'> ao Art. 147.
( 57) Para explicar-se não tem o Deputado preferencia a

fallar, e só o póde fazer quando lhe cabe a sua vez, sa Ivo
se o Orador convier em interromper por alguns momentos o
seu discurso. ( Estilos da Casa ).

( 58 ) Decidiu-se, em Sessão do 1.0 de Junho de 1840,
que o discurso pronunciado para fundamentar a apresentação
de qualquer Projecto ou requerimento, não seja contado no
íDumero das vezes que o Regimcnto autorisa a fallar.

Por estilos da Casa n áo se permitte ao Deputado que
manda á Mesa subcmenda ou ndditameuto a hum requeri
mento em discussão, Iallar 2.· vcz , como O autor deste,



( 28 )

será feita por l\'Iinislerios, entendendo-se huma discussão para
cada l\'Jinisterio ( 59 ).

Art. 153. No debate entre dous Opinantes, aquelle, que
tiver primeiro fallado, ter á a prioridade na replica : e não
entrará outro na discussão, sem que os dous Opinantes ( que
rendo) tenh ão fallado as vezes que lhes he permittido no
Regimento e 60 ).

Art. 154. Quando hum Projecto for rejeitado, não se
poderá tratar mais dclle nas Sessões do mesmo anno e 61 ).

Art. 155. Nas discussões não poderão os Deputados cor
roborar seus argumentos com o voto do Poder Executivo;
nem se referirão á documentos, que não estejão presentes.

Art. 156. Ainda que não haja quem falle sobre as materias
expostas á discussão, e que por isso esta se não verifique ,
sempre se procederá á votos na conformidade do Regimento.

Art. 157. Quando se houver de encetar qualquer discus
são, poder-se-ha pedir a palavra pela ordem para lembrai'
hum melhor methodo de principiaI' a discussão. (62 ) O mesmo
será pennittido no fim da discussão, quando se houver de
votar, para melhor se estabelecer o ponto da votação.

Art. 158. Sempre que haj âo dous ou mais Projectos sobre
o mesmo assumpto , haverá huma discussão previa de qual será
preferido para a discussão, sem com tudo se entender que os
outros ficão rejeitados e 63 ).

Art. 159. Todas as questões de ordem, que oecorrereui
durante a Sessão de cada dia, serão decididas pelo Prcsidente ,

e59 ) Tem-se entendido que a disposição deste Artigo só
diz respeito á 2." discussão, qne se faz por Ministerios na
parte da Despeza , em presença dos respectivos Miuistros , e por
Artigos na da Receita e Disposições Gera es, a que assiste o
Ministro da Fazenda.

Na 3. " discussão observa-se a regra estabelecida no Art.
135 do Regimento.

( 60 ) Decidio-se , em Sessão de 7 de J uIho de 1853, que
se mantivesse a execução do Art. 153 do Regimento. como
nclle se dispoem , não obstante os estilos em contrario.

e61 ) Por estilos da Cól.sa não ficão prejudicados os Proje
ctos oíferecidos como Emendas na discussão de outros, e seguem
os tramites do H.er,imento.

e 62 ) Decidia-se, em Sessão de 27 de Julho de 1854, que
não era licito oílerccer hum requerimento de ordem nos ter
mos da L " parte do ArtiGO 157 do Regimento, desde que
hou ver começado a discussão da materia de que se tratar.

e63 ) A discussão previa de preferencia pó de ter lugar em
qualquer das tres discuss ões dos Projectos. eSessões de 19 de
Junho, ].0 e 26 de Julho de 1850, e 26 de Julho de 1851).
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até que a Camara , á requerimento de qualquer Deputado, em
occasião opportuna, o decida definitivamente.

Art. 160. Nenhum Artigo do Uegimento será mudado,
ou alterado, senão em virtude de huma Indicação, que deverá
passar pelos turnos das mais lmlicaçõcs (64).

CAPITULO ur.

Do modo de cotar.

Art. 161. [enhurna materia se porá :í votos sem que este
Jao presentes os Deputados uecessarios para a celebração da
Sessão. ( 65 l.

A Consulta póde ser feita pelo Presidente, ou á requerimento
de algum Deputado; e os Projectos preferidos entrão na dia
cuss âo em que os outros esta vão. ( Est ilos da Casa).

( 64) Compete á Commissão de J)olicia dar parecer sobre
quaesquer mudanças ou alterações, que se tenhão de fazer
no Regimento. ( E menda approvada em Sessão de 5 de Julho
de 1854 ).

( 65 ) Se no fim da Sessão não houver nenhum Deputado
com a palavra, ou se não estiver na Casa nenhum dos que
a tiverem pedido, o Presidente independentemente de votação,
declarará encerrada a discussão da materia de que se tratar,
e sobre ella deverá votar-se na seguinte Sessão, consignando-se
na Acta todo o occorrido. ( Emenda approvada em Sessão de
26 de Março de 1845 ).

O encerramento sempre tem lugar, ainda que se não es
teja no fim da Sessão, quando não haja na Casa numero legal
de Deputados para proceder-se á votação. ( Estilos da Casa).

Sempre que se houver de levantar a Sessão por não achar
se presente o numero legal de Deputados para qualquer votação,
far-se-ha nova chamada, mencionando-se na Acta os nomes
dos que se houverem retirado com causa participada, ou sem
ella, como dispoem para casos semelhantes os Artigos 56 e 60
do Regimento. ( Emenda approvada em Sessão de 17 de Ju
lho de 1843 ).

A chamada não tem lugar, quando estejão preenchidas
as quatro horas de trabalho na forma dos Artigos 55 c 61
do Regimento. (Estilos da Casa).

Em qualquer discussão, excepto na 1. a e 3. a dos Projectos ,
poder-se-lia requerer vocalmente o encerramento da discussllo.
Este requerimento será sem debate posto á votos, e sendo
approvado pela Camara, o Presidente declarará concluida a
discussão,

AI.· e 3. a discussão não serão encerradas, havendo quem
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Art. 162. Por tres maneiras se podem dar votos: 1. o,

pelo methodo symbolico nos casos ordinarios : 2.
0

, pelo no
minal de sim, ou não nos objectos de maior importancia e
3. o , por escrutinio secreto nas Eleições (66 ).

tenha a palavra, sem qne pelo menos se haja tratado da
materia em duas Sessões dia rias. Ficào revogadas as disposições
relativas ao encerramento das discussões em attenç ào ao nu
mero dos discursos. (Emendas approvadas em Sessões de 28
de Julho de 1838 e 30 de Janeiro de 1850 ).

Sempre que o Projecto tem huma só discussão, póde
ter lugar o encerramento no mesmo dia, visto corresponder
essa discussão á 2." dos mais Projectos, conforme dispoeui o
Art. 127 do Regimento. O mesmo caso se dá á respeito das
Emendas do Senado, de que trata o Art. 143 do Regimento.
( Estilos da Casa).

Não he perlllittido requerer o encerramento de qualquer
discussão imlllediatalllente depois de havei' Iallado hum l\Ii
nistro d' Estado, ainda que seja Deputado. ( Emenda appro
vada em Sessão de 6 de Junho de 1845).

Decidio-se, em Sessão de 22 de Agosto de 185 t, que os
Projectos, cuja votação seja interrompiJa em Legislatura an
terior , entrem de novo em discussão. (Yid, nota 40 ao Art. 127).

(66) A votação sobre negocios particulares se fará por escru
tinio secretü : este se elfecluará, procedendo-se á chamada, e
lançando cada Deputado em huma urna collocada em frente
da mesa, á medida que o 1.0 Secretario enunciar ° seu nome,
huma esphera , branca se o voto for a favor I ou preta se
for contrario á materia proposta. Para este fim receberá do
Continuo huma esphera branca, e outra preta.

A esphera inutilisada ,isto he I aquella que não servir para
exprimir o voto I será lançada em outra urua.

Havendo t'mpate na votação observar-ie-ha a disposição
do Art. 169 do Regimento.

A' Mesa compete providenciar ácerca do meio pratico
deste modo de votaçào.

ão s30 comprchendidos nesta regra os requerimentos de
urgencia I ou adiamentos I e os que exigirem informações a
respeito de negocios particulares I os quaes serão decididos por
votação spnbolica. ( Emendas approvadas em Sessão de 28 de
Janeiro de 1850).

Decidio-se, em Sessões de 6 e 7 de Março de 1850 I que
os Projectos sobre negocios particulares I que passarem por tres
discussões, sejào votados symbolicamente na 1. a e 2." I e s ó
por escl'Utinio secreto na 3." discussão; mas tendo huma só
discussão devem ser votados por escrutínio secreto em todos os
ArtiGOS e Emendas.



votos., 1.·,
, pelo 110

port811cia :

h

tratado da
s disposições
IÇ~O ao nu
sões de 28

..são, póde
órresponder
! dispoem o
"e peito das
Regimento.

de qualquer
hUIII J\1i

nda appro-

I, que os
íslatura an

Art. 127).
por escru

hamada , e
em frente
seu nome,

preta se
eeeberá do

ervir para

disposição

o pratico

mentos de
rmaeões a
idíd~s por
de 28 de

( :11 )

Art. 163. O metliodo symbolico se pratica dizendo O Pre
sidente - Us Srs, que são de parecer. " . queirão levantar-se. _

Art. 164. Se o resultado dos votos for t ão manifesto,
que á primeira vista se conheça a pluralidade, o Presidente
O publicará; mas se esta não for logo manifesta, ou se parecer
á algum Deputado que o resultado publicado pelo Presidente
não he exacto , poderá pedir-se que se contem os votos.

Art. 165. Em qualquer destes casos dirá EI President-e
queirão levantar-se os outros 81's., que votárão contra _ e
dous dos Secretarios , cada hum de seu lado, contarão os
votos para serem combinados com os primeiros.

Art. 166. Para se praticar. a votação nominal será preciso
quc algum Deputado a requeira , c que a f!:amara o decida
por meia de voraç ão ( 67 ).

Art. 167. Determinada a votação nominal, o 1.. Secreta
rio, pela lista geral, irá chamando cada hum Deputado de
per si; e dous dos outros Secretarios farão cada hum sua lista,
huma com os nomes dos que votarem- sim, - e outra com
os nom-es dos que votarem - não. _

Art. 168. O terceiro methodo de votar, que he por es
crutinio secreto, se fará por cedulas escriptas , e lançadas em
urnas, que correr ão os Coutinuos por todos os Deputados;
e apresentadas na Mesa as cedulas , depois de contadas pelo
1.. Secretario, e por elle lida cada huma de per si, farão os
outros Secretarios os competentes assentes, d' onde no fim
se fará a apuração para se puhlicar o resultado da vota
çâo (68 ).

Decidio-se, em Sessão de 3 de Março de 1850, que nà6
sejão votados separadamcnte por escrutínio secreto os diversos
§§ que contiver cada Artir,o do Prejecto por ficarem com
prehendidos na votação do Artigo.

Decidio-se, em Sessão de 31 de Maio de 1854, que, não
obstante a decisão de 6 de Março de 1850, devia-se votar
po~ escrutinio secreto lia 2.' discussão de hum Pl'Ojecto, que
leria de passar por huma 3.', quando alr,um de seus Artigos
comprehendesse materia de interesse particular.

Decidio-se, em Sessão de 9 de Fevereiro de 1850, que
havendo adopção nos Pmjectos votados em escrutínio secreto
esta se faça por votação symbolica. '

( 67 ) Estes requerimentos são verbaes , e fazem-se na
easião de proceder-se á votaçào, não se admittindo dis
ssão, (Estilos da Casa).
,( 6 ) A eleição faz-se immediatamente, se algum Depu

tado p requel', e a Camara approva a urgcncia. D'outra sorte
terá lugar no dia seguinte. O Presidente vota em todas as
eleições. (ESlilos da Casa).
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Art. 169. Havendo empate em qualquer das duas pri
meiras votações ficará a materia adiada para se discutir nova
mente em outro dia ( 69 ); e se houver segundo empate ficará
a materia rejeitada.

Art. 170. Nenhum Deputado presente poderá recusar-se de
votar, salvo: 1.0 , por não ter assistido ao debate: 2.0

, por
se tratar de caso proprio , em que será inhibido de votar; mas
poderá assistir á discussão ( 70 ).

Art. 171. Nunca se votará na presença do Ministro d'Es
tado, quando elle não for Membro da Camara, salvo nas
questões de ordem, adiamento, ou urgencia, a cujas votações
poderá assisti I' (71 ).

Art. 172. Quando o Projecto for composto de mais de
hum Artigo, votar-se-ha separadamente sobre cada hum;
e em geral quando a materia sobre que dever recahir a vo
tação se compuzer de duas ou mais proposições distinctas,
tamb ém se votará separadamente sobre cada huma dellas (72).
Exceptua-se a votação das Hesoluç ões dos Conselhos Geraes,
sobre que se votará em globo, ainda que constem de varies
Artigos ( 73 ).

Art. 173. Na votação das Emendas, terão a prioridadc
as suppressivas; e quando se tratar de despezas , se porá á votos
primeiro as mais restricuvas.

Art. 174. O acto de votar nunca será interrompido, sa
hindo os Deputados para fóra da Camara , ou atravessando-se
o Salão na occasi ão da votação ( 74 ) .

Art. 175. Nenhum Deputado poderá protestar, por es
cripto , ou de palavra, contra a decisão da Camara; poderá

( 69) Decidio-se, em Sessão de 13 de Julho de 1850,
que dividindo-se o Artigo para a votação, e procedendo-se
á nova discussão, por ter havido empate, esta versa sobre
todo o Artigo.

( 70 ) Por estilos da Casa o Deputado inhibido de votar
p úde tomar parte na discussão, quando tenha de defen
der-se de alguma accusaç ão ou de sustentar os seus direitos.

( 7~ ) Revogada a uh!ma :r~rte. Vid. not~ 28 ao Art. 88.
( 72 ) Entende-se a disposiç ão deste Artigo para a 2. ' e

3." discussões, visto quc na 1.' vota-se em globo. ( Art.
129 do Regimento ).

( 73 ) Vid. nota 47 ao Artigo 139.
( 74) A votação, depois de encerrada a discussão, póde

ser addiada para a seguinte Sessão diaria; assim se procedco ,
por decis ão da Camar~, em 13 de Setembro de 1818 I tra
tando- se do Projecto de Lei do Orçamento.



1850,
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sobre

( 33 )

-sim inserir nas Actas a sua declaraç ão de voto, apresentando-a
na mesma Scssão, ou na subsequente, sem ser motivada.

CAPITULO XIII.

Dos Pareceres de Commissões.

Art. 176. Em l'cera , nenhuma matcria se tomará em con
sideração lia Camara, sem que primeiro se tcnha mandado á
Íunrra Commissão para sobre ella interpôr seu Parecer. Ex
eeptu âo-sc i 1. 0

, os requerimentos dos Deputados lia forma do
Rceimento: 2. 0

, os Projcctos que, julgados objecto de de
liberaç âo , est ão em estado de entrar na ordem dos trabalhos :
3. o , os Projectos , e Emendas, vindos da Camara dos Senado
res ( 75 ) : 4. 0

, as Resoluç ões dos Conselhos Geraes de Pro
vincia ( 76 ).

Art. 177. A Commiss üo .i quem for esviada a maleria,
interporá sobre ella , COIIIO entender, seu Parecer por escripto ,
em que deverão assignar todos os Membros, ou ao menos
a maioria da Commissão, sem o que se não julgará Parecer
de Couunissao.

Art. 178. O Membro on 1\Ielllbros da Comlllissão, que
não concordarem com a maioria della , poderão assignar o
Parecer - vencidos - 011 - com resuicções -, ou poderão dar

seu voto em separado. .
Art. 179. Os Pareceres serão }lOStOS sobre a Mesa. e alli

lido cada hum de per si pelo 1. o Secretario em cada huma das
Sessões diarias depois do expediente, na conformidade dos Ar
tir,os 68 e 69; não havendo quem peça a palavra sobre a sua
materia, serão postos á votação da Cantara.

Art. 180. O Parecer, sobre cuja matcria algum Deputado
pedir a palavra , se considerará POl' esse facto adiado para ser
discutido , quando se der para Ordem do dia. O mesmo se
praticará com o ,Parecer, quc ~rouxc~ voto separado, ou assigna
tura com restricç ão ou vencido ( J7 ).

( 75 ) Podem ser enviados a alguma das Commissões da
Casa por decisão desta, á pedido de hum dos seus l\Iem
bras. Assim se resolveo em Sess ão de 6 de l\Iarço de 1850.

( 76 ) Forão pelo Acto addicional á Constituição substitui
s pelas Assembléas Legislativas Provinciaes.
( 77 ) Não se entende a disposição deste Artieo com os

areceres ácerca do reconhecimento de Deputados e chama
de Supplentes, que entrão logo em discussão, embora

haja quem sobre elles peça a palavra, ou traga voto sepa
rado, ou assiguatura com restriccão ou vencido, ( Est ilos da
Casa ). •
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Art. 181. Sempre que em alGum Parecer vier Projecto de
Lei, ou de Resolução, será este lOGo posto á votos - se he
objecto de deliberação; - e decidind o-se pela allirmativa , ir;l
tudo a imprimir para entrar na ordem dos trabalhos.

Art. 182. Se ao contrario se decidir que não he o Pro
jecto objecto de deliberação, e o Parecer não constar senão
de o motivar, neste caso ficará desde 101~o a materia rejeitada,

Art. 183. No caso porêm que o Parecer contenha mais
mat éria alêm da que disser respeito ao Projecto , ou tenha
votos em separado, ou de qualqucr I únua se torn e demasia
damente complicado, ent âo , ainda que se não jul gue o Pro
jecto a elle junto objecto de deliberação, sempre ficará toda
a materia adiada para se tratai' em outra occasi âo,

Art. 184. Quando os Pareceres, qne ficarem adiados, fo
rem longos, e sobre matcrin de l~ralllle importaucia , ti pedido
de algum Deputado, e preccd enJo votação da Camara, inde
pendente de discussão , se mnndarão imprimir para se disui
buirem os exemplares pelos Depulados , e depois serem dados
para a Ordem do dia.

AI't. 185. Se na discussão de qu alquer Parecer vier ú Mesn
como Emenda á elle alGum Projecto de Itesolu ção , será
apoiado como as mais Emendas; e no fim da discussão do

Decidio-se , em Sessão de 11 de !\laio de 1850, que os
Pareceres ácerca da permissão que o Governo solicitar para
que algum Deputado possa sahir para outra Commissão , nos
termos do Art. 34 da Constituição, fiquem adiados nos ca
sos previstos no Art . 180 do UCGimenLO, salvo se forem jul
gados urgentes por votação da Uamara , ti requerimento de
hum de seus Membros. Decidio-se mais que na discussão des
ses Pareceres era licito entrar no exame da conveniencia da
nomeação, e dos acto s da vida publica do nomeado.

O Projecto de Resposta á Falia do 'I'hrono , que for offe
recido pela respectiva Commissão, he impresso no Jornal. que
publica as Sessões da Camara , antes de ser dado para Ord em
do dia. Tem huma ,só discusão em Globo, na qual se admitte
o exame da politica geral do l\Iinisterio; e sendo approvado
he remettido á mesma Com missão ( ainda que n ão tenha
sido alterado por emendas ) á qual he licito fazer peqnenas
alterações e correcções na redacção, que não prejudiquem o
sentido, como se decidio em Sessão de 24 de NIaio de 1843.
O autographo da Resposta he assir,nado pelo Presidente c
pelo 1. 0 e 2 .0 Secretarios , e apresentado ao Imperador po I'
huma Deputação de 24 Membros, da qual fazem parte os
da Commissão, cujo Relator será o Orador da Deputação .
(Estilos da Casa ].



Do modo como se lia de comnnmicar a Camara com o Imperador,
com a Camara dos Senadores, e com o Gocerno,

Art. 188. A Camara se conununicará com o Imperador
por meio de Deputações formadas de seus Membros ( 79 ).

Art. 189. Quando houver de enviar-se alguma Deputa
çãe ao Imperador I o 1.° Secretario par ticipar á ao Ministro do
.lmperie, em Ollicio. que a Cama.ra tem deliberado enviar
huma Deputação ao Imperador, para que se lhe designe dia,
hora e lugar para a sua recepção.

Art. 190. A conununicaçao com a Camara dos Sena
res , fóra dos casos, em que deve praticar-se por Depu-
•ões na fórma da Constituição, será feita por Oflicios do

1.0 Secretario dirigidos ao 1.0 Secretario do Senado ( 80 ).
Art. 191. A Cainara se couununicará com o Governo

11 r meio do 1.0 Secretario I que dirigirá seus Oflicios aos Mi-
istros d'Estado competentes.

CAPITULO XIV.

(78) Vid. nota 40 ao Art. 127.
( 79 ) Para requerer a designação do dia, hora e lugar da

essão Imperial do encerramento da Assembléa Geral manda
'Cada hurna das Camaras a sua Deputação. ( Estilos seguidos
em ambas as Camaras ). Vid. nota 18 ao Art. 54.

ç O ~ As Camaras communicão-se por meio de seus 1.·'
Secretarios , e somente por Deputações, no caso do Art. 61

a Gonstituição.
Antes que huma Camara envie á outra sua Deputação,

êdirá declaração do dia e hora para seu recebimento.
\'\. Deputação de huma Camara será recebida na outra,

porta do seu Paço I pelo Porteiro e dous Continuos; e á
rta do Salão pOl' huma Deputação de 6 Membros , A' sua

entraEla no Salão se levantará a Camara, e lhe dará assento
n l\'Iesa entre o Presidente e o 1.0 Secretario. O seu Orador
fallará sentado. ( Reguucuto COIllI\IUIII Art . 30, 31 e 32 ).

Parecer, depois de se votar sobre a sua materia I per-se-be
a Hesolução á votos - Se he objecto de deliberação; - e
decidindo-se pela aflinnativa, entrará logo em discussão (78).

Art. 186. Quando os Pareceres de Commissão não forem
mais do que simples requerimentos na conformidade do Re
r,tmento, neste caso I ainda que se peça sobre eIles a pala
vra, sempre se proseguirá como nos mais requerimentos dos
~eputados, na I óruia estabelecida 1I0S Artigos 69 e 126.

bt. 187. Sempre que se esgote a Ordem do dia, e sobrar
tempo, ter á lugar a leitura de Pareceres, ou a discussão dos
adiados.
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CAPITULO XV.

Da Policia.

Art. 1!>2, Os Deputados assistirão pontualmente ás Ses
sões ordinnrias e extraordiuarias : e nenhum se retirará do
Pa ço da Camara , durante a Sessão, sem o participar ao
Presiden te .

Art. 193 . Quando ti verem algum impedimcnto, que não
exceda á tr es Sessões , o participarão ao Presidenute pOl'
hum recado , quando for por mais tempo, o farão CUI Oflicio
dirigido ao 1.0 Sccretario , pedindo que communique á Camara
o seu impedimento,

Art. 194. Quando pedirem licença para ausentar-se, d eixando
o exercício de Deputados, dir ão por escripto os moti \ 'OS quc
tiverem , a rim da Camara deferir-lhes como for de justiça ,
não padecendo o serviço.

Alt. 195. Os Deputados, qu e nas Sessões não guardarcm
o dCCOIO devido, se rã o adv ertidos pelo Presid cntc , usando

Por estilo o Reqn crimento da Camara , no caso do Art.
61 da Constituição, qu e h e apresentado pela Deputação e
1)01" ella assignado , redig e-se pela formula seguintc. - .. Augus
tos e Digui ssimo s Senhores Hepr esentantcs da Nação. A
Camara dos Deputados não tendo npprovado a Emenda do
Senado ( segue-se o transumpto da Em enda com declaraç ão
do Projccto a que he (eita ) , e julgando o Projccto vanta
joso, nos envia em Deputação, a fim de requerermos em
seu nome a reunião das duas Camaras na fôrma do Art. 61
-da Constituição do Imperio , Paço do Senado &c. - »

A Resposta he de estilo vir em Officio diri gido ao 1.0

Secretario.
Á reunião da Assemhléa Geral precederá participação e

mutua intelligencia entre as Camaras, ( R egimento Commum
Art. 12 ).

Para a reunião das Camaras qualquer della s faz o con
vite, e a outra p óde propo!' mudança do dia p ela primeira
indicado. ( Diversos precedentes ).

A Lei dc 26 de Agosto de 1826 estabelece o modo pra
tico do Reconhecimento do Princip e Imperial, como futuro
Successor do Throno , e o ceremonial que em tal acto deve
ser observado.

O Regimento Commum marca o cerernonial que se deve
observar no acto do Juramento, que em conformidade do s
Artigos 103 , 106 e 127 da Constituição tiv erem de prestar
o Imperador , o Principc Imperial , c o Re gente .



( 81 ) Vid. Arts. 27 e 28 da Constituição , elo· do De
creto n ,? 284 de 14 de Junho de 1843.

( 3i )

da formula - Attcnç ão -. Se esta advertencia não bastar,
o Presidente dirá - S.', ou Srs. Deputados F. e F. a ttenção - ;
e sc for ainda infructifcra esta nominal advertencia, o Presidente
os excluirá da Sessão, com accordo da Camara, por esta for
mula -O Sr. ou Srs, Deputados F. F. devem retirar-se -; e os
Deputados sahirâo logo sem replicar.

Art, 196. Quando algum Deputado falia I' sem ter obtido
licença, o Presidente o advertirá COIII a palavra-ordem -;
se sendo advertido segunda vez I não obedecer, o Presidente
o mandará retirar com accordo da Camara.

Art. 197. Não se farão leituras de discursos escriptos ,
excepto os relatorios das Commissões.

Art. 198. Só para reclamar a execução de Artigo ex
presso do Regimcnto, se poderá interromper quem estiver
fallando: o quc se fará dizendo - ordem.

Art. 199, Se no calor da disputa o Deputado se exceder,
o Presidente o advertirá La e 2.a vez com a expressão-or
dem -; e continuando eIle I o Presidente lhe dirá - o Sr. F.
não está em estado de deliberar -; e o Deputado sahirá im
mediatamente da Sala por accordo da Camara.

Art. 200, Quando o Deputado I que estiver fallando,
divagar da questão, ou quizer introduzir indevidamente ma
teria nova para a discussão, o Presidente lhe apontará qual
be o objecto que se discute; e se sendo ad vertido por duas
vezes, o Deputado iusistir , manda-lo-ha sentar-se, usando
da formula - o SI', Deputado F, póde sentar-se -; o que o
Deputado executará promptamente.

Art. 201. Todos os Cidadãos, e Estrangeiros , tem di
reito de assistir ás Sessões I com tanto que vão desarmados,
e guardem o maior silencio, sem dar o mais pequeno signal
de applauso, ou de reprovação do que se passar na Camara.

Art. 202. Os Espectadores, quc perturbarem a Sessão,
. se farão sahir immediatamente das Galerias; e se o caso as

sim o pedir, ter-se-Ira com eIles a demonstração, que a Ca
mara julgar conveniente.

Art. 203. Quando a inquietação do Puhlico, ou dos De
putados , não puder cohihir-se pelas admoestações do Presi
dente, poderá este levantar a Sessão, bem como nos casos
dos Artigos 195, 196, ] 99, 200, 201 e 202.

Art. 204. Se algum dos Deputados commetter dentro do
,Raço da Camara qualquer excesso, que possa julgar-se digno
de castigo maior, que o declarado neste Capitulo, a Com
missão de Policia conhecerá do facto, e o proporá á Camara
para elIa determinar o que ha de praticar-se ( 81 ).
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Arl. 20!í. Se no Paço (Ia Camara se perpetrar algum
excesso, ou delicto , a Couuniss ão de Policia fará pôr em custo
dia, dentro do Edificio, o culpado, ou culpados; e passando á
averiguar o facto, se delle resultarem motivos sufficientes
para se proceder contra os delinquentes , se entregarão den
tro de 24 horas ao Juiz competente, dando-se depois conta
á Camara cio succedido,

Art. 206. O Portciro , Continuos e mais Empregados su
balternos, que forem necessarios para guarda e serviço da
Casa, serão propostos á approvaçüo da Camara pela Commis
são de Policia , a qual distribuirá a cada hum delles o ser
viço, de que houver de ficar encarregado, ordenando-lhe o
modo, por que o ha de executar ( 82 ).

Art. 207. A mesma Commiss:io proporá o numero, e
Ordenados de todos os Empregados subalternos para a Ca
mara decidir o que parecer acertado (83).

Art. 208. Todas as Ordens aos Empregados, de que
fazem menção os dous Artigos antecedentes, serão commu
nieadas pelo Presidente.

Art. 209. Os Titulos destes Empregados, e de todos
os da Camara, serão passados na respectiva Secretaria e assig
nados pelo Presidente, 1. 0 e 2. 0 Secretarios.

Art. 210. As pessoas destinadas para o asseio, e lim
peza do Edi6cio, não terão titulo, e poderão ser tomados
e despedidos ao arhitrio da Commissão,

Art. 211. No intervallo das Sessões a mesma Commis
são, ou algum de seus Membros, que ficar na Côrte, se
encarregará do governo, e Inspecção do Paço da Camara , dis
tribuindo para este fim as Ordens necessarias ao Porteiro Mór
e Continuos, e dando as mais providencias, que as cir
eunstancias exigirem.

( 82) Não são distribuidos na Casa papeis que não sejão
Olliciaes ou relativos aos trabalhos das Commissões s todos
os mais, precedendo autorisaç ão da Commissão de Policia,
ficão sobre a Mesa para serem recebidos pelos Deputados,
que os quiserem. ( Estilos da Casa ).

( 83 ) A Commissão de Policia será competente para propôr
o numero e ordenados dos Ofliciaes da Secretaria, e os indi
viduos que dev ão ser nomeados para os ditos lugares, bem
como para estabelecer em Regulamento os deveres e attribui
ções de todos os Empregados da Casa, e da Secretaria, ( Emen
da approvada em Sessão de 5 de J nlho de 1854 ).

F I M.
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