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L%JIZ FERNANDES DE ASSIS

Editor dos Cader-
nos da Escola do
Legislativo

O

Regimento Interno da Assembléia
Legislativa Provincial de 1835,
consubstanciado na Resolução n° 15,
contém 282 artigos e foi assinado por
Antônio Paulino Limpo de Abreu,
então Vice-Presidente da Província
de Minas Gerais'. Tratava-se das
primeiras regras de convivência que
receberiam os parlamentares minei-
ros em sua Legislatura de estréia.
Durante todo o século XIX, este

Regimento foi objeto de várias emendas, que o adaptaram às
circunstâncias históricas. Selecionamos aqui os artigos mais
significativos, que nos permitem conhecer melhor o arcabouço
jurídico que fundou a instituição do Poder Legislativo em
Minas Gerais.

Sabemos que um contexto histórico nunca é apreen-
dido em seu todo, e o máximo que os historiadores podem

'Este documento
encontra-se na Co-
leção Leis Mineiras
no Arquivo Público
Mineiro
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Estudos Históri-
cos, RJ, vol 9,
17, 1996, p.87

2 Ver limar Aohioff
de Mattos, O tempo
S a q u a rema
I-iuctec/iNL, 1978.

2 Ver Aikens, neste
volume, p9 41.

fazer é buscar dar sentido a alguns gestos e palavras deixa-
dos em documentos públicos. Quando conseguimos com-
pilar, classificar e divulgar alguns vestígios esquecidos em
arquivos, como faremos agora com o Regimento Interno
da Assembléia Legislativa Provincial mineira, não estamos
imaginando que aqueles atores políticos sabiam de ante-
mão que suas idéias pudessem resistir ao tempo. Os depu-
tados provinciais não tinham noção de serem eles próprios
agentes históricos, com pretensões à imortalidade. Debati-
am ferozmente pelos interesses de seus pares, daquele mo-
mento, e sabiam razoavelmente o ofício parlamentar. Como
bem escreveu Henry Rousso', 'o documento escrito (car-
ta, circular, auto, etc.) proveniente de um findo de arqui-
vo foi por sua vez produzido, por instituições ou indivíduos
singulares, tendo em vista não uma utilização ulterior, e
sim, na maioria das vezes, um objetivo imediato, espontâ-
neo ou não, sem a consciência da historicidade, do caráter
de fonte' que poderia vir a assumir mais tarde".

A fundação de uma Assembléia, onde a elite agrária
pudesse debater os rumos dos negócios da Província, era
uma idéia nova, em 1834, mesmo para os Liberais. Para or-
ganizar os debates e dar eficácia ao processo legislativo ur-
gia, inicialmente, a definição de um Regimento Interno. Os
fazendeiros, comerciantes, burocratas e padres que foram
escolhidos por seus pares como seus representantes no
Parlamento mineiro tinham em suas propriedades, herdadas
e preservadas desde a colônia, o mando absoluto e o direito
de governar como uns déspotas' . Ali, naquele espaço,
mandavam eles. O braço do Estado que chegava através da
burocracia parava nas vilas e cidades, sem cruzar as fron-
teiras de suas fazendas. Por isso mesmo, ao aceitarem par-
ticipar da vida pública no recinto do Parlamento, sabiam
que teriam de abrir mão do espaço de mandatário para con-
viver com o dissenso político. E o dissenso era estabeleci-
do inicialmente pelos próprios limites da liberdade que
queriam: a liberdade dos modernos de não participar dos
negócios públicos'. Depois, o dissenso em tomo dos limites
do Poder Central nos assuntos da Província. Uns, querendo
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a descentralização, que aproximava os desejos inconfessos
dos limites de sua propriedade. Outros, querendo a força
do governo central, que civilizaria e definiria os novos ru-
mos daquela monarquia acéfala. Aos conservadores cum-
pria instituir um governo forte, centralizado na Corte, que
definisse regras claras e comuns a todas as instâncias de
poder e em todo o território nacional. E, aqui, o momento
histórico era particularmente importante para a constituição,
naquele momento, de um espaço de reunião da elite aristo-
crática. Esta elite, formada por fazendeiros, comerciantes,
financistas, religiosos, juizes e burocratas, sabia que a abdi-
cação de D. Pedro 1, em 1831, tinha deixado um vácuo e
uma criança de cinco anos, e que os "bárbaros" e "selva-
gens", identificados com os homens livres pobres, tenta-
vam obter sua parcela de poder. Excluídos os escravos, as
mulheres, os analfabetos e os sem-renda, restava uma minoria
que, pela primeira vez, munia-se para definir as regras de uma
convivência civilizada. O palco político era agora o Parlamento.
As regras no trato com o outro era o Regi-mento

Não pretendemos examinar artigo por artigo do Re-
gimento nesta breve introdução, pois o documento merece
uma exegese acurada. Apontamos apenas alguns pontos.

Desde a primeira norma, a que diz: "No dia da
Instalação da Assembléia os Deputados concorrerão antes a
Igreja, que tiver sido designada pelo Presidente da Provín-
cia, (do que se fará a competente participação a Assembléia)
e a hora marcada na sessão precedente para assistirem a
Missa do Espírito Santo, e prestarem juramento nas mãos do
Bispo Diocesano, ou nas da Autoridade Eclesiástica mais
graduada do lugar, a quem na falta do Bispo Diocesano(...)
compete celebrar`, (sic) chama-nos a atenção que estáva-
mos, ainda que sem um monarca, num regime monárquico, 4 A.20.
sob o governo de regentes, onde a Igreja católica era parte
constitutiva do Estado. O padroado, ou seja, o direito de
administrar os assuntos religiosos dado aos monarcas por-
tugueses, vinha desde 1456 (com o Infante D. Henrique)
passando por todos os ascendentes do Infante D. Pedro II. A
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'"A noção de copus
mysticum significa-
va, em primeiro lu-
gar, a totalidade da
sociedade cristã em
seus aspectos or-
ganológicos: um
corpo constituído de
cabeça e membros".
Ver mais iri: Ernst
Kantorowicz, Os
dois corpos do Rei,
especialmente
cap.5: A realeza
centrada no gover-
no: corpus musti-
cum, p125170.

independência do Brasil não rompera essa tradição e toda a
folha de pagamento dos funcionários encarregados dos ofíci-
os religiosos, a saber, os padres, clérigos, párocos e bispos,
era custeada pelos cofres reais.

O rei, ao administrar o sagrado, reafirmava sua inten-
ção de ocupar o corpus mysticum5, instituir o governo centra-
lizado, forte, onde seus siiditos soubessem que em todo rito
deveriam reverenciar a Cristo e ao rei. Ser fiel a um e outro.
Jurar aos evangelhos pela mão do bispo era um ato de
obediência para o ingresso no mundo da política. Assim, a
posse do presidente da Província (art. 36 ao art. 43) ganha
sentido, quando a fórmula do juramento diz o seguinte: "Juro
bem servir o Emprego de Presidente ou Vice-Presidente desta
Província de Minas Gerais, desempenhando religiosamente
todas as obrigações a meu cargo; Assim Deus me ajude
Seria banalizar o assunto se quiséssemos estabelecer pontos
de comparação com o Executivo e o Corpo Parlamentar de
hoje, mas sabemos que, informalmente, ainda prevalece,
oficiosamente, a realização de missa após a posse civil e a
abertura dos trabalhos, "sob a proteção de Deus".

Logo a seguir, o Regimento apontava a composição
da Mesa "de um Presidente, e dois Secretários, os quais
servirão por toda a Sessão Ordinária, ou Extraordinária, e
nas prorrogações, havendo-as, até a Instalação da Sessão
Ordinária do ano futuro, e nova eleição dos Membros que
devem compô-la ". Ao presidente era vedado o exercício
em qualquer comissão, exceto na de Polícia, da qual sem-
pre seria membro nato (por quê? A Comissão de Polícia
era a mais importante?).

Apenas como uma curiosidade, pelo Regimento fica-
mos sabendo que os trabalhos da Assembléia Legislativa
Provincial começavam às onze horas da manhã e duravam até
às três da tarde. Achando-se presentes 19 deputados dos 36
eleitos, o presidente abria a sessão com as palavras: "Abre-se
a Sessão " . Não havendo número suficiente de deputados para
abrir-se a sessão depois de feita a chamada, o presidente, os
secretários e deputados se conservavam nos seus lugares; e
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se até ao meio-dia não concorressem mais deputados para
preencher o número mínimo de 19, o presidente declarava:
Hoje não há Sessão. Ganha importância a presença parlamen-
tar quando lemos no art. art.234: "Nenhum Deputado presente
poderá escusar-se de votar, salvo quando não tiver assistido
a discussão".

É interessante observar o princípio restrito dado à
publicidade dos atos da Assembléia. Ao contrário do que
instituía um parlamento republicano, as atas das sessões
"poderão ser publicadas pela Imprensa, havendo quem as
peça para este fim" (art. 97). A mesma restrição transparecia
quanto aos projetos de lei, quando, feita a leitura do projeto
pelo secretário, o presidente consultava a Assembléia se ele
era, ou não, objeto de deliberação; "e os Deputados resolverão
sem preceder discussão, se deve ou não ser impresso, ou
copiado, para entrar na ordem dos trabalhos".

O Título 13 do Regimento Interno tratava dos parece-
res de comissões (art.132 a art.138), e nele rezava
que, "quando os Pareceres forem tão extensos, que pela
leitura não fique a Assembléia inteirada da matéria, poder-
se-á a requerimento de algum Deputado aprovado por dois
terços dos votos mandar imprimi-lo para entrarem discusão".
Claro que sabemos das condições precárias, técnica e finan-
ceiramente, para a impressão dos documentos, mas o sentido
de atenção para a publicidade dos atos ainda não trans-
parecia.

O cuidado com o acervo da Assembléia Legislativa
Provincial deve ser maior pelas diferenças dos documentos
republicanos. Como vimos, no período monárquico não
havia a obrigação expressa em lei de se publicar todos os
atos do governo, nem mesmo a figura de um diário oficial,
facultando à cada Legislatura a escolha da imprensa que
veicularia apenas alguns poucos debates e atos oficiais.
Tudo sem muito critério rígido de veiculação, antes,
de acordo com a vontade política dos dirigentes do Parla-
mento.
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REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA PROVINCIAL DE MINAS GERAIS,

1835

Resolução n° 15 - pg. 39 - 282 artigos

Antônio Paulino Limpo de Abreu, Vice-Presidente da
Província de Minas Gerais: Faço saber a todos os seus
habitantes que a Assembléia Legislativa Provincial decretou a
Resolução seguinte.

REGIMENTO INTERNO da Assembléia Legislativa
Provincial de Minas Gerais.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE
MINAS GERAIS RESOLVE:

TITULO 1— DAS SESSÕES PREPARATÓRIAS

Art. 20 - No dia da Instalação da Assembléia os
Deputados concorrerão antes a Igreja, que tiver sido designa-
da pelo Presidente da Província, (do que se fará a competente
participação a Assembléia) e a hora marcada na sessão
precedente para assistirem à Missa do Espírito Santo, e
prestarem juramento nas mãos do Bispo Diocesano, ou nas da
Autoridade Eclesiástica mais graduada do lugar, a quem na
falta do Bispo Diocesano compete celebrar.

TÍTULO 2— DA INSTALAÇÃO E ENCERRAMENTO
DA ASSEMBLÉIA

Art. 24 —No diadaInstalação daAssembléia, reunidos
os Deputados logo depois daMissa do Espírito Santo, na Sala
das Sessões, o Presidente depois de feita a chamada, e
havendo número legal, nomeará uma deputação de seis
Membros para receber o Presidente da Província na Sala
imediata a das Sessões, e acompanhá-lo até o mesmo lugar na
sua saída.
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TÍTULO 3— DA ADMISSÃO DOS DEPUTADOS

Art32 - Logo que sobre a Mesa for depositado o
Diploma de algum Deputado, o Presidente interrompendo a
discussão de qualquer matéria, de que se estiver tratando,
anunciará que se acha sobre a Mesa o Diploma do Sr. F....
e convidará a Comissão de Poderes para que se retire, e o
examine com brevidade.

TÍTULO 4—DO JURAMENTO E POSSE AO
PRESIDENTE DA PROVÍNCIA

Art. 40 - A fórmula do Juramento será a seguinte -
Juro bem servir o Emprego de Presidente ou Vice-Presidente
desta Província de Minas Gerais, desempenhando religiosa-
mente todas as obrigações a meu cargo; assim Deus me
ajude.

TITULO 5— DA MESA

Art.44 - A Mesa será composta de um Presidente e
dois Secretários, os quais servirão por toda a Sessão Ordiná-
ria, ou Extraordinária, e nas prorrogações, havendo-as, ate a
Instalação da Sessão Ordinária do ano futuro, e nova eleição
dos Membros que devem compô-la.

TÍTULO 6— DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 49 - O Presidente não poderá ter exercício em
Comissão alguma, exceto na de Polícia, da qual será Membro
nato.

TÍTULO 7— DOS SECRETÁRIOS E SUPLENTES

Art. 66 - Ao Secretário compete:

§ 2— Fazer a leitura de toda a Correspondência Oficial,
memórias, petições, etc., dirigidas à Assembléia, assim como
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das Leis e Resoluções, que houverem de ser sancionadas, ou
publicadas.

§ 4 - Receber todos os ofícios das Autoridades
constituídas na Província, ou fora dela, e dos Deputados; as
representações, petições, e memórias, que forem dirigidas à
Assembléia, dando conta em resumo de seu conteúdo, para
terem destino na forma do Regimento.

§ 5 - Fazer recolher e guardar em boa ordem os
projetos, indicações, pareceres de Comissões e emendas, que
se oferecerem na Sessão.

§ 7 - Propor à Assembléia pessoas idôneas para os
lugares de Oficiais da Secretaria, dirigi-los, e regular todos os
trabalhos da Secretaria.

TITULO 8- DAS COMISSÕES

Art.59 - Haverá na Casa as seguintes Comissões
Permanentes:

1) de Poderes e de Infrações de Constituição e das Leis;
2) da Fazenda Provincial;
3) da Fazenda Municipal;
4) de Propostas e Representações das Câmaras;
5) de Estatística, Catequese e Civilização dos Indíge

nas;
6) de Instrução Pública;
7) de Estradas, Pontes, Canais e Navegação Interior

dos Rios;
8) dos Negócios Eclesiásticos;
9) de Força Pública;
10) de Polícia; e
11) de Redação.
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Art.63 - As Comissões não poderão ser compostas de
menos de três Deputados, nem de mais de cinco: um deles será
o Presidente e Relator, nomeado pela mesma comissão.

Art. 70 - Qualquer Deputado poderá assistir as
conferências da Comissão mas não terá voto nelas.

TITULOU — DAS ELEIÇÕES

Art.77 - Quando faltar qualquer membro de alguma
Comissão, o Presidente nomeará outro para substitui-lo:
assim como poderá também nomear qualquer Comissão em
caso urgente, e não havendo quem se oponha, por que então
deverá recorrer-se a Assembléia para decidi-]o por meio de
votação sem preceder discussão.

TITULO 10— DA NOMEAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE
DA PROVÍNCIA

Art. 80 - Na atual Sessão, e no começo das seguintes
de dois em dois anos o Presidente dará para ordem do dia a
nomeação de seis cidadãos, que no impedimento do Presiden-
te da Província hão de servir de Vice-Presidente dela, na forma
da Lei de 3 de outubro de 1834.

Art.84 - Concluída a votação, a Mesa dirigirá em
forma de proposta ao Imperador por intermédio do Presidente
da Província a nomeação feita pela Assembléia Provincial,
para que o mesmo Presidente faça sobre ela as observações
determinadas na Lei de 3 de outubro de 1834; e remeterá copia
dela à Câmara em forma ordinária.

TÍTULO 11 - DAS SESSÕES

Art 86 - As Sessões começarão às onze horas da
manhã, e durarão até as três da tarde. Serão sucessivas em
todos os dias, que não forem Domingos, ou Dias Santos e de
Festas Nacionais.
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Art. 92 - Achando-se presentes dezenove Deputados, o
Presidente abrirá a Sessão com as palavras - Abre-se a Sessão.

Art.93 - Não havendo número suficiente de Deputa-
dos para abrir-se a Sessão depois de feita a chamada, o
Presidente, Secretários e Deputados se conservarão nos
seus lugares: e se até ao meio dia não concorrerem
mais Deputados que preencham o numero, o Presidente
declarará - Hoje não há Sessão.

Art. 97 - As atas das Sessões conterão somente o
resultado das deliberações da Assembléia, e nunca as opiniões
dos seus Membros; e poderão ser publicadas pela Imprensa,
havendo quem as peça para este fim.

TÍI1JLO 12— DOS PROJETOS DE LEI E RESOLUÇÕES,
DAS INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS

DEPUTADOS

Art.123 - Feita a leitura do Projeto pelo Secretário, o
Presidente consultara a Assembléia se o mesmo é ou não
objeto de deliberação; e os Deputados resolverão sem prece-
der discussão, se deve ou não ser impresso, ou copiado, para
entrar na ordem dos trabalhos. Se não for julgado objeto de
deliberação, ficara desde logo rejeitado.

Art.125 - Os Projetos, depois que forem julgados
objetos de deliberação, serão registrados em livro próprio,
assim como os Pareceres de Comissões e as Indicações.

TÍTULO 13— DOS PARECERES DE COMISSÕES

Art.136 - Quando os Pareceres forem tão extensos,
que pela leitura não fique a Assembléia inteirada da matéria,
poder-se-á a requerimento de algum Deputado aprovado por
dois terços dos votos mandar imprimi-lo para entrar em
discussão.
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TÍTULO 14— DAS PROPOSTAS DAS CÂMARAS
MUNICIPAIS

Art.1 39— As Propostas das Câmaras Municipais, que
houverem de ser dirigidas à Assembléia, em conformidade da
Lei de 12 de agosto de 1834, para se tomarem em considera-
ção, deverão ser concebidas em forma de resolução, com
artigos separados, e nunca englobadas com matérias diversas
umas das outras.

TITULO 15— DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 153 - Nenhum Deputado poderá acusar os
motivos, ou intenções dos que propuserem ou sustentarem
qualquer medida. O que o fizer será chamado a ordem pelo
Presidente.

Art. 155 - É proibido a todo Deputado perturbar o que
estiver falando; ou levantar-se, interrompê-lo; ou passar entre
ele e o Presidente; ou atravessar as grades do Salão.

Art.156 - Quando depois de um reiterado chamamen-
to à ordem, o Deputado se não sujeitar, o Presidente o chamará
pelo seu nome, dizendo - à ordem, Sr. Deputado F... Se
persistir ainda em sua obstinada conduta, o Presidente,
consultando primeiro a Assembléia, ordenará ao Deputado
que se retire, o que ele fará imediatamente.

O Presidente exporá depois à Assembléia a
ofensa cometida pelo Deputado, para que ela resolva se o
mesmo estava na ordem, e deve, ou não ser outra vez admitido
na Sala.

Art. 160 - Se no calor da disputa o Deputado se
exceder, o Presidente o advertirá 1a e vez com a palavra -
ordem - e continuando ele, o Presidente lhe dirá - O Sr.
Deputado F... não está em estado de deliberar; e o Deputado
se retirará da Sala, se a Assembléia, a quem o Presidente deve
consultar, assim o resolver.
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Art. 162 - Não se reputará violação do Regimento o
dar apoiados ou não apoiados ao Deputado que estiver
falando.

Art. 163 - Nenhum Deputado poderá estar presente,
quando se discutir um Projeto, ou negócio, que lhe disser
respeito; e não poderá tratar deste objeto, sem que ele se retire,
exceto nas questões de ordem. Será todavia permitido ao
Deputado, logo que se concluir a leitura do negócio, dar à
Assembléia as explicações que entender convenientes, e
retirar-se até que se conclua a discussão e votação.

TÍTULO 16—DO MODO DE DELIBERAR

Art. 165 - Nenhum Projeto entrará em discussão,
sem que tenha passado dois dias da sua distribuição, todas as
vezes que for impresso ou copiado.

Art. 166 - Nenhum Projeto poderá ser discutido sem
que tenha sido dado para ordem do dia seguinte.

Art. 167— A discussão de qualquer projeto, ou de cada
um dos seus artigos, ou de qualquer matéria começará sempre
por oposição. Poderá todavia o seu autor, querendo, falar em
primeiro lugar para explicar a doutrina do Projeto, e sus-
tentá-lo.

Art.168 - Nenhum Projeto será aprovado, sem ter
sido discutido três vezes.

Art. 169 - Entre cada uma das discussões haverá
o intervalo de dois dias, exceto quando a Assembléia
julgar urgente o negócio; caso em que a discussão poderá
fazer-se mediando somente 24 horas de uma para outra
discussão.

Art. 170 - Versará a P discussão de um projeto
unicamente sobre as vantagens ou inconvenientes dele em
geral; e não se lhe poderão fazer emendas algumas.
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Art.171 - Acabada a 1' discussão, o Presidente porá
a votos - Se o projeto passar à 2' discussão - se se vencer
afirmativamente, o Projeto será enviado a uma comissão,
conforme a sua matéria, ou segundo o voto da Assembléia,
para examiná-lo, e oferecer-lhes as emendas, que julgar
convenientes. Se se vencer negativamente, ficará o projeto
rejeitado.

Art.172 - O projeto será entregue ao  nomeado com
todos os papéis e documentos, que lhe forem relativos; e o
Deputado que os receber assinará em um Livro para isso
destinado na Secretaria da Assembléia à entrega dos papéis,
pelos quais responderá, em quanto não fizer entrega deles ao
1 Secretário, e que se notará imediatamente no Livro.

Art. 173 - O exame dos Projetos feito pelas Comis-
sões, assim como quaisquer outros trabalhos, que lhes forem
encarregados, serão tratados fora das horas de Sessão:
todavia a Assembléia poderá ordenar que os Membros da
Comissão se retirem da Sala para trabalhar em qualquer
negócio, ou que dêem conta dele em certo e determinado dia.

Art. 174 - Se o projeto tiver sido organizado pela
mesma Comissão, ela o examinará de novo, e proporá se deve
passar com emendas, ou sem elas expondo por escrito à
Assembléia os motivos, ou razões de suas emendas, no caso
de as ter oferecido.

Art.175 -Nenhum Projeto poderá ser rejeitado pelas
Comissões, depois de se vencer que passe à ? discussão.
Quando as Comissões julgarem que o Projeto não pode ser
aproveitado, mesmo com emendas, exporão à Assembléia
todos os inconvenientes que entenderem resultar da medida
proposta; e só na discussão em Assembléia, poderão fazer-lhe
oposição, e propor a sua rejeição.

Art. 176 - As comissões não poderão aspar, nem
emendar, nem pôr entrelinhas nos Projetos, que se lhe
remeterem para examinar. Todas as alterações, que julgarem
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necessárias fazer-lhes, serão escritas em papel separado, com
a designação da página, ou linha, a que as palavras deverão
juntar-se, ou de que se deverão cortar.

Art.177 - O Relator da comissão, logo que esta tiver
concluído o seu trabalho, dará parte à Assembléia de que a
Comissão tomou em consideração tal ou qual matéria; tal ou
qual projeto; e que o encarregou de fazer o seu relatório. O
Presidente marcará dia e hora em que deve apresentá-lo, e se
a requerimento de algum Deputado for vencida a leitura
imediata por votação da Assembléia, o Relator fará a sua
exposição, a qual terá sempre lugar e hora designada para a
leitura dos Pareceres de Comissões.

Art.178 - Concluída a leitura, os papéis serão depo-
sitados sobre a Mesa para entrarem na ordem dos trabalhos.

Art. 179 - Os Projetos podem ser remetidos a uma ou
mais comissões, ou divididos, encarregando-se uma parte a
uma, e outra parte a outra Comissão.

Art.l80 - Poderá a Assembléia incumbir a qualquer
Comissão especial um negócio, que lhe for apresentado, ainda
quando haja alguma Permanente para objetos de tal natureza,
se assim o julgar necessário a requerimento de qualquer
Deputado.

Art.lSl - Na 2 discussão o 1 Secretário lerá todo o
projeto, o relatório da Comissão, que o examinar, e as
emendas oferecidas, havendo-as. O Presidente tornará a ler
artigo por artigo, pondo a cada um sucessivamente em
discussão, e depois à votação com as emendas oferecidas pela
Comissão, e as que de novo forem mandadas à Mesa durante
o debate, como modificadas da Comissão, ou dos artigos do
Projeto.

Art.182 - Para que possa ser admitida à discussão
qualquer emenda oferecida, é necessário que seja apoiada por
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cinco Deputados, depois de lida por seu autor, e seguidamente
pelo 1° Secretário.

Art. 183 - Durante a discussão poderá qualquer Depu-
tado mandar à Mesa artigos aditivos ao Projeto, os quais,
sendo apoiados por cinco votos, entrarão em discussão um
depois do outro, logo que se concluir a do Projeto e das
Emendas oferecidas.

Art.184 - Finda a 2 discussão, o Presidente porá a
voto se o projeto deve passar à ? discussão; e decidindo-se
pela negativa, ficará o Projeto rejeitado.

Art. 185 - Vencendo-se pela afirmativa, o Projeto será
enviado à Comissão de Redação para redigi-lo de novo e
conforme ao vencido; e se pelas emendas aprovadas o mesmo
Projeto tiver sido alterado, tornará a ser impresso, a juízo da
Assembléia, para entrar em Y discussão.

Art. 186 - Nos casos de maior importância, ou
quando a Assembléia julgar conveniente poderá um Projeto
ser segunda vez remetido a qualquer Comissão para examiná-
lo de novo, depois de redigido, e propor-lhe as emendas, que
entender ainda necessárias.

Art.l87 - Se a Comissão, a quem o Projeto for
enviado, oferecer-lhe emendas, serão estas impressas a juízo
da Assembléia, para entrarem em última discussão com o
projeto.

Art. 188 - Nesta discussão o Projeto debater-se-á em
globo, e poder-se-ão fazer-lhe quaisquer emendas. Nesse
caso, e no de ter sido ? vez enviado à Comissão, e esta
proposto emendas, haverá primeiro discussão delas na Sessão
em que tiver sido dado para ordem do dia; e ficará o Projeto
com as emendas reservado para a Sessão seguinte, em a qual
serão novamente discutidas as Emendas, e concluída a
discussão se porá a votos - l) as emendas cada uma per si;
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se o Projeto é adotado com as emendas aprovadas
(havendo-as); e o êxito desta votação será o do Projeto.

Art.189 - As emendas oferecidas na 3° discussão
deverão ser apoiadas pela 30 parte da Assembléia para entra-
rem em discussão.

Art.190 - Adotado definitivamente, o Projeto será
remetido com as emendas aprovadas à Comissão de Redação,
para reduzi-lo à devida forma.

Art. 191 - Esta redação será submetida à aprovação da
Assembléia; e quando sobre indicação da Comissão, ou de
algum Deputado, se notar que o vencido envolve incoerência,
contradição, ou absurdo manifesto, poderá voltar o Projeto a
uma 4° discussão, em a qual será emendado somente o
absurdo, contradição, ou incoerência, sem se poder mais
tocar nas outras partes do Projeto.

Art. 192 - Para ter lugar a discussão do Artigo
antecedente, deverá a moção ser apoiada pela 3° parte da
Assembléia, e aprovada por dois terços de votos dos membros
presentes.

Art.193 - Vencida a necessidade da emenda do
Projeto, conforme os artigos antecedentes, entrará o Projeto
em discussão na i° parte da ordem do dia seguinte para ser
definitivamente aprovado.

Art.194 - Logo que um Projeto de Lei, ou Resolução
tiver sido aprovado, e competentemente redigido, o Secretario
o fará passar a limpo, para ser lido na Mesa, e assinado pelo
Presidente e Secretários, na forma do Regimento.

Art. 195 - Em geral todas as matérias terão uma só
discussão; excetuam-se os Projetos de Lei, ou de Resolução,
que terão três.
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Art. 196 - Nenhum Deputado poderá falar mais de
duas vezes a respeito de qualquer Projeto em geral, de cada
Artigo em particular, e mesmo sobre qualquer matéria, que
entre em discussão, exceto se a Assembléia expressamente o
permitir.

Art.197 - O autor de qualquer Projeto, e os Relatores
de Comissão, poderão falar mais uma vez.

Art.1 98 - Nos Requerimentos, questões de ordem,
urgência, adiamento e preferência não poderá o Deputado
falar mais de uma vez, nem ainda para explicar-se: o autor do
Requerimento, porém, poderá falar segunda vez somente.

Art.199 - O Deputado, que quiser explicar alguma
expressão, que se não tenha tomado seu verdadeiro sentido,
ou produzir um fato desconhecido à Assembléia, que venha ao
caso da questão, poderá fazê-lo.

Art.200 - Neste caso, porém, não será permitido ao
Deputado exceder os limites restritos da explicação, ou
produção do fato para que tiver pedido a palavra.

Art.201 - Durante o debate de qualquer matéria, não
pode um Deputado falar 2' vez, sem que tenham obtido a
palavra todos os que precedentemente a houverem pedido a
vez, e nunca se admitirá a preferência para responder.

Art.202 - Nas discussões não poderão os Deputados
corroborar seus argumentos com o voto do Poder Executivo,
nem referir-se a documentos, que não estejam presentes.

Art. 203 - Ainda que não haja quem fale sobre as
matérias expostas à discussão, e por isso ela se não verifique,
sempre se procederá a votos na conformidade do Regimento.

Art. 204— Todas as vezes que houverem dois ou mais
Projeto sobre o mesmo objeto, serão remetidos para refundi-
los, mas se algum Deputado, depois da leitura do Projeto
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refundido, insistir na preferência de um sobre os outros, e se
rejeitar o parecer da comissão, será a matéria posta a votos
para saber-se qual deles deverá ser preferido, entrar em
discussão, sem com tudo se entender que os outros ficam
rejeitados.

Art.207 - Entrando em discussão qualquer matéria,
nenhuma outra será admitida, sem findar a discussão da 1,
excetua-se:

§ 1° para oferecer emendas.
§ 2° para propor adiamento ou preferência.
§ 3° para reclamar a ordem.

Art. 208 - Quando se propuser adiamento em qual-
quer estado da questão, será esta suspensa até que se decida
se deve ou não ficar adiada.

Art.209 - Não se admitirão no debate discursos
escritos: mas poderão os Deputados tomar as notas que
quiserem para responder.

Art.2 11 - Todo Deputado poderá oferecer a moção de
preferência em qualquer estado da discussão; e se o resultado
da votação for afirmativo, ficará suspensa a discussão da
matéria de que se estiver tratando, e se entrará na da matéria
preferida.

Art.212 - A moção de preferência não admite
emendas, nem adiamento; ade adiamento indefinido só admite
a emenda de adiamento limitado.

Art.213 - Todas as questões de ordem, adiamento e
preferência não poderão ser deferidas de uma para outra
Sessão; mas serão infalivelmente terminadas naquela em que
forem propostas.

Art.214 - Se dada a hora de levantar-se a Sessão;
houverem ainda Deputados com a palavra sobre as questões

162



DOCUMENTA

do Artigo precedente, o Presidente consultará a Assembléia se
quer prorrogar a Sessão. Não se vencendo a prorrogação,
entender-se-á que a discussão foi encerrada; e o Presidente
porá a votos a matéria discutida.

Art.215 - Nenhum negócio será julgado urgente,
senão quando for tal, que da demora na sua decisão possa
seguir-se grave prejuízo ao Público.

Art.216 - Para se dar urgência em qualquer matéria é
necessário que um Deputado a requeira, ou o Presidente a
proponha e que pelo menos seja apoiada por cinco Deputados;
e a Assembléia a aprove por meio de votação.

Art.217 - O Deputado que quiser propor urgência
usará da fórmula - Tenho negócio urgente.

Art.218 - Quando em qualquer discussão um Depu-
tado requerer que se leiam tais ou quais peças; que se peçam
estes ou aqueles esclarecimentos, a sua moção suspenderá a
questão principal, e deverá ser primeiramente decidida.

Art.219 - Encerrada a discussão de qualquer matéria,
nenhum Deputado poderá retirar as emendas que tiverem sido
oferecidas, sendo-lhe permitido fazê-lo somente durante a
discussão.

Art.220 - Antes de findar a discussão de qualquer
Requerimento ou Indicação, e a 1a de qualquer Projeto, o
Deputado que o tiver oferecido poderá retirá-lo, precedendo
votação da Assembléia: mas se outro Deputado quiser tomar
como sua qualquer das ditas peças, seguir-se-ão a respeito
dela os tramites ordinários.

Art.221 - Toda proposição em qualquer estado que
se achar a sua discussão poderá ser enviada a uma comissão,
se a Assembléia assim o resolver sobre o requerimento de
algum Deputado. Excetuam-se somente os Projetos que
estiverem em 3 discussão.
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Art.222 - Todas as vezes que a Assembléia rejeitar
inteiramente o Projeto de uma comissão encarregada de
apresentá-lo sobre qualquer matéria, deverá logo proceder à
nomeação de nova Comissão para redigir outro Projeto.

Art.223 - Todos os Projetos de Lei, ou de Resolução,
Pareceres e Indicações que não tiverem sido discutidos, e
terminados em uma Legislatura, não poderão mais ser apre-
sentados na seguinte, salvo tomando-os de novo a Assembléia
em consideração, como se nunca tivessem sido apresentados,
seja qual for o estado da sua discussão.

Art.224 - Os negócios que tiverem sido submetidos
à Assembléia na Sessão do ano precedente, e não tiverem sido
então decididos, serão enviados às comissões respectivas,
que os deverão examinar de novo, e se concordarem com o
Parecer dado nessa Sessão, deverão propor que ele seja
adotado, e nesse caso entrarão ambos em discussão, como
formando uma só peça.

TITULO 17— DA VOTAÇÃO

Art.225. Não se porá a votos matéria alguma, sem que
estejam presentes os Deputados necessários para a celebra-
ção da Sessão.

Art.226. Por três maneiras se poderão dar votos: 10
pelo método simbólico nos casos ordinários; 2° pelo nominal
nos projetos de maior importância, 3°, por escrutínio secreto
nas Eleições.

Art.227. O método simbólico se pratica dizendo o
Presidente - Os senhores que são de parecer... queiram
levantar-se.

Art.228 - Se o resultado dos votos for tão manifesto
que à 1a vista se reconheça a pluralidade, o Presidente
publicará, mas se esta não for logo manifesta, ou parecer a
algum Deputado que o resultado publicado pelo Presidente
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não é exato, poderá o mesmo ou qualquer outro Deputado
pedir que se contem os votos.

Art.229 - Em qualquer destes casos dirá o Presidente
- Queiram levantar-se os outros Srs. que votaram
contra - e o 2° Secretario contará os votos para serem
combinados com os primeiros.

Art.230 - Para se praticar a votação nominal, será
preciso que algum Deputado a requeira, e que a Assembléia o
decida por meio de votação, sem preceder discussão.

Art.23 1 - Determinada a votação nominal, o Presi-
dente porá a votos a matéria. Os Deputados que votarem a
favor se conservarão em pé, em quanto o 2° Secretário fizer
a relação deles; depois levantar-se-ão os que votarem contra,
para se fazer a relação deles, como dos primeiros. Ambas as
relações serão lidas imediatamente para se retificar qualquer
engano.

Art.232 - O 3° método de votar, que é por escrutínio
secreto, se fará por cédulas escritas, e lançadas em umas, que
correrão os contínuos por todos os Deputados. Apresentadas
na Mesa as cédulas, depois de contadas pelo 1° Secretário, e
lidas por ele à vista do Presidente cada uma de per si, fará o
2° Secretário os competentes assentos, e no fim a apuração
para se publicar o resultado da votação.

Art.234 - Nenhum Deputado presente poderá escu-
sar-se de votar, salvo quando não tiver assistido à discussão.

Art.239 - O ato de votar nunca será interrompido;
durante ele nenhum Deputado poderá sair do lugar, e se algum
o fizer, o Presidente o chamará à ordem.

Art. 240 - Nenhum Deputado poderá protestar por
escrito ou de palavra contra a decisão da Assembléia, sendo
livre o inserir nas Atas a sua declaração de voto, apresentando-
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a ao 2° Secretário na mesma ou na seguinte Sessão com a
exposição dos motivos, ou sem ela.

TÍTULO 18— DA COMUNICAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
COM O PRESIDENTE DA PROVÍNCIA, E COM A

ASSEMBLÉIA, E QOVERNO QERAL.

Art.248 - Quando o Presidente negar a sua Sanção a
qualquer Projeto de Lei, ou Resolução; e este voltar à Assem-
bléia, será logo enviado com as observações do Presidente a
uma Comissão Especial de 5 membros para examiná-las, e dar
o seu Parecer.

TÍTULO 19— DA POLÍCIA E ECONOMIA DA CASA

Art. 253 - Na parede do topo da Sala das Sessões
estará colocado em lugar elevado o retrato do Imperador do
Brasil, debaixo de Dossel. Conservar-se-á ordinariamente
cerrado com cortinas, e só estará patente nos dias solenes de
abertura, e encerramento da Assembléia.

Art.258 - Todos os cidadãos, e mesmo estrangeiros,
poderão assistir às Sessões, com tanto que vão desarmados,
e decentemente vestidos, e guardem o maior silêncio, sem dar
o mais leve sinal de aplauso ou de reprovação do que se passar
na Assembléia, para o que haverão na Sala Galerias, onde
estejam separados dos Deputados, e não possam comunicar-
se com eles.

Art.259 - Os espectadores, que perturbarem a Ses-
são, serão logo mandados a sair, quando a perturbação for só
do silêncio da Casa; mas se esta perturbação for misturada de
gritos, violências, ou ameaças contra a Assembléia, ou contra
cada um de seus Membros para influir na maneira de se portar
no exercício de suas funções, ou pelo que tiver dito, ou
praticado no mesmo exercício, serão imediatamente presos
por ordem de qualquer Membro da Comissão de Policia, a

166



DOCUMENTA

qual, procedendo às averiguações que julgar convenientes, os
remeterá a Autoridade competente para serem processados,
e punidos na forma do Artigo 105 do Código Penal.

Art. 262 - Não será permitido em ocasião alguma
introduzir-se no recinto da Assembléia qualquer pessoa, nem
ainda para apresentar uma memória, petição ou felicitação, ou
para ouvir sua leitura.

Art.267 - A Comissão de Policia distribuirá pelos
Empregados da Casa os trabalhos, de que cada um houver de
ficar encarregado nos intervalos das Sessões, ordenando-lhes
o modo por que hão de executá-los.

Art.269 - Todas as despesas da Assembléia serão
feitas pela Tesouraria Provincial por folhas mensais proces-
sadas na Secretaria, e assinadas pelo P Secretário.

TITULO 20- DOS EMPREQADOS DA ASSEMBLÉIA

Art. 273 - Para o expediente dos negócios da Assem-
bléia haverá um Oficial Maior da Secretaria, o qual será
permanente, e estará imediatamente subordinado ao 1 Secre-
tário.

Art. 274 - Além do Oficial Maior haverá os
amanuenses, que forem necessários, para o que o 10 Secre-
tario proporá à Assembléia no princípio de cada Sessão o seu
número, podendo este ser aumentado, ou diminuído, confor-
me as circunstâncias e a afluência do trabalho o exigirem.

Art. 276 - Haverá um Porteiro, que será permanente,
e terá a seu cargo a guarda de todos os móveis pertencentes.
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