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DAS SESSÕES PREPARATORIAS

CAPITULO I

DO

D.\

Camara dos Deputados

( RESOLUÇÃO N. 14)

Estado de Minas

REGIMENTO INTERNO

A Camara dos Drputa~os ao Qongresso
Legislativo do Estado de Minas Geraes re.
solve:

Pod J ú PAfil:\'.\S
J' ler LI iciado - Secção IH do Tt 1
o~ f'r Legislali\'o (Disposi Õ" ,~. •• 198
. tal'. I da secção I do Tt 1 e" .,eraes)
l.e~l.unsabilidade do P !d' t '"
da secçào H do Tit ~esl ell c - Capo Y

Sei ado - Ca)J. IH da 'se~~ilõ'i 'à~'Tii"j ..

Art. I: No primeiro anno da legislatura
comparecerão os deputados, no recinto da
respectiva Camara, uito dias antes do desti-
nado para a abertura do C,mgresso.
Art. 2.' AO meio dia, occupará a cadei.

ra da presidencia o deputado q'lC mais ve.
lho em edade "parecer dentre os presentes.
Paragrapho unico, Havendo reclamação de

que exista outro mai~ velho, os presentes
decidirão por meio de votação qual o pre-
f('rido.
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~rt, 3: Pelo Presidente serão convidados
dOIS depu~ados, que mais moços parecerem,
para servil em de I.' e 2,' Secretarias,

Art, 4,' Formada assim'a Mesa provisoria,
cada um dos ~eputados entregará ao Presi.
dente o seu diploma e o I•. secretario fará a
relação nominal dos apresentados,

Paragrapho unico. Entendor-sc-á por di.
ploma o titulo ou documento que como tal
fUI' definido pela lei eleitoral. ' ,

Art. 5.' Por esta relação serão chamados
os deputados para darem seu voto em escru-
tinia secreto, pela fórma disposta no capitulo
VII, para Presidente, vice Presidente e Secre-
tarios, que têm de servir até a eleição da
l.Iesa defini~iva de .qu~ trat~ o eap, lI, e que
se efIectuara no pI'lmelro dlll. de sessão de.
pois da abertura do Congresso, '

Paragrapho unico, i\ão serão admittidos a
v.otar deputados sobre cujo diploma tiver
s~do apresentada contesta~ão ou em cuja elei-
çao se houver dado duphcata, os quaes não
tomarão tambem palte em outras delibera-
çi?es d!l Caroar.a! se.ndo-Ihes apenas permittido
discutir a leglt~mldade do seu diploma, reti-
rando-se do reclllto sempre que se ti ver de
votar.

A:rt. 6.' E/"ita a MOfa de que trata' o
artIgo antecedente, se procedel á á eleição
de duas commissões, de cinco membros cada
uma,. por escrutinio secreto e á pluralidado
relatl va de votos; cabendo á primeira o exa,
me. dos diplomas apresentados e á st'gunda
uDlcamento a verificação de poderes dos
membros daque/la.

~ L' Para a eleição dessas commissões
o deputado votará sómente em tres no-
mes.

- 5

~ 2.' E' vedado a qualquer dept,lta~o dar
parecer sobre eleição de clrcumscrlpçao por
ondo tenha sido e1eito~ .

Art. í,' Entregu~s os d~ploma~, as com,
missões eleitas rotIrar sc.ao para a sala do
sous trabalho~, levantando.so, entretanto, a
sessão. . d b . -Art. 8.' A' hora dotormma a so a rlrao
as sessões preparatorills da Camar~; e, desdo
quo não sejam apresentados á discussão o
votação algum ou alguns pareceres das com.
missões verillcadoras de poderes, se encero
rarão, . _

Art.' g,' A hora em que as commH~oes
celebrarão suas SI ssões será annunclada
pelo jornal quo publicar os debatos da. Ca-
mara o a ellas admittir,sJ.ão todos o~ mte-
ressados no inquel'ito o .qualquor Cidadão
quo o requerer por escrlpto ou concorrer
para o esclarecimento da verdade.

Art. 10. Aprese?t~do o. ~arecer ou ,pa.
receres dali commlssoes, Il'ao elle~ logo a
impl'imir-~o com voto em seP:H~ado,SI houve:,
e outros documentos, CXpOl;JçOeS,esclarecI-
mentos e contrstaçõcs,

~ 1.0 ImpreSf;os e distribuidos em av~Jlso
Os pareceres, o Presi~ente da Ca~ara, vmte
e quatro horas dopols dessa pubhcação da-
rá para ordem do dia a discussão ,o a vota-
ção delles,

~ 2.° As emendas oíferecidas ao p~rece~
por qualquor rleputado serão submettldas a
disCllssão copjunctamonte,

Art. lI, A valida,io das eldçõos selá de,
cidida pelos votos dos deputarias pres('n~es,
ob~ervarla a disposi\'ão do paragrapho UDlCO
do art, 5.°
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~ 1.0 Nas eleições duvidosas, a requeri-
mento de qualquer deputado, apoiado pela
terça pa rte dOR pres! ntos e independente
de votação, ficará adiada a votação dos pa.
recerrs na parte respectiva, até que haja
na casa metade e mais um dos membros
de que a Camara ~e compõf' ..
~ 2.° Quando a maioria da com missão con-

c~uir o seu parecer, annullando um ou mais
dIplomas, ficará o mesmo parecer adiado
para ser discutido e votado drpois da aber-
tura do Congresso.
Art. 12. A' proporção que se fôr voiando

o ~residente proc.'amará deputados aquelle~
cUJos~oderes se tiverem julgado legalmente
conf<!I'Idos, e o ),0 Secretario fará a lista
dos approvados.
. Havendo prorogação das horas da sessão,
ficará adiada a votação do parecer de que se
trata para o dia seguin te.

~ 1.0 Dando.se empate na votação de candi-
d~tos a deputação de uma circumséripção em
VIrtude de veI'ificação feita pela Camara 'dos
Deputado~, proceder.se.á immediatamrnte ao
sorteio, escrevendo um dos secreta rios os
nomes dos referidos candidatos em cedulas
eguaes, que dobradas por outro, serão lan.
çadas na urna pelo Presidente e della ex.
trahidas pE'lo 1.° Secretario, que as lerá em
acto successivo.
Art. 13. Verificada a legalidade dos po-

deres, ~i se acharem presentes deputados re-
conheCIdos em numero de metade e mais
um, se fará a devida communicação ao Se-
nado e ao Presidente do Estado, remettendo.
se a este a lista nominal dos deputados pre-sentes.
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Art. 14. Em seguida á verificação ~e que

trata o artigo antecedente, o PreSIdente
convidará os membros da Camara a contra-
hirem o formal compromisso ou juramento
de bem cumprir os seus deveres, pelo
modo por que ella passa a fazel-o; e
levantando-se, no que será acompanhado por
todos proferirá a seguinte affirmação: .

« P~ometto (ou jw-o por Deus) cumprw
lealmente o meu dever de Representante do
Estado de Minas Geracs, promovendo, quanto
em -mim couber, seu bem estar e prospe.
ridade.. d d' .
Feita a chamada, cada ~m deputa o Ira

á propo.rção que fôr proferIdo o ~eu nome:-
Assim o prometio (ou a.osim o Juro ).
Art. 15. Os deputados que não pudereI?

comparecer mandarão, comtud?, os seus dI-
plomas e a exposição por escrIpto dos seus
impedimentos. Estas escusas, bem c~m~ os
diplomas quo as acompanh~re~, ~erao re-
mettidas á respectiv!l commIssao: SI as escu-
sas forem desatiendIdalil, se fala sabor por
officio aos deputados que se escmarem, afim
de que compareçam.
Art. 16. No caso de morte do deputad.o,

ópção para outra circumscripção, renunCIa
do mandato ou perda do logar por qualquer
motivo, o Secretario fará ao governo a de.
vida communicação, para que se mande pro-
ceder á respectiva eleição. .
Art. 17. Nos autros annos da legIslatura

e nas sessões extraordinarias começam as
sessões preparatorias tres dias antes do des-
ignado par'a a abertura do Congresso.

~ 1.0 Não se achando ainda os membros
da Mesa e seus substitutos legaes, se proce.
derá na fórma dos arts. 2.° e 3.°
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~ 2.° Nestas sessões servirão o Presidente

v.ice.Preside~lte e Secretarios que o ti vera~
sIdo na ultIma j e para examinar as esou-
sas ~ ~iplcmas .que de novo apparecer( lU,
serv~ra a commlssão de poderes da mesma
seSBao.

Art. 18. A verificação de poderes e vali.
da~e das. eleições de qualquer deputado,
e~OIto no mtervaIlo das sessões, desde que
n~o se. trate de annullação de diplomas e
nao ha.Jli contestação, poderá ser feita, es-
tando pre~ente, pelo menos, um terço .dos
membros effectivos da Camara.

Art. 19. As sessõe. prepal'atorias, de que
trata o a.rt. 17, durarão os dias que forem
necessarlOS para os trabalhos de que a Ca.
mara se tiver de occupar até a abertura do
Congre. so.
. Art .. 20. Quando o deputado, que, por
Impedimento, não comparecer ás sessões
preparatorias ou não mandar seu diploma,
apresentar.se e o remetter á Mesa por' in.
~ermed.io de algum deputado, proceder.se.á
Immedlatamente ao seu reconhecimento.

O Presidente, interrompendo a discussão
de qualquer mataria de que se esteja tratan-
do, annunciará que se acna sobre a mesa o
diploma do sr. F ... e convidal'á a com missão
dp polerps a que se retire e o examine, pro-
cedend<? se de conformidade com o disposto
no relnmento sobre o reconhe(limento de
poderes dos deputados.

Art. 21. Approvado o parecer e procla.
mado o deputado, será elle introduzido no
recinto por uma deputação' de tres membros
e, di~'igindose á mesa •.contrahirá perante o
PreSidente o compromisso de bem cumprir

- 9 -

seus deveres, ou prestar á juramento, sob a
formula determinada no ai t. 14.

Na entrada do deputado e duranto este
acto, todos conservar.se.Ao de pé.

CAPITULO 11

DA )IESA

Art. 22. A Mesa !'orá composta de um pr~'
sidente e dous .secr(\tario.~, o.s quaes servI-
rão por toda a sl'ssão ordmana ou extraor-
dinaria e nas pro rogações. havendo-as, até
a eleição dos membl'os que tIverem d~ com-
pol-a na sessão ordinaria do anno segu~nte.

~ 1.0 Para supprir' a falta dC! Presld.ente
e dos Secretarios, haverit um vlC~-Preslden.
te e dous supplente~ de secretarIos. .

~ 2.0 Os membl'o~ da Me~a poderão pedl.r
dispema de seus cargos, sendo seu requeri-
mento sujeito it votaçã9 da Camara, quo
lhes concederá ou negará. escusa.

~ 3.0 Quando os secreta rios e s'eus' S?p-
plentes residirem róra do logar ~a re~mão
da Camara, o Presidente, no uitl.mo ~Ia de
sessão, nomeará um deputado _ahl reSIdente
para no intervallo das sessoes, dar expe-
diente ao que oc'correr, dando conta á Ca:
mara dessa nomeação. que tambem ,sera
(lommunicada ao PI"osidente do F..stado. ..Nesse
intervaIlo, porém, não so preeneherao as
vagas que se derem nÇ>sempregos da So.
(lretaria.

Art. 23. No caso de vaga por qualquer
motivo de algum dos membros tia :'Ilesa! c!.u.
rante a sC's,ão, proceder se.á a nova olelçao.
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Art. 24. Compete privativamente li. Mesa

al~m do que lhe cabe no caracter de corn~
mIssão de policia: .
I. Suspender até 30 dias, quando commet-

tam erros ou faltas, nomear e demitir os
empregados da respectiva Secretaria'
n. Organizar 'um regulamento determi.

nando. as obrigações dos empregados da Se-
cretaria, a distribuição do trabalho o nu-
mero delles e seus vencimentos, e sujeitan-
do-o li. approvação da Camara'
lll. Assignar as actas das ~essões os de.

cret?!l ou resoluções e a correspo~dencia
omcIaI da Camara com o chefe do Estado o
os chefes de poderes constituidos.

CAPITULO1Il

DO PRESIDENTE

. Art. 25. O Presidente é, nas sessões, o or-
gão da Camara, todas as vezes quo ella tiver
de enunciar. se colIectivamento.
A~. 26.. São attribuições do Presidente:
1. AbrIr e encerrar as sessões ás horas

competentes i nellas manter a ordem e fazer
observar a Constituição e este Regimento'
. 2." Presidir ao acto de compromisso ~u'
Ju!amento dos deputados que não o tenham
felto no dia da installação j .

3." .Nomear as deputações, as commissões
espeClaes ou extraordinarias e substitutos a
quaesquer membros por delegação da Cama--
:a, e lI;0S supplentes dos secretario~ quando
Impedidos; ,
4," Conceder a palavra aos deputados que

competentemente a pedirem j ,

•
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5,& Estabelecer o ponto da questão sobre
que deve recahir a votação;
6.& Annunciar o resultado das, votações;
. 7.& Impõr silencio e chamar a ordem a
qualquer deputado que commetter ~xcessos;
8.& Advertir ao deputado que estiver, com

infracções do Regimento,. falando sobre ma-
teria diversa da que se discute j
9." Decidir as questões l!e ordem que se

suscitarem durante as sessoes, salvo ,recurso
para a Camara;
10. Suspender a sessão ou levantal.a! quan-

do não puder manter a ordem ou as clrcum.
stancias o exigirem; .
11. Designar a materia para a ordem do

dia da sessão seguinte; _
12. Assignar 'as actas das sesaoes, os de.

cretos e resoluções da Camara e a corres-
pondencia com o chefe do Estado, com o
Presidente da Republica, Congresso Federal
e chefes de outros poderes; . ,
. 13. _ Convocar sessões extraordmarm.s,. em
caso urgente, fóra da hora determmada,
conforme decisão da Camara ;
14. Assignar os decretos que houverem

de ser publicados, em nome d,o.Congresso do
Estado, quando lhe caiba presIdIl.o ; .
15. Nomear em caso urgente subst~tu~os

na falta de qualquer membro das commlssoes
permanentes.' .
Art. 27. No fim das sessões o Presl~ente

lerá a ordem do dia, na qual ten.11adeslgI,la-
do a summa dos projectos e ma!s matE!rIas
que devam ser discutidos no dia segumte,
assignando em seguida ,.0 registro de lia em
livro especialmente desl IDado a ess.e fim.
Art. 28. A disposição em que .estIv.er colo

locada a materia da ordem do dIa, pode ser
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alterada sómente por deliberlição da Cu
ra por dous terços do t ma-
presentes, em numeroRle;~J~s dos membros

Art. 29. O Presidente não d'recer projcctos indo _ po o.ra otre-
ou moçõe!': nem' d' ~?açoes, requerImentos
nos escrutínios s;~~~\~~ ~~ ;~tadr; excepto
te' mas si' no-se empa-
m~nte ~ c~dciUJ.zer faze!', deixará interina.
quanto se tra Ira ao .vIce-Presidente, em-
discutir. tal' do obJecto que se proponha

Art. 30. O Presidente ã dorcicio em commissão r o po erá ter ex.
de policia, de que é me::ni~~a, excepto na

CAPITULO IV

DO VICE-PRIlSIDENTE

Art. 31. O vice P 'd tmas attr'b . - - reSI on o terá as mes
1 mçoes do Pres' d t -cupar o seu logar. 1 on o, quando oco

d/~:é f~';ln~t~:~s~~~fsto dnãl: tivor choga.

~:~to °t~~i:r~~p~o C~~~i~~ab~~~os,r~i~~r~~::t
Ioga,r, logo quo ~heguo ~quolI~~ o, porém, o
pr~~~r 33á v~a v~co.Pre~idcnte não 'podorá
por el10 01l'erecfd~s p~'oJectos ou ~areceres
parte como memb'ro ud omI quo tIvor ti!l0
são. e a gllma commlS-

Art. 34 O vice P 'd tmembro 'do I' reSI en e podorá SOl'
oontinuar no ~~~r1ye.r commissão o devorá
tiver sido eleito ex~~Optdaquodl1as par~ que,. o quan o, ror Impe-
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dimento do Presidente, occupar o seu Iogar
por dias. .

Art. 35. O vice-Presidente será, no caso
de impedimento, substituido pelo 1. o secre-
tario, e, na falta deste, pelo 2.0 e sous sup-
plentes.

CAPITULO Y

DOS SECRETARIOS E ~UPPLENTES

Art. 36. São attribuições do 1. o Secre.
tario:
.i.'Proceder á chamada dos deputados
na hora de 'começar as sessões e quando
haja necessidade de verificar si ba numero
legal;

2.' Ler á Camara a integra de todos os
ofllcios do Governo o do Senado, assim como
as leis que forem remettidas á sancção e
qualquer outr-o papel que deva SOl' lido em
sessão;

3.' Fazor toda a corrospondoncia otllciaI da
Caroara ;

4 • Rrceber todos os officios das auctori-
dades cOllstituidas da Republica, do Estado
e dos deputados, e ogualmento todas as re-
presentações, petições o memoriaes que fo-
rem dirigidos á Camara, fazendo constar á
mesma, na hora do expedientl.', o seu con-
teúdo em summario, para o' Presidonte lhes
dar destino na fórma do regimento;
.5." Fazer recolher e guardar em boa or-

dem o, projectos, indicações, requerimentos,
moções, pareceres de commissões e as emen-
das que se lhes flzer<Jm, para .os apresen-
tar quando forem 'necessarios ;
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6.' Assignar, depois do Presidente, as actas
das sessões, os decretos. e resoluções da Ca-
mara, a correspondoncia com o Senado o
chefes de outro.'! poderes;
7.' Expodir e assignar a. correspondencia

com auctoridades, chofes de repartiçõos pu-
blicas, outros funccionarios o qualquor ci-
dadão;

8. & Dirigir e inspeccionar todo.'! os tra-
balhos da Secrotaria e propor á Mesa pes-
soas idonoas para os logaros desta ou a do-
missão dos funcciouarios faltosos;

9.& Occupar a cadeira da presidoncia, nos
impodimontos do Presidonto o vico-Presi-
dento;

10&. VoritIcar com o 2. o Secretàrio o resul-
tado das votaçõos ;

lia. Fazor organizar a folha do pagamen-
to do subsidio o ajuda do custo aos dopu-
tados e romettol-a, dopois do assignal-a, ao
Thosoureiro do Estado;

Art. 37. Cabo ao 2.° Secrotario;
I.' Tomar nota dos doputados quo não

responderam á chamada, ler a acta de cada
sessão, fiscalizando arespectiva redacção.

2. Tomar notas das reflexões quo sobre as
actas forem feitas;

3. Contar os votos nas deliberaçõos da Ca-
mara, havendo duvida j fazer a lista das vo-
tações nominaos, o, om livro especial, a in-
scrip,;ão dos oradores_

Art. 38. Os secretarios, conforme sua nu-
moraçãQ. ordinal, substituirão o Presidente,
na falta do vice-Presidente; e uns aos ou.
tros, descendo a su bstitui~o aos supplentes
na mesma ordom.
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Art 39. Os secreta rios não podeIrãoasdere. . ã l"'uma s~ vomembros de comlDlbss o ~o o PI'esidente da
, policia, que lb~s ca e co
Camara.

CAPITULO VI

DAS COMMISEÕES

C a as seguintesArt. 40. Haverá na amar
comnJissões: . .

I De Constituição, LegIslação e JustIça;
li. Do Orçamontl? o Contas;
JlI De Força publlca ; . _ -
IV'. De Representaçõ~s. o PetIçoes hcios In-
V. De Camaras l\lu11lclpaes o Neg

tilr.Estadoaes ; d t' .
VI D Agricultura o In ll~ ri_as,

. o Ob s publicas e Vtaçao;~Hi.D~eIn~:rllcção publica e Civilização de
Indios; bI'IX. De Saude Pu Ica; .

X. De Redacção do LClS;Xl De policia da Casa;
A't 4\ Para os casos occ';1rrentes, have.

rá :oinmissõeJ e~~~c~aae~ao~:~x;:~~s~~~~a~~
tas por accor o . Congresso
de negocio que perte~:e:~ uma com~issão

Art. 42. Para se n. I um deputado
especial. ser~ nd<:c:~:~llo~~e oaoÍjecto' de que
o requClrat, Itn ICe quo a Camara decida poralia deva ra ar,

vOAt~1~~3 Quando a Camara jul~a: cO!lvtae-
.' - duma COmIIDssaomlx ,nionte a nomeaçao o. d' do I .

á Senado por mterme lO •
propotr .ao que de~larará substancialmentesecre arIO,
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o assumpto de que ella tratará e o numero de
membros quo convem nomear.

Art. 44.. Além das commisEões permanen.
tes ha vera tantas commis~ões e~peciaes ex.
ternas quantas a Camarajulgar necessarias
sendo nomeadas !Jelo Presiaentl', a requeri~
mento daquellas uu de qualquor deputado.

.Art. _45. .As~ommissões de constitui.,:ão, le-
gIslaçao e .Justiça, orçamento o contas in-
strucção publica e representações e peti'ções
compor-se-ão do cinco membros e as restan-
tes de tres membros.

Art. ~6. Nenhum deputado poderá servir
em maIS de duas commissões permanentes.

A:-t. 47. ~s com missões permanentes po-
derao ser eleitas logo depois da eleição da
l\!esa ou na ses~ão seguinte, e durarão não
so om toda a sessão:ordinar-ia de cada anno,
mas tam bem nas sessões extraordinarias e
nas pr~rogaç~es .quo houver, até o começo
da sessao ordlnarla do anno seguinte.
. Paragrapho uuico. A commissão de poli-

CIa da casa tem membros natos e por isso não
se procede á oleição ou nomeação especial
de seus membros.
. Art. 48. As commissões e;:peciaes, tanto
mternas como externas, durarão unicamente
emquanto se tl'atar do negocio de que forem
encarregadas e que der motivo á sua no-
meação. -
. AI't. 4~. As commissõrs poderão pedir aos

&.e~retar'lOs.de E.lado e aos chefes de repar-
tIÇO(S. por IDtermedio do 1.' Secretario da
Ca~ara e pr~cl'dendo approvação debta, todas
as IDformaçoes necessarias para desempenhe)
de seu trabalho.

••
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Art. 50. Até tres dias depois de ?I?itafi,
cada uma das commissões" se reUDIra em
uma das salas do editicio da Camara par!!,
elegor por escrutinio socleto o seu presI'
dente.
. Art. 51. Todos os trabalhos de q~e for?m
ipcumbidas as commissões, serão feItos for~
dás horas da sessão; toda via a' eamara, ~
requerimento de .qualqu.or deputado, podora
convidaI-as a qne se retirem á sllla das suas
sessões para intorpôrem, com prazo certo. e
determinado, pare cor sobro qualquer materla
urgente.

Art 52. Exclúsivamehto competo á com.
missão de orçamentú a organização do o,rça-
mento da receita e despesa do Estado, a de
representaçõrs o petições o estu~o o ey~-
me de requerimentos de parte~, o as demaIS
commhsões as materias que lhes forem
concernentes.

Art. 53. Ao presidento de cada._commis-
são compete con vocal' a sua !eumao tod~s
as vezes que julgar necessano ou lho Cor
exigido por qualquer dos seus membros e
diri"'il-a nos seus trabalhos.

o • dA reunião da cl)mmissão será annunCla a
com antecedencia, pelo men,os ,de 24 horas
aos respectivos membros, lDdlCando.se a
hora em que se deverá reun~r, o logar d~
reunião e a materia ou materlas de quo tora
de se occupar.

~ 1.0 03 papris submettidos ao estud.o de
cada commissãf) serão pelo 1.: Secret~ rIO da
Camará remettidos ao rCFpectlvo presIdente,
que os distribuiJá pelaI; seus mombros.

~ 2.0 O membro da commissão a quem f~r
distribuido o estudo de qualquer matel'la,

, I
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fará sobre a mesma o seu relatorio e for-
lIJ ulará o seu parecer, que será lido em
sessão da respectiva com missão e sujeito á
discussão e voto dos seus membros.

Ar!. 54. Quando as commissões não adopta-
rem as emendas, serão as mesmas annexadas
ao parecer, para serem tomadas em consi.
der"ção pela Camara.

Paragrapho unico. As exposições escriptas
que forem apresentadas ás com missões, se.
I'ão impressas com o parecer, si os seus
auctores o requererem, assim como o re-
sumo das observações que forem feitas ver-
balmente desde que os interessados se en-
ca rreguem de redigir os extractos.

AI t. 55. Quando não comparecer o presi.
dente da com missão, os membros presentes
nomearão quem o substitua.

Paragrapho unico. A presidencia da se~são
das com missões reunidas compete ao pre.
sidente que fôr mais edoso, o qual designará
o relato!' da materia. '

CAPITULO VII

DAS ELEIÇÕES

Art. 56. As eleições de Presidente, vice-
Presidente, l.' e 2.' Secretarios serão feitas
successivamente em escrutínio secreto e se.
parado, á pluralidade de votos expressos dos
membros presentes.
, Art. 57. Si no primeiro esorutinio do cada
uma das eleições ninguem obtiver maioria
absoluta, passarão por segundo escrutinio os
dous votados.
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RI' Si houver mais de dous com votos
eg~ua~s, a sode designar'á q~13.e3os que devem
entrar em segundo escrutlOlo.

!:l :2' Si neste ainrla houver empate, a s'Jr!e
desig'nará qual o eleito para o cargo de cUJa
eleição ~e tratar. ,

A t 58 Os dous supplentes dos Se.creta.
o osrs~rã~ eleitos á plu!'alidade relatIva do

~lotos em uma FÓ cedula. A ordem da vota.
ção I'egulará a prrcedencia r:n~r? elles, e, no
caso de empate, a sorte deCIdira.

Art 59 A eleição dos membros das C?~.
missõ'es permanentes se fará por .?scrutlnll?
secreto e em urna só cedula.que Dao poder a
conter mais !ie dous nomes, quanrto ~a com.
missão se compuzer de tre; membro., ~ de
tres nomes quando se compuzer de CInco
membros.

Paragrapho unico. A ma~oria rel.a~iva de
votos indicará quaes os eleItos, decldmdo a
sorte no caso de empate.

Art. 60. Por e~se me~mo processo .serão
I't na prim('ira sessao de cada leglslatu-

eae~!'l°~resdeputados que devem fazer pa~'te
do Tribunal creado pelo' paragrapbo umco
do art. 72 da Constituição do Ebtado.

A t 61 No caso de segundo escrutinio,
não

r
~ot~rão aquellçs deputa~os sobre os

quaes houver de cahlr a votaçao ..
Art. 62. A Camara póde, a requerImento de

ualquer deputado, commelter ~o _seu Pre.
iidente a nomeação de commlssoes espe-
ciaes.

R. C.-2
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CAPITULO VIlI

DAS SESôÕES

Art. 63. As sessões começarão ao meio. dia
e terminarão ás -l horas da tarde, e serão
successi vas em todos os dias que não forem
domingo, de festa nacional, estadoal ou de
luto paI' motivo do faJlecimento de algum de.
putado ou senador.

\3 1.' Sómente em casos urgentes O aro.
queriment? ~e qualquer deputado, approva-
do por maJOna de votos, poder á a Camara
permittil' que o Pl'esidente convoquo sessões
extraordinarias nos dias exceptuados ou
nocturnas.

\3 2.' Quando fôr do conveniencia ou
quando seja urgente ultimar-se qualquer dis-
c~ssão ou votação. podel.á a earoara, a roque-
rlmento de um de ~eus membros, prorogar
a hora da sEssão; porém nunca por mais
de uma hora, sltlvo o caso de força maior
em quo so requeira e vote se por dous terço~
que a sessão seja permanente.

~ 3.' Esse requerimento srrá feito ao an.
nunciar o Presidente a leitura da ordem do
dia !la sessão seguinto.

Art. 64. Dada a hora de principiar a sps~ão
0_ Presidentp, Secretados e deputados toroa~
rao seus logares; o 1.' Secretario fal á a cha-
mada, a que os deputados doverão responder
e o 2.' tomará nota dvs presentes e ausen:
tes para fazer constat' da acta.

Art. 65. Achando.se presentes deputados
em ~umero ~u.pcrior ou egual a um terço, o
PreSIdente dlra: A bre-se a seysãu.
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Art. 66. Esse numero é sufficien~e lla~a
proceder se á leitura da a<:ta, e dlscussao
das materias da ordem do dIa.

\3 1.' r\ão se podeI á, porém, votar sem que
estejam presentes mais de metade dOS
membros da Camara.

\3 2.' Os nomes dos deputados que ceI?o
parecerem dopois de f<3ita a ch~madli, serao
mencionados na act? .

~ 3.' O deputado que ti~'er al~um Impe.
dimento que não exceda a sel.s sessoe~.? co.ID:-
municará á Camara por meio de onlcJO diri-
gido ao 1.' Secretario.. .

\3 4.' Si algum cleputado ti ver necessl.d~-
de de amentar,s<3. doixando o 5en. ex~rclClo
na Ca'narn, pedir-lhe-á a ne?cssana 1tcença,
fixando o prazJ do quo pr eClsal'.. .

\3 5.' O req uerimr>nto nesse ,;entldo. sera
remettido á commissdo a .que co~petlr; e

_ seu parC'cer, defel'lndo ou. lO?oforl~do ? ~e-
dido, será sujeito a uma so dlscussao e a .••o-
tação. . - 1011Art. 67. Na acta do dia em que nao I. -

ver sessão, se f"rá monção das oceurrenClaS
que se derem, deelarondo.se nella os nome.s
dos deputados presentes e os dos que deI-
xarem de comparecer.

Art. 68. Quando \l. sessão tiver começ.ado
quinze minutos depois da hora determllla;-
da, deverá esse espaço d~ tempo ser addl-
cionado ao em qoe deverIa ella levantar-se,
afim de que dUIe as ho'ras mal'cad~s para os
trabalhM contarIas de minnto a mllluto. .

Art. G!J: Aborta a sessã.), o 2.' Secre~ar!o
fará a leitura da aeta antecedente;. e, SI nao
se achar ella sobre a mc.sa, o Pl'esldente, ?
declarando, fal'á proseguu'. os trabalhos ate
que possa tel' logal' essa 100tura, para o que
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se interromperá o seguimento do que se es-
tiver tratando.

Art iD. Lida a acta e po~ta em discus-
são, si não hou ver impugnação, o Presiden.
te a dará por approvada, indepondente de
votação. '

Art. iJ. Si algum deputado notar inex-
acti~ão ou faltas, o 2.' Socl'etario dará as ex.
plicações precisas, e, quando apeEal' de\las,
a Camara reconhecer a procedencia da re.
clamação, será a acta corrigida conforme se
vencer.

Art. 72. Aporovada a acta e em seguida
assignada pelo Presidente e I.' e 2: Secre-
tarios, será recolhida ao archivo.

P&ragrapho unico. No ultimo dia da ses-
são legislativa será lida e approvada a acta,
ainda' que não haja na casa numero legal
de deputados.

Art. i3. No fim da sessão legislativa se-
rão oncadernadas as actas; e os projectos,
indicações, requerimentos, pareceres de com.
missões, emendas de que fizerem menção as
actas, serão registrados em livros proprios.
Os annaes da Camara serão distribuidos
pelos deputados e senadores á proporção que
estiverem impressos o brochados os respe.
cti vos tomos; e no principio de cada sessão
annual a Mesa fará distribuir uma synopse
impressa dos projectos e mais assumptos de.
cididos na sessão anterior, e bem assim dos
quo estiverem pendentes da resolução da
Camara ou sujeitos á decisão de commis-são.

Art. 74. A acta conterá: o nome de quem
a presidiu; os nomes dos deputados presen-
tes e os dos que se retiraram antes da uIti.
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. d \les tiver obstado ama hora, si a ausonCla e dos que dei-
continuação dos trabalhos, :;. o~au~a ou sem
xaram do comparecg~ f~ita a chamada; o
ella j a hora em.que mais' papeis lidos om
resumo de Offi~lOS e . o dos requerimen-
sessão e o destlllo dado, (erencia dos pare-
tos onviados á mOEa. al~~ commi8sões ; o ~o.
ceres apresex;.tadtos ie lei reEoluções ou In-
sumo dos proJ.ec 011. e • 1'0'ectos impres-
dicaçõe~ ; ~es).~naç~oasd~at~ri~s da ordem do
sos o dlstrIbm lIS, e tenham ficado, das
dia até ao pont<?em qu moções de urgen-
emendas o:ITer.ecldas,d~as to das questões
cia, preferenCla ollt d)ar:t~~otações e decla.
de ordem, do resu a o uer outras; designa-
rações do voto 3 q~iaes;eguinto ; a convoca-
~:~g~~:'<:~~~se~tr:ú~dinarias e a hora em
quo lovantou.sO a ses~aodia quo sorá distri-

Art. 75. A ordemtod~R os deputados, na
buida impressa a " organizar-so.á .dovospera de cada sessao,
soguinte modo; .

PRI)IEIRA PARTE

Até uma hOI'a da tarde:
Leitura o aIlprovação da acta.
EX.pediente.
Até as duas horas: do commis-
Apresentação de pareceres

sõos. t ão de prr.jrctos, indicac,ges, 1'0-
Apresen aç. 11 'õ l S ou moçoes.

querimontos, lllterpc .açt ntos intorpe\lações,Discussão de req,ueI Im ,
in~ca~~~~ç~~~ç~~~~cçõel1 fina~s.1:';2." ou 3." discussão do proJoctoF.
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SEGUNDA PARTE

.Até quatro horas da tarde.
Discussão de projectos.
Approvacão de redacções finaes.
!'i 1:0 Esgotada a materia para a qual se

conslg~ou certa hora, passar-se á logo a
.tratar fi&. quo se lho seguir: assim como
esgo!ada a matoria do uma. párto da orde~
do dIa, porler-se.á tratar immediatamente da
quo se achar na outra.

~ 2.0 Não poderá ser submettido á dis-
cussão projecto de lei qu não esteja im-
presso e distribuido.

~ 3.. 0 Qualquer deputado pó de, antes de
termlllar a sessão, requerer ou em particu-
lar lembrar ao PI e-"idente a inclusão na or-
dem. do dia de materia que lhe pareça eon-
vemente.

~ ~.o Para que se dê inversão na ordem
do d::!, estabelecendo preferencia para dis-
eusm'J de qualquer projecto, é necessario
que, á h.ora do .expediente, algum deputado
o req uelra o seja sou req uerimento deferi-
do por dous terc;os do votos.

~ 5.' Os proj~et_os e indicações apresenta-
das por ~ornmlssoes, figurarão logo na or-
dem .do dia para discussão na primeira ses-
são, llldepondento de impressão.

AI't. 76. Não havendo mateda, que oceu.
pe todo o tempo da seiisão, esta se poderá
levantar antes da hora designada para eon-
elUJr-se ; e !Jem assim poderá continuar si,
dada a ultima hora, a Camara concedor
p['\JI'ogaç.üoao deputado que estiver falando
e a requerer, Lão excedendo a 15 minutos.

- 25-

Art. 77. No expediente, declarada aborta
a sessão, o 1.0 secretario f<trá a leitura dos
ofticios recebidos do Senado o do Govorno,
apresentuá em summario o conteúdo do
representaçõos, petições, momoriaes, r(llato-
rios e felicitações, dirigidas á Gamara ; o o
Presidente lhes irá dando o conveniente
destino.

Paragrapho unico. Dos officios de felici-
tações fará o Presidente menção de serem
rocebit:los com especial agrado, quando de
auctoridarles constitui das. e simplesmente
com agrado todos os outros.

Art. 78. A' hora do expediente, depois de
concluida a leitura das diversas peças a que
se ref",re o artigo antec('dente, pó de qual.
quer deputado encaminhar á Mesa, pl'ece-
dendo do breves considerações, si julgar
conveniente, representações ou requerimen-
tos de corporações e com missões populares,
e bem assim dirigir qualquer reclamação no
tocante á economia da casa, á publicação de
debates, á irregularidade do serviço a as-
sumptos sobre que é da competencia da
Mesa providenciar; não lhe sendo permitti.
do, porém, occupar a tribuna por mais de
10 minutos, salvo si a Camara conceder.lho
prorvgação com tempo limitado.

Art. 79. Seguir-se á a apresentação de
projectos, permittindo se a seus auctores
precede l-a de bre,-e justificativa ou funda.
mentaçã'J, não excedendo o pruzo de 10 mio
nutos.

Art. 80. Qualq~er projecto, requerimento,
moção, indi.:"çã~, inturpellação, para ser ad.
mittirlo á t:liscu"são é preciso que tenha, o
apoiamento d.e cinco deputados. • J •
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Art. 81. Os requcrimento~, moções inter-
pellações e indicações, só poderão t~r por
o~jecto negocios peculiares a este Estado;
no caso contrario não serão recebidos pela
l\lesa,

Art. 82. As moções congratu!atorias ou
de adhesão a qualquer acto administrativo
ou P?Ji~ico do Est~ do, e bem assim as que
exprlllurem pezar, serão pela Mesa envia-
das a uma commissão especial de cinco
mem bros, par~ dentro de ~4 horas interpor
parecer, que, Impresso e distribuido será
dado para ordem do dia. '

Art. 83. Annunciada a discussão do qual-
q~lOrparecer <!.ecommissão, projocto, reque-
rimento, moçao ou interpellação o 1.0 Se-
cretario o lerá, antes que algum' deputado
~omo a palavra sobre elle, si não estiver
Impresso.

Art. 84. A ordem do dia só póde ser al-
terada ou- interrompida:

1.0 No caso de urgencia .
2.° No caso de adiamont~.
Art. 85. O deputado que quizer propôr

urgencia usará. da formula,: - peço a pala.
vra pat'a negoclO urgente, - e, si a Camara
a co~c~der por meio de votação, ser.lhe.á
J:ermJthdo fazer a exposição do negocio que
te~ha a tr:l.ta r, e.•si a Camara entender que
s~Ja ol.1edo tal IInportancia, quo não deve
ser adIado, permittirá, a requerimento do
orador ~u ào qUb Iq uor outro doputado, que
se amphe a ur gencia até final discussão e
votação.

Paragrapho unico. Só é materia urgente
aqueJla que ficar nulla o de nunhum etreito
não ~enuo tratada immediamento.
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Art. 86. O adiamento póde ser proposto
por cada um dos deputados. quando lhe cou.
bel' a vez de falar, seja qual for o negocio
do quo so tratar e esteja o projecto em l.a,
2." ou 3." disCUSE,ão; nunca, porém, será of-
ferecido. pedindo-se a palavra pela ordem.

Art. 87. Esto requerimento será por es-
cripto e, le-vado á Mesa, i;>er'á immedi;lÍa-
mente apoiado e posto em discus~ão, n,,-qual
se gastal'á ai,euas o prazo improroga vel de
40 minuto£'.

Art. 88. Não podem ser propostos adia-
mentos indefinidos; e, ~i outro deputado of.
ferecer em emenda adiamento diverso do
indicado pelo auctor do requerimento, será
esta conjunctamimto discutida e a Camara de-
cidirá o quo deva provalecer.

Art. &9. O~requerimentos sobro adiamen-
to de pr6jectos em discussão, uma vez apre.
sentados. serão votados com o numero su-
flicionte para .discussão.

Art. 90. Rejeitado o adiamento, não pódó
ser reproduzido, ainda que por outra fôrma;
proseguindo-se logo na discussão interrom.
pida.

Art. 91. Por momentos póde-se tambem
interromper a ordem dos trabalhos, quando
algum deputado pedir a palavra - Pela or-
dem.

Art. 92. Por meio dessa formula poderá o
doputado occupar a tribuna sómento nos se.
guiIitl:s cascs:

1. Pari> lembrar o melhor methodo a se.
guir ao encetar.se qualq uer dis(,usl>ão;
. lI. Para melhor estabelecer o ponto da

votação ou pedir diEcriminação de partes o
requerer o modo de praticai-a;
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m. Para reclamar contra a infracção do .
Regimento;

IV. Para notar qualq:1Cr irregularidade
nos trabalhos;

V. !,ara rapida explicação pessoal ou de-
claraçao de vuto ;

VI. Para req uerimentos verbaes nos ter-
mos do art. 128. - ,

Art. 93. As questões de ordem, sob os nu-
meros I, lI, 1Il, IV, nas quaes não poderão
tomar pa!'te mais. de quatro oradores, a
quem serao concedidos 5 minutos, no maxi-
mo, r~solver.se.ão dentro do prazo de meia
hora Improrogavel.

Paragrapho unico. Todas as questões de
ordem,. que occorrerem durante a sessão de
cada dia, serão resolvidas pelo Presidente,
com recurso para a Camara, a requerimento
de qualquer deputado.

Art. 94. ~odos f~larãode pé, em seus Ioga.
res ou na tribuna, a excepção :

1.' Do Presidente;
2.' I?o deputado que, por enfermo obtiver

do PreSidente permissão de falarsen'tado.
Art. 95. Nenhum deputado poderá falar

sem .lhe haver sido concedida a pala vra pelo
PreSidente, dirigindo sempre a el1e o dis-
cur~o ou á Camara em geral. A palavra
sera dada alternadamente contra e pró.

Art. 96.. Para guardar a ordem e evitar
contro~ersla dE?preferencia, o Presidente re-
ger.se-a. pelo. livro de inscripção, onde o
orador I!1SC1lpto deverá notar se pretende
Ialar pro ou contra.

Art. 97. Quando .muitos deputados pedi-
rem a pal~vra promiscuamente, o Presiden-
te regulara a precedencia. .

- 29-

Art. 98. O auctor de qualquer projecto
ou requerimento e os relatores de commis-
sões terão preferencia sempre que pedirem
a palavra sobr.e sua materia.

Art99. Quando nas sessões se faJar em
algum deputado, annexar-se-á ao seu appel-
lido a palavra-senhor'-: o que egualmente
se praticará nas actas, annaes e registros.

Art. 100. Nenhum deputado poderà falar •
senão

I. o Sobre o expediente;
2.0 Sobre o objecto de que se esteja tra-

tando ; .
3. o Para 0:ff0recer projecto, resol ução,

moção, requerimentos ou interpelJações, in-
dicações, na occasião competente.

4. o Pela ordem;
5. o Para pedir urgencia.
Art. 101. Nenhum deputado, na discussão,

poderá falar em contrario ao que já estiver
decidido pela Camara ; e nem occupar a trio
buna por mais tempo que'uma hora, excepto
si requerer á Camara e esta cOlicedel' lhe
.prorogação.

Para que, porém, esta lhe seja permittida,
cumpre que no requerimento consigne o es-
paço de tempo que lhe fór necessario.

Art. 102. Dada a hora de findar a sessão,
o Presidente, tendo examinado com os secre-
tarios as materias e projectos que houver na
casa, designará o que lhe parecer mais im-
portante para a ordem do dia seguinte.

Art. 103. Nenhuma materia se'rá su~eita.
da a votos si não houver na casa metade e
mais um dos seus mernbro's. o que não im-
pede de ser a discussão encerrada, desde que
não .haja oradores inscriptos, sendo aVO-



- 30-

tação adiada, salvo os casos preYistos pelo
art. 184.

Art. 104. Para findar a sessão, o Presi-
dente usará da f.?rmula :-Levanta.se a sessão.

Art. 105. Nao haverá fessão secreta sem
q.ue a Cam~ra, pI'ecedendo discussãl', decida
s~ o negoclO.~ Ieque~' ou não, quando este
for dos qu~ JU I~e ~lverem sido apresenta-
dos por proJ ecto, mdlCação ou requerimento
pa~ecer de commissão ou outro qualque~
melO. Neste caso a proposta deve ser apre.
sentada por cinco deputados, pelo menos.

AI't. 106. Quando qualquer deputado re
que!'er .sessão secreta para tratar.se de nc-
g.oclOamda não conhecido, fará um reque-
rImento e o entregará ao Presidente; e este
com. os d?us secreta rios, á vista da. impor-,
t~ncla e Olrc~mstancias da questão. decidirá
SI deve OI} nao ha ver sessão secreta.

Art. 107. D~cidindo-se que o nrgocio não
r~quor sessão secreta, restituir-se-&. o reque-
rlOlOn.to ao s~u auct~I', que poderá apresen-
tal-.o em sessao pubhca pelos meios estabe.
lecIdos no Regimento.

Art. l08. _ Resolvido que o negocio se tra-
t~ em sessao secreta, se reltliZaI á ella imme.
dlatam~nte, ou no dia seguinte, conforme a
uFg:encla ; mas, c(;meçada ella, a Camara de-
CIdIrá, precedendo discússão, si o objecto
proposto devo continu&.r u tratar.so secreta-
mente ou não.

Si a .dechão .rôr em £entido nr gati vo, tor-
nar-so.a pubhca a sessão.
_Art. 109. Quando se ti vor de celebrar ses-

sao. secreta, atlixar.se-á nas portas das ga-
lenas um edital assignado pelo 1.0 Secreta-
rio, nestes termos: A sessão de hoje é se-
creta j e fechar.se-ão tambem as pOI.tas do

t
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salão, vedando-se a entrada nas immedia-
ções, tanto ás pessoas de fóra como aos em.
pregados da ca.s~ e ?u Secretaria, se!?,do
feitas est~s dll'gencla~ p~los secl' etanos,
como membros da commis5ão de policia.

Art. 110. Si ª sessão pu blica passar a ser
secreta, dirá o Presidente para as galerias:
_ A Camara rae tl'abalhar- em sessão seCl'e-
ta'- (' feito este annuncio, sahirão os es-
pe~tad~res, proeeden.io-s" ás dem1J.isdiligen-
cias, como no artigo antecedente. .

'Art 111. O 2.0 secretario lavrará a acta
da sessão secreta que, depois de lida e appro.
vada na mesma sessão, será lacrada e guar-
dada no archivo da Camara, com rotulo as.
signado pelo Presidente e 1. o e ~. o secreta-
rias, declarando o dia, mez e anno em quo
se celehrou.

Art. 112. Antes de levantar-so a sessão
secreta, a Camara resolverá, por meio de vo.
tação o precedendo discussão, si a mate ria
tratada deverá ou não publicar-se.

Art. 113. Quando, segundo o disposto no
art. 105, so decidir que a questão proposta
se trate publicamente, a actt do aco!?'tecido
será lida o approvada em sessão pubhca, ob-
servando-so a respeito della o mesmo que se
pratica c 1m as outras actas.

CAPITULO X

DOS PROJECTOS DE LEI, RESOLUÇÕES, INDICAÇÕES
REQUERIMENTOS, INTERPELLAÇÕES, MOÇÕES
DOS DEPUTADOS

Art. 114. Nonhum projecto ou indicação se
admittirá na Camara não tendo por fim o
exorcicio de alguma das attribuições da
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mesma Camara, expressadas nas Constitui-
ções Feder'al e do Estado.

~rt 115. Os projectos devem ser escriptos
. a tmta, em al'tlgos concisos, numerados e
concebidos nos mesmos term')s em que se de-
vem conceber as leis, e assignados por seus
auctores com a data de sua apresentação,
cabendo em cartos casos ser discriminada a
mate ria em titulos, Capitulas, artigos, para-
graphos e numeroso

o Art. 116. Cada projccto deve conter sim-
p.lesmente a enunciação da vontade legisla:
tlva, sem preambulos nem considerandos'
cOIl?t~do, poderá o auetor motivar a sua pro:
PoS!~ao ou fundamentar seu projecto na oc-
caSlao de apresemal-o de conformidade com
o disposto no al't. 79. '

A~t. 117. Nenhum arti~o do projecto po-
dera conter duas .ou maIS proposições inde-
pend~ntes entre SI, de modo que, sujeit~s á
votaçan, se possa adoptar uma e rejeitar ou-
tra.
. AI t. 118. N?s pr(ljectos, indicações, reque.

rlme~to.s ou u1terpellações e moções não será
permíttldo usar de expressões que suscitem
ldéas odiosas ou que Gtfendam alguma classe
de cidadãos.

Art. 119. O projecto revogativo de qual-
quer d~sposição legal deve expressamente
determmar o que ~e contém na lei, artigo
ou paragrapho, cUJa revogação se propõe.

Art. 120.c Os projectos que tenham por
ti.m a creaçao de comarcas e municipios se-
rao baseados nestas disposições:

1." A divis.ão . j.u.!iciaria para creação do
c?~a!,cas c~ll~cldlra, quantu possi vel, com a
dIVIsa0 mUlllClpalj
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2." A população do. muni~ipio ~ crear-so
não será inferior a vmte mil habItantes

Art. 121. Oi! projectos terão a. fórma de
resolução quando tiverem por obJecto: I:, a
interpl"etação ou modificação de algurn.a par-
te de lei (lU resolução; 2.' a annullaçao de
deliberações, decisões ~u quaesquer outros
actos das camal'as rnunClpaes, segundo o art.
75 n: VlI da Constituição. do ~stadoj. 3:, OI"
ganização ou reforma do. reg~mento I.nterno
da Camara c da respectIva ~ecretal'1a. Nos
outros casos terão a fórma de decreto.

Art. 122. Nenhum deputado poderá apre-
sentar projectos de intcresse individual.

Paragr~pho unico. Não ~Ol'ão assim, I!0-
rém. considerados os que tIverem por obJe-
cto a elevação de vencimentos de uma cl~s.
se de funccionarios publicas ou a creaça.o
de empregos, nem a consignação de .credl-
to para pagamento de contractos realIzados
pelo governo. .'.

Art. 123. Não vindo os projectos organIza .
dos nos termos dos artigos antecedentes, o
presidente os devol verá a seus auetores para
redigirem na devida fórma.

Art. 124. Lido por seu auetor ou 1?el~ re-
lator da commissão o projecto, ou, SI nao o
fizerem, pelo 1: Secr~tario, o ~Iesidente, re-
eebendo-o lançar-Ihc-a a segUInte nota: l/.A
imprilllir-~e~' e a distribuição se fará na
sessão segui~tc em avulso impresso.
• Art. 125. Distribuido o projecto impresEo, o
Presidente depois de esgotada a hor.a do e~.
pedienü', ir ti, ~lJjeit3ndo a votos: Sz o prOle.
do é oujecto de deliueração,-votando os dc-
putados Rem preceder discussão.' Decidindo-
so que nã) é, ficará rejeitado e .não poderá
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ser reproduzido nas sessões do mesmo anno'
o que taI?bem será applicavel aos projecto~
q~e cah1rem, em qual'luer das discus-
soes.

Paragrapho unico. Serão dispensados dessa
co~sulta !J sempre. consider'ados objectos de
dehberaçao os projectos que as com missões
OI gan1zarem sobre assumpto commettido a
se u estudo e exam(', taes como os que ti ve-
rem .por base prc'po'sta'J de lei, feitas pelo
Pres1dento do Estado.

~I.t. 126. Os projeütos depois do julgados
ohj~ctos de dehberação, segundo determina o
artIgo antecedent~, poderão d('sde logo figu-
ra[' na ordem do d1a para L" discussão nas
sessões subsequen tes.

Art. 127. As indicações só poderão ser feio
tas pelos mem bros da Camara por escripto
e por rlles assignadas; e. lidas na mesa com
os projectos. irão logo á com missão, a que
por sua natureza pertencerem.
~ I:' Apre.sen tado á Mosa o parecer sobro

a mdlCa.ção, 1r.á o}le.a imprimir, e, logo quo
tenha sldo d1str1bmdo. poderá ser incluido
na ordem do dia.
~ l.' Approvada a indicação na ultima dis-

cussão a que sorá sujeita, irá á commissão de
Rodacção •.para redigi l-a segundo o voncido.

Art. 128. as requerimentos que tiverem
por fim a ~romoção de algum objecto de sim-
ples expedlOnte. como: podir dispensa do
alguns dos trabalhos da mosa ou das com-
missões; podir sessões extraordinaria proro-
gação ~a ulti!Da hor~ da sessão, once~ramen.
to da d~scus~ao, rectlflcação de votos; pedir
urgencIa e lDversão da ordem do dia recla-
mar a;lguma pro~idencia, que a occo~roncia
das cIrcumstanclas fizer necessaria sobre ob-
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jecto de simples economia dos trabalhos ~a
Camara ou da policia da ca~a, que não esteja
determidada no regimento, vota~ão secret.a
ou nominal recurso das dicisôes do PreS1-
dente e no~eação de commissôos eBpeciaos,
sOlão verbaes e sem apoiamento e debate
-sujeitos á deliberação da Camara 11~S,e :e-
sol vidas outros, referentes a prov1~encIas
que devam ser tomadas pela Mesa, slmples-
mente pelo President('. .

Art. 1?0. Os requerimentos apresentad?s
no corroI' da discussão com o fim de pedIr
adiamento, que drterminem que o projecto
vá á alguma commissão ou volte á mesma,
que tiverem de intrrpor sobre elle par'ecer,
ou que por qualquer modo tenda.m a inter-
romper sua discussão, serão escr1ptos. e pro-
ceder-se-á sobril elles segundo o d1SPOStO
nos arts. 88, 80 e 90.

Art. 130. Os requerimentos, interpellações
ou moções, que tenham por fim exigir do go-
verno informações,interpella-o POI'quae~qu.or
actos e provocar sobre elles o prQnu,nCla-
mento da Camara, ser ão tambem escI'lptos,
procedendo-se quanto á discussão e votação,
de conformidade com- os arts. 81 e 82.

Art. 131. A interpellação, que é u~a. espe-
cie de requerimento. tem por lim eXIgIr que
os Secretarios de Estado venham á Camara
para darem esclarecimento~ i',?bre assumptos
pertinentes ás suas RepartIçoes. . :
. ~I: A inteI'pellação deve conter os preci-
sos itens do 'assumpto, ai'signalan.do em ter-
mos posi ti vos os pontos lia materIa sobre a
qual ~e exigem explicaçôes.

~ 2: Approvada a interpellação, o 1.0 Sec~~-
tario communicará. por ofdcio ao SecretarlO

R. C.-
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de Estado os artigos della e bem assim o dia
e a hora que o Presidente designar, com an-
.tecedenci:; de 48 horas pelo menos, para seu
comparecImento.

~ 3.' Annunciada a chegada do Secretario
de Estado, o Presidente nomeará uma com-
missão de tres membros para introduzil-o no
.recinto da Carnal a e lhe designará o logar
que deve occupar.

~ 4.° Dadas as informações, será permitti.
do aos deputados exigirem quaesquer expli-
cações que lhes possam esclarecer, findo o
que o Secretario de Estado retirar-se-á com
as mesmas formalidades com que entrára.
. Art. 132. HavCJá na Secretaria um livro
.numerado e rubricado pelo I.' Secretario,
em o qual se lançarão por extenso, na pa.
gina esquerda os p"ojectos apresentados com
os nomes de seus signatarios, e na direita
as emendas approvadas, com declaração do
dia e do auctor, bem como o andamento
que ~i~ri_amente tiverem até final adopção
ou reJeIçao.

CAPITULO XI

DOS PARECERES DE COM~IlSSÕES

Art. 133. Os pareceres que as commissões
derem sobro as materias que lhes forem
submettidas, seI.ão apresentados por escri.
pto, á bora determinada ou em qualquer
occasiào, concedendo-lhes a Camara urgen.
cia, devendo assignar-se neHes todos os
membros ou a maioria delles.
. Paragrapho unico. O membro ou mem.
bros discordantes poderão assignar-se ven.
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cidos com restricçõe. ou dar o seu voto em
sepa;aJo, o ~ual.será conjunctamente coI?
o parecer dIscutido e ,"otado como substI.
tutivo.

Art. 13.1. Ofl pareceres sobre projectos e
indicações dever ão ser apresentados á Mesa
no fim de dez rlias. decorridos da remessa;
e si assim o não fizerem as commissõcs, cn-
Úará o pr(ljecto ou indicação na ordem do
dia para discussão ou continuação ria dis-
cussão, a requerimento de qualquer deputa-
do independente de votação.

Àrt. 135. QuandO os pareceres de commis.
sões terminarem por simples requerimentos,
depois de impressos e distribuirlOS entrarão
logo na ordem do d;a para discussão e .vota .
ção, que será uma ~ó, como a de todos os
req uerimentos escrIptos.

CAPITULO XII

DAS DISCUSSÕES

Art. 136. Em relação aos projedos,obser-
var-se-ão as s(>guintes condições. estabele-
cidas pela Constituição do Estado:

I. Nenhum projecto ('e lei ou resolução
poderá entrar em discussão s!lm que tenha
sido dado para ordem do dIa pelo menos
vinte e quatro horas antes;

11. Cada projecto de ll.i on resolução pas.
sa"rá, pelo menos, por t1'(>Sdiscus.õeF.:

m. De uma á outra discussào não poderá
haver inter valia menor do vinte e quatro
boras:

IV. O pro jecto de lei do ormmento terá.
sem pro preCcrencia na discussão e não po.
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dor:'. conter disposição alguma extrlln ha á
rec,Clta e despeoa do Estado.

,. Quando o projecto se ref~rir a despesa
de caracter local, precisará obter, p('10 me-
noo, os votos de dous ter<,:os dos deputados
pres('ntes.

A:1. 137. '"cr,sIrá a L" discussão de um
proJecto de ICl ou de resolução unicamente
sobre as vantagens ou inconvenientes dolle
em geral, sem ~e entr'ar no exame de cada
u.n: de seus artigos, e por is~o não se admit-
tlrao emendas de qualidade alguma neste
debate.

Ar:,. 138. ~ncerrada a. L" discussão, o
Proslder;te ~or~ a votOS-SI o projecto deve
p.assar a ~'. dIscussão j e, de:::idindo-se que
s~m, notara a margem o endereço á commis-
sao a que por sua natureza ou s('gundo o
voto da Camara deve ser entregue para es-
t~dal"o e offerecer emendas si julgar convo-
mente. '

ParaJ'apho unico. Si a Camara assentar
qu.o. nao devo passar á 2.' discussão, licará
reJeitado o projecto ..

Art. 139. O projecto, com todos os papeis
e documentos quo o acompanharem será
entregue a~ relator da commissão a que fo.
rom romottldos o 0110 assignará no livro
competenta o rocebimento delIes.
.Art. ]40 .. Si o.projecto llpprovado em L"

dIscus~a~ tl ver sido organizado pela mesma
commlsoao, não impede quo volte a elIa
afim de examinal.o do novo e offorecer cou:.
s~u parecer, a.s emendas quo julgar c~nve-
me~t~s, ou opmar que passe á 2." discussão
redigido como foi. '

A~t. 141. Quando houvor' dous ou mais
proJectos sobre a mesma mato ria, serão
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elIes remettidos á commissão, a que. caibam
por sua natureza, afim de reproduzI!"O~ em
um só; mas, si algum dep~ltado,. d~P~lS da
leitura do projecto I efun.dl~o... InSIstIr. na
preferencia de um dos prImItivos e assim o
decidir a Camara, entrará elle em discussão,
ficando) os outros prejudicados.. _

Art. 142. Annunciada a 2.~ dIS?USSao de
um projecto, o 1.°. Secretario I~ra todo o
projecto e relatorlO da cornmlssão que?
examinou e as emendas por elIa o1ferecI-
das, havendo-as. Quando róI' mui~o extenso
o relatorio ou prC'jeeto, e ~en~Ja ~Ido, cO,mo
prescreve o Regimento, dlstl'lbu.ldo e Im-
presso, póde ser dispensada.a leitura ..

Paragrapho unico. Esta dIopensa oera so-
licitada por um sr. deputado e approvada
pela Camara, bastando para essa approva.
ção a presença de um terço dos membros da
Camara. .

Art. 143. Na 2." discussão debater.se.a
cada artigo do project~ de J;ler si; e.o Pre-
sidente irá lendo os artigos a proporç.ao que
os fór pondo em discussão ou v?taçao, po,
dendo haver no debate referenCla a outros
artigos que tenham relação com aquelles.

Art. 144. As emendas que occorr~rem
serão lidas na mesa pejo I: SccretarIC', _e,
sendo apoiadas por cinco eputad~s, serao
logo postas em discussão. com o artigo a que
se referirem, e bem assim as apresentadas
pela com missão. .

AI.t. :45. Posto em votação cada artigo
do pl'ojecto, salvas as emendas, llpprovad?
elIe, serão ellas e as sub-emendas orrerecl-
das sujeitas á deliberação da casa .• confron-
tando o Presidente o texto do artigo com a
emenda que o altera.
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~ ]'0 Rejeitado o al't.cadas as emendas 11 IgO, ficam prejudi-
13 2.0 Apresenta a e e r~ferentes.

artigo, será aqUell~O su~stltutivo a algum
1.0 .Jogar e, rejeitado ~os o em votação em
proJecto. ' ca prevalecendo o do

~ 3.° Quando o s b rt t.um prnjecto com u s I UIVO offerecido a
dellc', terá, depoisp~~hen~er t~da a màteria
mento, uma discuss' su Ill;et~ldo a apoia-
'conjuncíamonte ,.ao prelulllnar em globo
posterior áq uella ceo: o Pfojec~o, !la .sessã~
presso. e, encorrado 2u: bort dIstrI~JUIdo im-
a preforoncia. e a e, sera votada

~ 4.° Não sendo o b t. .poderá sua impressão su Sd.ItUtlVO extenso,
da Gamara. ser Ispensada a juizo

13 5.° Nogada a ~ .
~ivo, ficará elle pre)~:L~r~ncIa ao substitu-
a na discussão e vota .a odO pI'oseguir-se-
projecto, se"'undo pre çao os artigos do
143. o screvem os ats. 142 e

Art. 146. Quando .a discussão e a vot o .proJecto. for extenso
por titul'ls ou capitu~çao p~d.erao ser foita~
. Art. 147. No ' os, a J!lIZOda Gamal'a.

tIgOS do pro' ect~OrI OI' d~ dIscussão dos ar-
do mandar ~ l\Ie~aPod~ra qualquer deputa.
artigos additivos qU~aIS algum ou alguns
como emendas' versarem sobre elles
c
d
.?mo estas, ent~ar~~ ql~ages't sdend~ apoiado~

Iscussão. o o os Juntos em
Al't. 148. Não pod •

Mesa em qualquer d~rao s~r acceitos peh
additivos que não t s~ussao, emendas ou
materia do que se t etnIam relação com a

Art. J49 Q ra ar:.
jecto for~m aU;;;~ovn~ dlso ussão de um pro.

. a as emendas (Jontendo
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assumpto constanto de outro projecto peno
dente do deliboração da Camara, serão in.
corporados áquolle todos os documentos do
prJjacto primitivo, que será archi vado, in-
dependente de qualquer acto da Gam:lra, si
não encerrar outro assumpto-

Paragrapho unico. Si encerrar outro as.
sumpto, serão estes separados do projecto
primiti vo, e continuará assim a discussão, se.
guindo os tramites logaes.

Art. 150. Discutidos e votaios os artigos,
titulos ou capitulos dos p rojectos, o Presi.
dente porá a votos si o vrojecto devo pas.
sal' á terccira disclBsão, o si a decisão for
negativa, ficará rejeitado o projecto j si, po-
rém, afrirmati va, irá o pr(ljecto á com missão
quo o elaborou ou espoci~ 1 para o redigir
para terceira discussão, conformo o venci.
do, e só depois de votado em terceira dis-
cussão, irá á commissão de redacção.

Art.151. Si, pelas emendas approva!las, o
projecto ti ver sido muito :J Iterado. tornará
a ser impresso, a requerimento de algum
deputado, para entrar em terceira discus-
são.
. Art. 152. Nos casos de maiol' importancia
ou quando a Camara julgar nccessario, an-
tes de entrar um projocto em tercoira dis-
cussão, poderá Ecr segunda vez remettido a
uma com missão, para examinai. o de novo
depois de redigiao.

!3 1:° Si a commissão, a que o projecto
f\.lr sujeito, offerec,)['.lhe emendas para ter-
ceira discussão, serão eHas impressas e dis-
tribuídas conjunctamente com 'olle.

!3 2: As commis õef; emittirão parecer no.
decorrer das discussões sobre as emendas
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apresentadas ao projecto que lhes fór af-
feeto.

Art. 153., Na terceira discussão o projecto
debater-se a em globo, conjunctamente com
as emendas que lhe forem o1ferecidas

Ar~. 154. Nesta. discussão sóment~ serão
a cCOItas as segumtes emendas'

I. Suppressivas; .
n. Ampliativas;
m. Modificativas .
•Paragrapho u~lÍco. Estas eI?endas, porém,

n~o p,odem cogitar. d~ materla nova; visa-
rao somente Supprlmlr no projecto artigos
pll:ragrap~os e palavras, ou modificar e am:
phar a Idea contida em algum dos seus ter.
mos, salvo o caso do art. 156.

Art. 15? Nã;opod~m.s~r acceitas pela mesa
em t,erceIra dlscussao, aInda que sob diver-
sa. f?rma, emendas que contenham materia
reJeItada na segunda.

Art. 15? Em terceira discussão de qual-
quer pr:oJecto poderão ser admittidas emen-
~.as additlvas sobre assumptos de projectos
Ja votados em se~unda discussão, ainda que
tra~em de mate ria nova não cogitada pelo
proJecto, pr~lCedendo-se nesse caso de accor-
do. com o dISposto no art. 149 c parllgrapho
umco.

A:t. 157. N.esta discussão as emendas de.
verao ser apOiados pela terça parte dos de.
puta;dos. presentes, antes de serem admitti.
das a dIscussão.
. Art. 158. Na 3." discussão do projecto de
o~çamento da receita e despesa do Estado
nao é permcttido o1ferecerem-se emendas
que !iugmentem a despesa ou diminuam a
receIta, salvo se a medida fór de accordo
com a proposta do governo.
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Art. 159. Finda a 3." discmsão, se porá
a votos - si o projecto é approvado, sal1Ças
as emendas, - e, si a decisão fór .ne~atlva
é rejeitado o projecto. pcan~o preJudlCada~
ás emendas; si pela affirmatlva. passar-se-u
á votação de cada uma das. emendas, ten-
do pnferencia as suppresslvas sobre as
outras, e das ampliati.vas, s~rá votada em
primeiro logar a que for maIS lata.

Art. 160. Adoptado definitivamente o pro-
jecto, será remettido com as em~ndas appro.
vadas á commissão de redacçao, para re-
duzil-o á devida fórma. _

Art. 161. Submettido á ~pprovaçao da
Camara a redacção final, sera esta posta em
discussão e votação. ._

Paragrapho unico. Nesta dlscussao, ~e~-
tricta aos termos em que se a.ch.aI? redIgI-
das as proposições, só se a~m.Ittlrao emen.
das que tenham por fim corrlgIF e!lganos ou
incoherencia, absurda contradlCçao, que a
redacção envolver.

Art. 162. Approvada a re~acçã~ final. dos
projectos, serão elles remettldos Immedlata-
mente as Senado com os documentos e autho-
graphos em original, fazendo se a necessa-
ria carga
. Art. 163. Nos termos do art. 15 para~ra-
pho unico da Constituição .do Est::d.o, nao. é
permittida a dispensa do ~nters~lClo de ~4
horas estabelecido para a dlscussao dos pro-
jecto~ ou resoluções. .

Art. 164. O encerramento de qual9uer dIS-
cussão terá logar quando não haja quem
sobre ella peça a palavra, salvo quando,
tendo já falado quatro orad~res, dous con-
tra e dous pró, a Camara aSSIm o resolver, a
requerimento de algum de seus membros.
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Art. 165. Nenhum d, putado poderá falar
maIS de uma ,:ez na I.' e 3.' discussão de
quaesquer proJectos sobre a materia delles
excepto seus auetores, que o poderão faze;

'dua~ vezes; e na 2." discussão o deputado po.
dera falar uma sobre cada artigo salvo o
caso do artigo seguinte; ,

~rt. 166. O deputado que pedir e obtiver
.adlamento d.e qualquer discussão de um pro-
Jecto, podera faJar sobre elle mais uma vez
que!, a discussão se faça em globo, quer po~
capItulos ou artigos.

Art. 1.67. A nenhum deputado é permitti.
do, na t~Ibuna, exceder o espaço de uma ho', a,
salvo SI a Camara conceder-lhe prorogação.

Art. 168. O d.eputado que quizer explicar
alguma expressa0, que se não tenha tomado
no seu verdadeiro sentido, ou produzir um
facto desconh~cido á Camara, que venha ao
caso da questao, o poderá fazer, pedindo a
pal~vra pe.Ja. ordem; neste caso. porém, não
s~ra permlttIdo exceder os limites estahele:
CIdos no art. 93.

Art. 169. N?s requerimentos, questão' de
ord~m e de l!-dlamentos, a nenhum deputado
sera concl?dldo falar mais de uma vez, nem
mesmo a tItulo. de explicar; o auetor, po-
rém, do requerImento, poderá falar uma se-
gunda vez.

Art. 170 O proJec~o, contendo proposta de
reforI:?a da Co~st~tmção do Estado, ~ómente
podera ser admIttldo para a discussão quando
apresentado por uma terça parte dos mem-
bros da Camara.

Art. 171: A Camara, nos casOS em que ti.
ver d~ deliberar sobre a procedencia da ac-
cusaçao contra o Presidente, nos termos dos
~rts. 25 e 58 da Constituição do EstadC', se
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regulará por uma lei especial que organi.
zará. d' - dArt. 172. Antes de terminar ~ ~scu:sao e
um requerimento, emenda ou lOdIcaçao, e a
L" de qualquer projecto, o deputado que o
tiver offerecido, pó de retiral-o, precel1endo
consulta á Camara; porém oVtro ~eputa~o
poderá adoptal-os corno seus e entao serao
considerados corno de novo apresentados.

Art. 173. Quando não houver numero para
votar-se qualquer materia,.s~rá encerrada a
sua discussão e se prosegmra na.s outras que
se lhe seguirem na ordem ~o .dla, fic31ndo a
votação adiada para a sessao Immedlata ou
para logo que haja numero na casa.

Art. 174. O projecto que fôr votado em
uma sessão não poderá, no fim della, ser
dado para ordem do dia seguinte.

Art. 175. A urgencia a favo.r de qua!qu.er
projecto não o dispe?sa de Ir á comllllssao,
tambem com urgenCla.

Art. 176. Os projodos iniciados ou já vo.
tados em aI "uma discussão na sessão de um
anno, serão onas primeiras sessões do anno
seguinte dados para a ordem dos trabalhos.

CAPITULO XlIl

DOS PROJEeTOS E E~1ENDAS DO SENADO

Art. 177. Os projectos ? emendas v~nd~s
du Senado, logo dopois de Impressos e dlstrI'
buidos em avulso, poderão. en~rar.para a ?r-
dem do dia, podendo ir prImeIrO a commIS:
são a que por sua natureza pertencerem, SI
assim requerer algum deputado.



- 46-

. Art. 178. Debatidos em I.", 2." e 3." dis-
cussões, na fórma determinada neste Regi-
mento, os projcctos do Senado, adaptados
pela Cama"ra sem emendas, serão enviados á
sancção, sem dependencia de irem á com.
missão de redacção.

Paragrapho'unico. Quando occorrer a ne-
cessidade de alterar a redacção dos proje.
ctos da Camara dos Deputados com emendas
do Senado, pedir-se-á o seu consentimento
por officio do I.' Secl etario, pr13cedendo de-
liberação da Camara em discussão, segundo
determina o art. 159.

Art. 179. O 'pr(ljecto de lei da Camara
dos Deputados emendado pelo senado volve-
rá á Camara, que, acceitando as emendas, en.
viaI o-á, depois de redigido conforme o ven.
cido, ao Presidente, com as modificações
feitas.

Paragrapho unico. E~sas emendas terão
sómente uma discussão, que corre~ponderá á
terceira, não sendo permittido, comtudo,
fazer-se-lhes alterações.

Art. 180. As emendas e substitutivos vin-
dos do Senado, poderão, a requerimento de
qualquer deputado, ser postos a votos por
artigos ou paragl'aphos, ou pelas partes dis.
tinctas de que se componham.

Art. 181. O Presidente da Camara, quan.
do julgar que, dentre a8 emendas apresen-
tadas pelo Senado a projectos OI iginados da
Camara, alguma haja contendo materia nova,
exporá á mesma o seu modo de vêr e, si
essa concordar, a emenda arguida de anti-
regimental será destacada para constituir
projecto distincto, que será submettido ás
tres discussões.
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. Do mesmo modo se
Paragrapho unlcC?~ento de qualquer de-

procederá a lequerl .
putado. ndas feitas ás propoSl-

Art. IRZ. As em( . 'das ~eparadamente,
ções do Senado são redJg~: e' 3 " discussões,
e sendo adaptadas e~e;~do c~m as respe.
s~rão remett~d~s ao •
ctivas proposlçoes. de ~erem rejeitadas as

Art. 183. No caso r"ojecto iniciado na
emendas do Se~ado ~efmo proj ecto ao Sena.
Camara, ~oIve~a o a~ alterações por dous
do, que, SI appl °dV~~mombr os presente~d' dãe
terços dos votos que só as po er. rá á Camara, e onovo o envIa maiorIa caso em qu
reprovar ~eI;:tmesm.a sem aq'ueIlas emendas.
submettCl:a a sancbGaodit"asalterações forem

!'l I.' SI as so re OI' dous terços do~ vo-
approvadas, p(lrém, p tes ~erá o proJecto,
tos dos mem~r?s prese~ttid; á sancção.
depois de redIgIdo, r?~tos iniciados no .Sena-

!'l 2.' Com os p.roJe Calnara se segUIrá o
do e emendados pela Ivendo-se ao Senado,
mesmo processo, ~evo It rações approvadas
no caso de serem as a e
pela Camara.

CAPITULO Xl\'

DAS VOTAÇÕES

t ria se porá avo,
Art. 184. ITen~um~e~~t~ m~tade e mais

tos sem que esteja p \ os componentes da
um .do numero de. m~m d~ da votação as que
Camara, tendo PdrlOrldasessão anterior. salvo

. ficarem encerr:a asdna arts. 18, 89 e 14?,. pa-
os casos esp~Claes os •
ragrapho UlllCO.
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~ 1.0 A falta de numque se forem se ui d ~ro para as votações
cUEsão dos proj~ct~ ~ naot,prejudicará a dis-
para a ordem 'do d'a ue lverem sido dados
~ 2 ° S' I ,. I, no correr das d' -ver deputado com a palav Iscus~~es~ nã , hou-

na casa algum do ra,. ou SInao estiver
Presidente inde e:<I%ue a tIVerem pedido, o
rará ence;rada Pa dis nte ~a votação, decla.
que se tratar e a por~~ssao 1a .materia de

Art, 185, Sempre ue m vo ~ção,
qualquer votação o q . se dClxar de fazer
o numero Irgal dg ~el~a~S%achar presente
tenha havido llumer li a os, de~de que já
preenchidas as hora~ edqu~ndo nao estejam
der,se.á a nova chamada os ra~alhos, proce.
acta os nomes dos ' mencIOnando-se na
com causa pal'tici~~% se houverem retiratlo
novoa chamada é obr' a ou, sem e"a. Esta
ordenada independen~~~torla e d,everá ser

Art. 18d. Quando s e. requerimento.
ções sobre falta de nu e le, ~ntarem reclama-
t~ções, proceder,se-á ~e:o egal para as vo-
cIOnando.se na acta ova chamada, men.
verem retirado co~s nomes dos que se hou.
sem elJa. causa participada ou

Art. 187 Por tre 'votos:' s manClras se podem dar
I, Pelo methodo S' b I'dinarios ; j m o lCO, nos casos ar-
n. Pelo nominal de '

objeetos de maior impo-;t:1m, ou não - nos
m. Por escrutinio' nela ;

nos negocias de int secreto !?as eleições e
for requorido na ~' eresse partlCulnr, quando

Art. 188 O urma do art, 193.
t. .' methodo !wmb I'Ica, dizendo o Pre .d (J o lCO se pra-
de parecer ... queir~menle~-tOS srs. que sãotan ar.se.

ti
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Art. 189, Si o resultado dos votos fOr tão
manifesto que a primeira vista se conheça
pluralidade, o Prel:;ilionte o publicará; mas si
esta não fÔl' visivelmente manifesta ou si
parecer a algum deputado que o resultado
publicado pelo Presidente não é exacto, po.
"erá pedir rectificação de votos.

Em qualquer desses casos dirá o Presi-
dente: - Queiram levantar-se os srs. que
'l:otaram contra; - e os dous secretarios,
cada um de seu lado, 1.contarão os votos,
para serem combinados com os primeiros.

Art, 190. Para se praticar a votação no.
minai será. preciso que algum deputado are.
queira e Que a Camara a admitta por votação.

Art. 191. Determinada a votação nominal,
o 1.0 Secretario, pela lista geral, irá chaman.
do cada um deputado de per si; e o 2.° Se.
cretario fará duas listas, uma com os nomes
dos que votarem T sim - e outra com os
nomes dos qu~ votarem - não.

Art. 192. O terceiro methodo, de votar,
que é por escrutinio secreto, tratando-se de
oleições,.se praticará por meio de cedulas es.
criptas, sendo estas lançadas em uma urna
sobre a mesa pelos deputados, á proporção
que forem chamados pelo 1.0 secretario; as
quaes, depois de contadas pelo presidente
e por clle lidas cada uma de per si, irão sendo
apuradas, procedendo os dous secretarios aos
competentes assentos, d'onde no fim se fará
apuração para se publicar o resultado da vo.
ta(,"ão.

Paragrapho unico. Havendo empate, pro-
oedo-se a ~orteio.

Art. 193. A votação por escrutinio se-
creto sobre negocias de interesse particular
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se praticará por meio de esphera~, proce-
dendo-se á chamaria c lançando cada de-
putado, em uma urna collocada na mesa, á
medida que o 1.° secretario pronunciar o
seu nome, uma esphera branca, si o voto
fôr a favor, ou preta, si fôr contraria á
materia proposta.

Para este fim receberá do continuo urna
e~phera bran'ca c outra preta; sendo a es.
phera inutilizaria, isto é, aquella que não
~ervir para exprimir o voto, lançada em ou-
tra urna.

Art. 194. Havendo empate nas votações,
ficará a materia adiada para fe discutir no-
vamente na sessão seguinto ; (l, si houver so-
gundo empate, ficará rejeitada.

Art. 105. Nenhum deputado' presente po-
derá escusar.se de votar, sal vo: primeiro,
por não ter assistido ao debate; segundo, por
se tratar de causa propria; podendo, todavia,
assistir á sessão e tomar parto na discussão,
quando tenha do defender-se de alguma ac-
cusação ou de sustentar seus direitos.

Art. 196. Quando "o projecto contiver mais
de um artigo, só na segunda discüssão se
votará separadamonte sobre cada um.

Paragorapho unico. Na tercoira discussão,
e, em geral, quando :;. mate ria sobro que
houver de recahir a votação se compuzer de
duas ou mais proposições distinctas, tambem
se votará separadamente sobre cada uma
dellM, si algum deputada requerer.

Art. 197. A votação, uma vez começada
não será interrompida, e, durante ella, ne~
nhum deputado poderá se retirar do recinto.

Art. }9S. Nenhum deputado poderá pro-
t~star, por escripto ou por palavras, contra
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ti decisão da Camara ; poderá, porém, inserir
nas actas a sua declaração de voto, apre.
sentando-a na mesma sessão oU na subse-
quente, com exposiçãO de motivos ou sem
clla.

CAPITULO XV

DA PROROGA<]ÃO E ADIAMENTO DAS SESSÕES DO
CONGRESSO

Art. 199. Qualquer deputado póde pr,?po~'
a pro rogação das sessões por m~io de llldl-
cação, cuja discussão será consl~erada Ur-
gente e encerrada na mesma sessao em que
se tratar, sendo logo depois remettida ao
Senado. I' .t dArt. 200. As prorogações serão Iml li. as ao
tempo necessario para. ultimações do neg_o-
cio que so tiver em vista e nunca serao
propostas por mais de 30 dias cada uma.

Art.201. A indicação, prorogando as ses.
sões vinda do Senado, seguirá os mesmos
tramites na discussão; e, no caso de appro.
vada, será immediatamente commulllcado
este resultado, tanto ao Senado coma ao Pre.
sidente do Estado.

Art. 202. Para ter logar o adia~ento da
sessão da Congresso, será necessarlO que a
indicação, que o propuzer, conten~la em sub-
stancia os motivos que o determlllam.e que
sejam terminantemente declaradas o dia e o
m'ez em que se deverá reunir a Congresso,
sempre de modo que os tres mezes de ses-
são sejam completados, dentro d~ mesmo anno.

203. A indicação sobre adiamento deve
conter pelo menos cinco assignaturas o, de-

R. C.-4
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pois de julgada objecto de deliberação, para
o que se requer votação da maioria dos pro-
sontes, será remettida á commissão compo-
tente para interpor parecer dentro do 3 dIas
no maximo.
204. Si esgotado esse prazo, não for apre-

sentado parecer, poderá ontrar om discussão
independente delle, a requerimento de algum
doputado, approvado pela Camara, soguin.
do-so para a discussão os mesmos tramites
do qualquer indicação.

CAPITULO XVI

!lACO~DIUNlCAÇÂODACAMARACOMo SENADO
E COMo PRESlOE?'lTEDOESTADO,CO~Io CON-
GRESSOFEDERALE CO~I o PRES/llEl'íTEDA
REPUBLICAE ~nNIsTRoS.

Art. 205.A communicação com oSonado,fóra
dos casos em que deve ter logar por depu-
taçõos, quando o entender a Camara, será
foita por offi.ciosdo I.' Secretario ao I' Se-
cretario do Senado.
Art. 206. A Camara communicar-se-á com

o Presidonte do Estado por intormedio do
1.' Secretario nos negocios de expodiente 01'-
dinario.
207. Os projectos de loi, que tiverem do

SOl' sanccionados pelo Prosidente do Estado
serão sempre copiados som intervallo d~
manoira que se não possa introduzir n~lIes
palavra alguma extranha.
Art. 208. Estes projectos serão remetti-

dos ao Presidente do Estado, acompanhados
de offi.cio assignado pola mosa.
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Art. 209. À formula de que so usará na

romossa dos projectos de lei será a seguinte,
assignada pela lIIesa:-O Congl'esso L~gisla.
tivo do Estado de Minas Geraes enna ao
Presldente do Estado o projecto de lei junto
e pensa que tem lagar a sua sancção.
Paragrapho unico. Em rol ação aos projectos

dovolvidos ao Prosidento do Congresso, com
os motivos do recusa do sancção por parto
do Presidonto do Estado, procoder-so-á do
conformidade com o disposto no rogimento
commum.
Art. 210. A communica,âo da Camara com

oCongrosso Foderal será f~ita por meio do of-
licios assignados pelo PreSIdente e Secrota-
dos aos 108• Socretarios do cada uma das Ca-
maras de quo aquelle se compõo; com o Pre-
sidonte da Ropublicao Ministros, egualmonte,
por omcios tambem assignados pela Mesa, a
ellos remettidos directamente.

CAPITULO XVI!

DA POLICIADACASA

Art. 211. Os deputados quo nas sessõos nã?
guardarom o decoro dovido, serão ad vortI-
dos pelo Presidente, usa~do _da formula: ~t-
tenção! Si esta ad vertenCla nao bastar, o PIO-
sidento dirá: Sr. ou srs. depu!ados F. e F.,
attenção ! o si ainda fôr infructJfera esta no..
minaI ad vortencia, o Presidente suspendera
a sessão.
Art. 212. Quando algum d~putado falar S?D;l

ter obtidó a palavra, o PresIdento o ad vertIra
com a palavra: Ordem! e si não obodocer
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advertido segunda vez nominalmente, o Pro-
sidente suspenderá a sesEão.

Art. 213. Não se fará. leitura de discursos
escriptos, não se comprehendendo nessa pro-
hibição os considerandos de pareceres ou os
relato rios das commissões.

A.rt. 214. Só para reclamar a execução de
artIgo expresso do regimento se poderá. in.
terromper quem estiver falando, o que se fará
dizendo-Pela ordem.

Art. 215. Si no caior da discussão o depu.
tado se exceder, o Presidente o advertirá
primeira e s~gunda vez com a expressão:
o.r~lem; contmuando ell(', o Presidente lhe
dlra :- O SI'. deputado F. não póde conti.
nuar seu disCUI'SO, e o Deputado immediata-
mente I;e sentará.

Art. 21G:Quando o deputado, que estiver
f~la.ndo, d.lvagar da questão, quizer introdu.
zlr l~devldamente materia nova para a dis-
CUSEaoou accusar motivos ou intenções dos
que , propuzere~ ~u sl~stentarem qualquel'
lD<;dlda, fizer mSInuaçoes ou referencias
odl~sas a c?lIegas, contrariar o que fôr ma-
t?I'la v~nclda! o Presidente lhe apresenta-
ra qual ~ 0.0 bJecto que se discute; e, si o de-
putado lllslst1r, chamal-o.á á ordem e não
sendo obedecido, retirar-lhe-á a palav'ra sen-
tando.se o deputado immediatamente, '

Art. 217. Egualmente será. chamado á 01'-
dem o Deputado que interromper e pertur-
bar o que estiver falando.

Art: 2}8. São tolerados os apartes, desde
que nao Impeçam o orador a proseguir om
sua argumentação ou na exposição' des fa-
ctos.
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Art. 210. Esgotado o tempo conco~ido a
qualquer deputado para; falar, o Pr?sldente
advertirá. para que termIne o seu dlscm'so.

Art. 220. Todos os cidadãos e os extrangeiros
têm direito de assistir ús sessões, comtaI?-to
que venham desarmados e g?ardem o malOr
silencio, sem dar o menor slgnal de applau-
so ou de reprovação do que so passar na
Camara. _

Paragrapho unico. ~o reci~to das. sessoes
e suas dependencias so poderao ter lllgr~ss~
os senadores, empregados e pessoas admlttl-
das pela 1\lesa.

Art. 221, Os especta~ores que p.er.turba.
rem a sessão serão obrlgad<;>sa salur l~me.
diatamente das galerias; e, SI o caso a_sslmo
exigir, ter-se-á com elles a demonstraçao que
a Camara julgar conveniente. ,

Art. 222. Quando a inquietação do publIco
ou dos deputados não p?-der se conter: pelas
admoestações do PresIdente, podera este
suspender ou levantar a sessão.

Art. 223. Si algum dos deputados commet-
ter dentro do edificio da Camara qualquer
excesso, que se possa julgar digno de repres-
são maior que a declarada neste capitulo,
a commissão de policia conhecerá do f~cto e
o exporá á Camara, para ella determInar o
que ha de publicar.

Art, 22-!' Si no editlcio da Camara se per:-
petrar algum delicto, a; commissão de pol!-
cia fará pôr em custodla o culpado ou culpa-
dos; e, passando a averigual' o facto, si delle
resultarem moti vos suficientes para se pro-
ceder contra o deliquente, se cntregarflo, den-
Ü'O de 24 horas, ao juizo competent(', dando.
se depois conta ú Camara do succellido.
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Art. 225. O numero e vencimento dos
empregados da secretaria e dos mais que
forem necessarios para guarda e serviço da
casa serão fixados no regulamento respecti-
vo, o qual estabelecerá os deveres e attribui.
ções de todos elles.

Art. 226. Oe titulos de nomeação de todos
os empregados da secretaria e da casa serão
assignados pelos Presidente, I.' e 2.' Secre-
tarios.

DISPOSIÇÕESFINAES

Art. 227. Este Regimento, depois de ap.
provado, principiará a ter a sua perfeita e
restricta observancia depois que fór distri.
buido impresso aos deputados.

Art. 228. Não será absolutamente permito
tido que, como medida de occasião, seja re-
querida e submettida á deliberação da Cama.
ra a alteração Ou reforma de uma ou mais
disposições do Regimento; ellas somente se
poderão etrcctuar passando pelos tramites
dos projectos de resoluções.

Art. 229. Revogam-se as disposições em
contrario.

Paço da Carnara dos Deputados, aos 27 de
~etembro de 1906.-Conego Francisco Xavier
de Almeida Rolim, Presidente. - Sebastião
Au~usto de Lima, 1." secretario. - FranciS<lo
Lafayette Si!viano Brandão, 2.0 secretario.

i REGIMENTO COMMUM

do Estado de Minas GeraesO Congresso
resolve:

CAPITULO I

o reunião das duas Camaras em
Art. 1. A determinados no art.

Congresso, t~Ots.~asotSerá Ioga r na sala das46 da Cons I Ulçao,
sessões da Camara. será presidido pelo Pro-

~ 1. o O Congresso sua falta pelo Pre.
sidente do Senado~, na . ão de ~Ub8titutos
sidente da Cam.ara., Sf~gV~~o vice. Presidente
a esses: em prrmelro . e.Presidentedo Senado o em segundo o VIC
da Camar~.. '- do Congresso prece-

A:t. 2t.. . A ãreoU~I~utua intelligencia en-dera par lClpaç
tre ats ~aJIl~~::' sessões preparatorias:..a que

Ar. . as devo proceder an-
cada uma das Camar seu resJ.lectivo re.
nualment.e, conCorme o ue ba'a o numor!>
gimento mtern<?, .logo q art J 13 da Constl-
dc. membros edxII~blde~~rnOparticipará uma átUlção para e I ,
outra.



- 58-

Art. 4.° Havendo em ambas o referido
n.umero, o communicarão por officio ao Pre-
sidente do Estado e indicarão a hora da aber-
tura do Congresso e leitura da memagem
presidencial.

Art. 5.° Quando em ambas ou em algu-
mas das camaras não houver o l:: umel'O de
membros re~pecti,:os para principiarem as
seifôes no dia designado pela Constituição,
ou no da convocação extraordinaria com-
municar-se-á ao Presidente do Estad'o e o
mesmo se fará logo que este numero e'steja
completo, na fórma de artigo antecedente.

A.rt. 6.° As Ca.ma~as communicam-Ee por
melO de seus primeIros Secretarias.

Art. 7. ° No dia da abertura do Congresso
se reunirão os senadores e deputados com
ante.cipação ~ hora marc~da, para se proce-
der ao sorteIO da. commISEão que tem de
receber o SecretarIO de Estado, a quem in-
cumbe lêr ao Congresso a mensagem Pre-
sidencial.

Compor-se-á esta commissão de um sena-
dor e dous deputados, tirados á sorte.

Art. 8.° O Secretario de Estado será re-
cebido á porta do Salão pela commissão, e,
tomando assento na mesa entre o Presidente
e o primeiro Secretario, fará a leitura da
mensagem.

Finda esta so retirará com as mesmas for-
malidades.

Art. 9.° O Presidente declarará instai.
lado o Congresso, dando-se por findos os
trabalhos do dia, do que tudo se lavrará uma
acta que será recolhida ao archivo da Ca-
mara.

Art. 1.0 O autographo da mensagem se
guardara no mesmo arcllivo, depois de ex-

•
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trabida uma copia authentica qne será re-
mettida immediatamente ao Senado.

Art. I I. As sessões de abertura e ence~-
ramento do Congresso, de posse do PreSI-
dente e vice-Presidente do Estado, serão ce-
lebradas com o numero de senadores e de-
putados que comparecerem.

As demais sessões do Congresso dependem
da presença da maioria absoluta de seus
membros.

Art. 12. Na primeira sessão de cada I~-
gislatura, os senadores e deputados se Feum-
rão uma bora antes da marcada para a mstal-
lação, para os novos eleitos prestarem,. nas
mãos do Presidente do Congres~o, o Jura-
mento ou affirmação do theor segum~e: "Ju.
ro por Deus :t ou «prometto, sob mmha pa-
lavra de bonra observar e fazer observar a
Constituição do' Estado e d~ União, sust~n~ar
a indivisibilidade do BraSIl, zelar o .dIreIto
dos povos e promover, quanto em mIm cou-
ber a prosperidade geral do. Estado::,

Art. 13. Nas sessões de lllstaIlaçao ,e en-
cerramento do Congresso, não se podera tr~-
tal' de objectos extranhos a essas solemm-
dades. . _

Art. 14. Quando bouver uma umca sessao
do Congresso, e nas sessões de encerramen~o,
a acta será lavrada, suspendendo-se a seSEao
pelo tempo para isso necessario, e appre-
vada antes da conclusão dos trabalhos.

Art. 15. As sessões do encerramento. do
Congresw ferão celebradas com as f~rmahda-
des determinadas nos artigos anterIOref;, lIO
quo for applicavel, em dia o hora designa-
dos com antecedencia, pelo meno!', de 2!
horas, pelos Presidontes do Senado o d2.Ca-
mara, do commum accordo.
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CAPITULOIl

DA POSSE DO PRESIDENTE E VICE-RRESIDENTE E
DAS RENUNCIAS DESTES CARGOS

Art. 1.6. No dia de~ignado para a posse
do PresIdente ou ~o VIce.Pre.sidente, prece-
d~n..do as necessarIas commulllcações, 8e reu-
lllrao as duas Camaras em Congresso para
aquelle fim.

~ ~.. Aberta a sessão da possé, será pelo
PresI~ente do Congresso sorteada uma de-
putaçao composta de dous Senadores e tres
Deputados para ir ao encontro do Presi-
dente ou vice-Presidente, á porta do paço
do .Congresso. Sendo esse introduzido no
recmto, tomará assento á direita do Presi.
dente do Congresso, e, perante este, em voz
~lta e de pé, pronunciará a afdrmação ou
Ju~a_mento de q~e trata o art. 52 da CODsti-
tUlçao, nos segumtes termos:

«.Prometto, sob minha palavra de honra,
ou Juro .p~r _Deus, ~umprir e fazer cumprir
a Constrtmçao e lms da União e deste Es.
ta~o, desempenhando com lealdade as fun-
c90es do cargo de Presidente (ou vice-Pre.
sIdente) do Estado de Minas Geraes».

Quand~ o vice-Presidente comparecer para
:pr~star Juramento ou affirmação, sentar.se.
a a esquerda do Presidente do C ngresso.

~ 2.. Durante o acto, todos os presentes,
r~presentantes e espectadores, se conserva.
rao de pé.

~ 3.. Pronun~iada ~ afdrmação ou jura.
mento, se lavral~J. em lIvro proprio o compe-

•
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tente termo, que, depois de lido pelo pri-
meiro Secretario, será assignado pelo em.
possado e pela mesa.

~ 4.. Satisfeitas as formalidades do para-
grapho anterior, o Presidente do Congresso
declarará em voz alta achar-se empossado
do cargo de Presidente oVovice-Presidente
o cidadão F.... e convidará a deputação
que o recebera a acompanhaI-o do mesmo
modo até á porta do paço, dando-se por ter-
minados os trabalhos do dia, não havendo
mais nada a tratar. .

Art. 17. No caso de renuncia do cargo
de Presidente ou vice-Presidente, reunidas
as duas Camaras para tomarem conheci.
mento da referida renuncia, e exposto pelo
Presidente do Congresso o motivo da fusão,
será eleita uma commissão especial de sete
membros para interpor seu parecer sobre a
mesma renuncia, observando. se as formali-
dades determinadas pelo Regimento do Se.
nado com relação aos trabalhos de commi~.
sões, sua elaboração, discussão e votação.

Paragrapho uni co. Discutido e votado o
parecer da commissão, e não havendo outro
assumpto da competencia especial do Con-
gresso, encerra-se.á a sessão, dividindo-se
as duas Camaras em seguida.

CAPITULO 1lI

DA FDSÃO PARA VOTAÇÃO DE LEIS, RESO-
I,UÇÕES ETC.

Art. 18. As duas Camaras fundir.se-ão
ainda om Congresso para os casos de que
tratam os arts. 75 ns. 8, e 30, ultima parto do
n. 21, n. 34, art. 38 ~ 2." o art. 97 l'll'l1, 2 a
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13 das disposições transitorias da Constitui-
ção.

Art. 19. Nestes ca£o~, reunido o Congres-
so no dia designado e precedendo as ncces-
sarias communic~ çõe~, o Presidente exporá
o. moti~o da fusão e dará para ordem do
dIa segUInte o assumpto sujeito ás delibera.
ções do mesmo C~lllgresso, o qual, salvo o
caso do art. 38 ~ 2.° da Constituição, soifrerá
tres discussõe£.

Art. 20. Lgoo que o Presidente do Con-
gresso receba qualquer decreto ou resolu.
ção devolvida pelo Presidente do Estado,
por não o haver sanccionado, nos termos
do art. 38 da Constituição, convocará o Con-
gresso para tomar conhecimento do assumo
pto e fará imprimir a mensagem do Presi.
donte para SOl' distribuida pelos Senadores
o Deputados.

AFt. 21. ~eunido o. Congrosso, na. sua pri-
mOIra Bessao elegera uma commIssão de
sete membros, composta de tres senadores e
de quatro Deputados, para examinar o pro-
jecto não sanccionado e interpor parecer.

~ 1.0 A eleição se fará por escrutinio se-
creto, ontregando cada Senador ou Deputa.
do uma cedula contendo os nOIDes do dous
Senadores e de tres Deputados, e conside.
rar.se-ão eleitos os seto nomos que reuni-
rem maioria de votos.

~ 2.° O parecer da commissão, dopois de
impresso, só poderá entrar em discussão 24
horas depois de distribuido. Em caso de ur-
gencia reconhecida por dOlls terços dos mem.
bros presente~, poderá ser dispensada a imo
pressão.

~ 3.° Só serão admittidas emendas modi.
ficativas ao projecto no sentido de alguma

•
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ou de algumas das razões apresentadas pelo
Presidente do Estado na sua mensagem.

!3 4.° O projecto e emendas apresenta-
dos só se considerarão approvados quando
reunirem os votos de dous terl,:os, pelo me.
nos dos membros presentes do qongresso.

A'rt. 22. As disposil,:õCS ~o a~tIgo ante-
rior, ~!3 1.0 o 2.°, serão apphcavOls. aos casos
de reuniões do Congresso prOVIstos nos
art. 30 n. 21, ultima parto, o n. 34, a;rt. 7~
n. 8, art. 97!3!3 1.0 o 2.°, e art. 13 das dISPOSI'
ções transitorias. .

Art. 23. Nestas sessões 03 trabalhos l~gIS-
lativos e outros serão regulados pe~as dISPO-
sições do Regimento do S~nado, tin~os .os
quaes seguir-se.ão os tramites constItuclO'
naes.

CAPITULO IV

DASCO~DlISSÕESMIXTAS

Art. 24. Haverá commissões mixtas todas
as vezes que as Camaras accordarem em sU,as
Ilomeal,:ões. para tratarem de algum obJe.
cto da competencia do Congresso.

!3 1.0 Para tal tim, quando al.guma das
Camaras assim o julgar convement~, p!,o.
porá a outra, por intermedio do ~eu pl'lmOlrO
Secretario, que de.cl::rará succllltamente o
assumpto da commIssao e o numero de mem-
bros quo convem nomear. .

!3 2.° Convindo a Camara nesso convIto,
escolherá egual numoro de mombros que
devom compor a com missão mixta.
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!'l 3.° Foit~s _as no.meações, os membros

dossas commISSOOSso mtolJigenciarão entre si
sobre o loga~ do suas rouniões, o na primoi-
ra conferencIa escolhorão rolator o prosi.
bdolnhte,apresenta~do o resultado do sous tI'a-

a os ás respectivas ('amaras:
~ 4:° O_sPresidentes das duas Camaras

com~marao sobro qual destas iniciará a dis-
c!lssao dos roferidos trabalhos, guardado o
dISposto no art. 25 da Constituição.

Paço do Senado Minoiro, aos I I de setem
b}'o de I891.-Dr. em'los Ferreira .Álves;-Joã~
Gomes Rebello H01'ta.- Francisco Fen-eira
Alves.

REGIMENTO INTERNO
DO

Senado do Estaoo de Minas Geraes
TITULO I

DAS SESSÕESPREPARATORIAS

Art. 1.° No primeiro anno de cada le-
gislatura, cinco dias antes do determinado
na Constituição, ou que for designado por
lei para a reunião do Congresso do Estado,
ainda que seja domingo, todos os senadores
eleitos doverão comparecer no edificio do
Senado, afim de, ao meio dia em ponto, dar
começo ás sessões preparatorias.

Paragrapho unico. Nos annos seguintes da
legislatura e nos casos de convocações ex-
traordinarias, o comparecimento de que
trata este artigo terá logar tres dias antes
do marcado para a abertura do Congresso.

Art. 2.° Reunidos os senadores presen-
tes em a sala destinada ás sessões, á hora
designada no art, I.•encetarão os respecti-
vos trabalhos, servindo nostas sessões de
Presidonte e secretarios os que o tiverem
sido na ultima j os quaes occuparão na
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mesa os logares quo lhos competirom e nel.
les se conservarão até que, instaIlado ~ Con.
gresso e passando a funccionar separada-
mente o Senado, se proceda á eleição da
mesa definitiva.

Art .. 3. ° Organi?lada a mesa provisoria
pela forma determmada no artigo antece.
d~nte, passará o Senado a tratar do reconhe.
CImento dos poderes daquelIes de seus mem-
bros que tiverem sido eleitos no intervalIo
das sessões, e neste caso cada um dos novos
eleitos fará apresentar ao Senado o seu di-
ploma por intermedio de algum dos sena.
d.ores ou por.olficio dirigido ao 1.° Secreta-
riO, a quem mcumbe fazer a relação nomi.
nal de todos os diplomas apresentados.

Ar~. 4 .•_ Apresentildos todos os diplomas,
a yerIficaçao dos. respectivos poderes será
fCIta P?la comml_ssão de constituição e po-
deres, a qual serao logo remettidos conjun.
cta!Jlente ~om todas as authenticas dos colo
l<:glOSelCl.torae~, do?umentos e representa-
coes relatIvos a elClção, enviados ao Senado
afim ~e _que, examinando-os, dã a mesm~
commIssao, com urgencia, o seu parecer,
suspend.endo-se, entretanto, a sessão até que
a commIssão. desempenhe o seu dever.

Art. 5.° ~I a eleição tiver sido feita em
cops~quencIa da annullação de outra, a com.
mIssa o, antes de tudo, examinará si foram
observadas as deliberações do Senado, con-
cern.en.tes ao assum.pto, propondo logo como
prehmmar as provIdencias necessarias para
(lue . seja e1l'ectiva!llente resguardada a ex-'
c~uslva competencIa do Senado na veriJica.
,ao dos poderes de seus membros.

Art. 6.° Co,ncluido o exame, que deverã
sempre ser fCitO em outra sala e no mais

I
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breve tempo possivel, a commissão voltar~
á sala das sessões e dará conta, por escrI-
pto do resultado de seu trabalho, propondo
em' seu parecer o reconhecimento dos sepa-
dores que tiverem sido legalmente eleItos
ou expondo as duvidas que tiver sobre a le-
gitimidade de qualquer dos diplomas, re.
querendo neste caso, o que for de direito.

Art. 7.: O parecer, depois de li~o, entra.
rá immediatamente em discussão, SI concluir
pela validade dos diplomas examinados. Si,
porém, opinar pela ann.uIlacão de a!gu~
denos, será publioado na Imprensa e dIstrl'
buido em avulso por todos os membros do
Senado para, 24 horas depois, entrar em
discussão.

Paragrapho unico. Na discussão dos pare-
ceres guardar-se-á a or~em de. suas apre-
sentações e observar-se.a o dIsposto nos
arts. 41 e seguintes. ._

Art. 8 .• Si no correr da dIscussao fore~
apresentadas emendas, o Presidente, depOIS
de terem sido elIas apoiadas por um terço
dos senadores presentes, as sujeitará á dis-
cussão conjunctamente com o parecer.
. Art. 9.'. Encerrado o debate por não haver
quem peça a palavra ou por ter sido requ<:-
rido e approvado o seu encerramento, sera
o parecer posto a votos, conjunctamente com
as emendas, si as houver.

Art. 10. Si durante a discussão for reque-
rido por algum dos Sen~dores o a~iament~,
o Presidente submettera o requel'lffiento a
approvação do Senado independentemente de
discussão.

Será considerado prejudicado o requeri-
mento, si não houver numero na casa para

R. C.-5
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deliberar. No caso de ser approvado, enten-
der-se-á adiada a discussáo até a sessão
seguinte.

Art. 11. A validade das eleições será deci-
dida pelos votos dos Senadores presentes, c,
á proporção que forem sendo votados os pa-

. receres das comissões, o Presidente irá pro-
clamando Senadores aquolIes cujos poderes
forem julgados legalmento conferidos o os
convidará a tomarem assento, dopois de haver
delIes recebido a affirmação ou juramonto
seguinte:

c Prometto sob minha palavra de honra
(ou juro por Deus) cumprir lealmente o meu
dever de representante do Estado de Minas
Goraes, no Senado do mesmo Estado, promo-
vendo quanto em mim couber seu bem es-
tar e prosperidade •.

Art. 12. Emquanto não estiver terminada
a verificação dos poderes, deverão os Se-
nadores reunir-so todos as dias, á hora des-
ignada no art. 1.', até que a mesma se con-
clua e possa realizar-se a abertura do Con-
gresso.

Paragrapho unico. O Senado funccionará,
durante as sessões proparatorias, com qual-
quer numoro e deliberará desde que esto.
jam presentes, pelo menos, 8 Senadores.

Art. 13. Verificada a legalidade dos po.
deres conferidos aos Senadores, o 1.' SeCI'O'
torio fará a relação destes, depositando -se
no archivo da secretaria os respectivos di-
plomas.

Art. 14. Achando-se presentes Senadores
em numero de metade e mais um com os po.
deres reconhecidos, o Presidente fará a de.
vida communicação á Camara dos Dep'Jta
dos e ao Presidente do Estado, afim de que

~
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possa ter logar a abertura do Congresso, s~-
gundo o disposto no art. 46 n. 1, da ConstI-
tuição do Estado.

Paragrapho uni co. Da mesma fôrma se
praticará quando acontecer que, por falta
de numero sufficiente de Senadores até a
vespera do dia designado para a abertura do
Congresso, não possa esta eíIectuar.se. .

Art. 15. Satisfeito o disposto no artIgo
precedente, não havendo materia de que o
Senado continue a occupar-se, e, não tendo
recebido da Camara dos Deputados partici-
pação de ter elIa numero sufficiente para
que possa instalIar.se o Congresso, ficarão
suspensas as sessões pre;paratorias até que_o
Presidente marque o dIa em que dever.ao
continuar para recebimento da sobredita
participação.

Art. 16. Recebida pelo Presidonte a par.
ticipação de que trata o artigo antecedente,
della dará conhecimento ao Senado, e, na
qualidade de Presidente do Congresso, des:
ignará em soguida a hora em que devera
ter logar a instalIação do Congresso : o que
communicarÍl. á Camara dos Deputados e ao
Presidente do Estado, convidando aquelIa cor-
poração a reunir-se, á hora marcada, ao Se-
nado, na sala previamente destinada á sessão
solemne de instalIação do Congresso.

Art. 17. No 2.° anno de cada legislatura
até o ultimo inclusivé e nas sessões extraor-
dinarias, que forem convocadas depois de
já ter funccionado o Senado, salvo a hypo.
these de se haver procedido, depois ~a ulti-
ma sessão, á eleição para o prehenchImento
de uma ou mais vagas abertas no Senado,
caso em que se procederá .de conformid,:de
com os artigos ::l.' e segumtes, as sessoes
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preparatorias só terão por fim verificar a
existencia de numero lc>galde Senadores para
a reunião do Congresso, e para fazerem-se
as communicações de que tratam os artigos
antecedentes.

TITULO II

DA MESA E ATTR\BUIÇÕES DE SEUS MEMDROS

Art. 18. A Mesa será composta de um Pre-
sidente e dous Secretarios, os quaes servi-
rlto durante toda a sessão ordinaria ou ex-
traordinaria ou nas prorogações, havendo-as,
até a eleição dos membros que tiverem de
compol-a na sessão ordinaria seguinte, po-
dendo, entretanto, ser reeleitos.
Para supprir a falta do Presidente e se-

Cl'etarios, serão egualmente eleitos um vice-
Presidente e dous supplentes dos secretarios.
Art. 19. Nas faltas accidentaes dos se-

cretarias e dos supplentes, o Presidente con.
Tidará qualquer dos senadores para os sub.
stituir.
Art. 20. A eleição dos membros da mesa

far-se-à na epoca prefixada no titulo 5.0
-das eleições-art. 61, 1. & parte; e pela
fôrma determinada nos arts. 63 e 64 do
mesmo titulo.
Art. 21. O Presidente e o vice-Presidente,

os secretarios e os seus supplentes poderão
ser pelo Senado dispensados do exercicio de
suas funcções, a requerimento seu.
Art. 22. Quando os secretarios e seus

supplentes residirem fóra do logar da reu-
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nião do Senado, e o Presidente tambem, este,
no ultimo dia de sessão, nomeará um se-
nador ahi residente, para, no intervallo das
sessões, expedir os negocios que occorre-
rem, e deste acto dará logo conta ao Senado,
fazendo-se tambem á Camara dos Deputa-
dos e ao Governo do Estado immediatamen-
te participação.
Art. 23. Ao Presidente do Senado com-

pete além de outras attribuições conferidas
neste regimento: __
Lo Abrir e encerrar as sessoes nos dIaS

e horas estabelecidos;
2.' Mandar ler e assignar as actas das

sessões e todos os decretos e resoluções do
Senado, e bem assim fazer ler o expediente,
ao qual dará conveniente destino;
3. ° Fazer observar o regimento j
4. ° Conceder a pala vra aos s.enadore~, co~-

forme a ordem em que estiverem 1I1SCr1-
ptos j

5.0 Estabelecer o ponto da questão para
a discussão e dividir as proposições, quan-
do forem complexas j
6.0 Interromper o orador. qu~n~o se de~-

viar da questão e quando mfrmg1r o reg1-
mento ou quando faltar á consideração de-
vida ao Senado ou a cada um dos seus mem-
brus, advertindo-o e chamando-o ao pont.o
da questão ou á ordem, e finalmente ret1-
rando-lhe a palavra, si não for obedecido, na
conformidade dos arts 42 e 45 j .
7. ° Suspender ou levantar as sessões nos

casos marcados no regimento, e toda vez
que nflO puder manter a ordem ou as cir-
cnmstancias o exigirem, declarando-o de vi va
voz 011, Ri não puder ser ouvido, deixando a
cadeira j
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8. ° Propor a votação das mate rias de-
pois de discutidas e declarar o resultado
della ;

g.. Dar posse aos senadores eleitos, rece-
bendo o compromisso ou juramento de bem
cumprirem os seus deveres, nos casos dos
arts. 11 e 36;

10. Propor ao Senado a prorogação da ses-
slio quando houver materia que lhe pareça
exigir, si não tiver sido requerida por al-
gum senador ;

11. Designar a ordem do dia ou mate ria
para os trabalhos da sessão seguinte;

12. Convocar sessão extraordinaria ou
secreta, durante o tempo das sessões, e, fóra
desse tempo, sessões extraordinarias nos.
termos do n. 6 do art. 31 da Constituição;

13. Nomear as commissões especiaes que
o Senado julgar conveniente, na fórma do
art. 53;

14. Apresentar ao Senado no começo de
cada sessão annual o relatorio dos trabalhos
da sessão anterior, com as observações que
julgar conveniente, ouvindo, para este tim
os membros da Mesa;

15. Nomear os substitutos para as vagas
que se derem nas commissões permanentes;

16. Assignar com os secretarios, os titu-
los de nomeações dos empregados da Se-
cretaria.

Art. 24, O Presidente do Senado não po-
d~rá offerecer projectos, indicações e reque-
rimentos, nem discutir, sem deixar interi.
namente a cadeira ao vice.Presidente ou, na
falta desto, a quem competir a substituição,
ate que se decida a materia por elle pro.
posta~
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Da mesma sorte não poderá fazer parte
de commissão alguma permanente ou espe-
cial. excepto da de que trata o art. 51.

Art. 25. Ao vice.Presidente compete sub.
stituir o Presidente nas suas faltas ou im-
pedimentos.

Art. 26. Todas as vezes que, passados 15
minutos depois da hora mar'cada para abrir.
se a sessão, não tiver chegado o Presidente,
occupará a cadeira o vice.Presidente, que,
entretanto, a cederá áquelle, logo que com-
pareça na sala das sessões.

Art. 27. O Presidentll, ou vice.Presidente,
quando presidir a sessão, não poderá sujei-
tar á votação projectos ou pareceres por
elle offerecidos ou que tiver tido parte como
membro de alguma commissão, excepto a
de que trata o art. 51.

Art. 28. Nos casos de vaga, proceder.se.á
immediatamente a nova eleição.

Art. 29. Os secretarios são os encarrega-
dos de todo o expediente, assim interno, como
externo, do Senado, competindo, porém, es.
pecialmente :

Ao 1.0 Secretario:
1.0 Proceder á chamada dos Senadores á

hora de começar a sessão e bem assim
quando se verifique não haver numero legal
para a continuação dos trabalhos;

2.° Ler ao Senado a integra de toda a
correspondencia do Presidente do Estado, da
Camara dos Deputados e dos Senadores e
bem assim as leis e resoluções que tiverem
de ser en viadas á sancção;

3." Fazer o extracto de qualquer outra
cor'l'espondencia e petições dirigidas ao So-
Sado, com os documentos que vierem ap.
pensos;
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4.° Assignar todo o expediente do Se-
nado;

5.° Receber o abrir toda a corresponden-
cia dirigida ao Senado;

6.° Dirigir o fiscalizar os trabalhos e des-
pesas da Secretaria;

7.° Assignar, depois do Presidente, as actas
das sessões, os decretos e resoluções do Se-
nado;

8.° Fazer coIligir e guardar em boa or-
dem os projectos, indicações, requerimentos
e emendas, que se offerecerem nas sessões.

Ao 2.° Secretario:
1.0 Fiscalizar a l'edacção das actas, o fazer

a sua leitura ao Senado;
2.° Tomar nota dos Senadores que não

responderem á chamada;
~.° Ler todas as propostas, projectos de

lei, pareceres de commissão e emendas que
forem o:trere.ci~os durante o debate de qual-
quer proposlçao ;

4.° Redigir e escrever a3 actas das sessões
secretas, e fechaI-as convenientemente'

5.° Assignar, depois do 1.0 Secretari~, as
actas das sessões e todos os decretos e re.
soluções do Senado;

6.° Tomar nota dos senadores que pedi-
rem a palavra durante a discussão'

7.° Contar os votos em todas as ~otações
do Senado;

8.° Tomar nota das discussões e delibera-
ções do Senado em todos os papeis sujeitos
ao seu conhecimento, autenticando-os com
a sua assignatura ;

9..° Escrever os nomes das pe5soas que
obtiverem votos em qualquer escrutinio se-
creto e fazer a lista dos votos para ser lida
ao Senado j
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10. Fazer em livro especial, a inscripção
dos oradores.

Art. 30. Os secretarios, segundo a ordem ~a
numeração, presidirão o Senado na ausenCla
do vice-Presidente ou na vaga desse cargo,
emquanto não e1Jectuar-se a eleição.

Art. 31. Compete á Mesa:
1.0 Celebrar contractos para o apanha.

mento tachygraphico, impressão e public_a-
ção dos debates e annaes, com approvaçao
do Senado;

2.° Propor a nomeação e demissão dos
empregados da Secretaria, reprehender e
suspender a qualquer destes, quando faltar
aos deveres ou o respeito devido a cada um
dos membros do Senado;

3.° Distribuir pelos empregados os tral;Ja.
lhos de que cada um houver de ficar In.
cumbido nos intervallos das sessões, orde-
nando-lhes o modo de os executar j

4.° Regular a maneira de praticar-se a
votação que houver de ser feita por escru-
tinio secreto;

5.° Assignar os titulos de nomeação dos
empregados da Secretaria, feita pelo Senado.

TITULO IH

DOS SENADORES

Art. 32. O Senador eleito que, por incom-
modo de saude ou outro justo motivo, não
ti ver podido comparecer ás sessões prepa-
rato rias, a todo o tempo será admittido a
apresentar o seu diploma ao Senado, pela
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fórma determinada no art. 3.°, salvo o caso
do ~ 2.°, art. 22 da Constituição.

Art .. 33. R~cebido o diploma pela Mesa,
o PresIdente, Interrompendo a discussão de
qualquer materia de que esteja tratando o
Senado, .annunciará que se acha sobre a
Mesa o dIploma de Senador conferido ao sr,
F.: '_' e convidará a commissão de Consti-
tUlçao ~ Poderes a que se retire para outra
sala,. afim de que o examine o mais breve
posslvel, depois de lhe haver sido feita a re-
messa de Que trata o art. 4.•

Art. 34. Terminado e exame, e, verificao-
do.se a hrP0these do aI~. 5.°, a commissão,
volt~m~oa sala das sessoes, proporá como
prehm.mar as providencias que julgar no-
cessarIas, e: no caso contr'arlo, procederá
~e con~ormldade com o art. 6.°, seguindo-se
Imme~latamente a discussão do parecer
q!le tIver apresentado, com observancia do
dISpoSto nos arts. 7 a 10.
. Art. 35. Discutido e votado o parecer,
Julgan~o o Senado que é valida a eleição,
o PreSidente proclamará em voz alta: <C O
sr. F..... está reconhecido Senador deste Esta-
do (ou ~o Estado de Minas Geraes) e o 1.-
SecretarIo em acto continuo communicará
ao Senador eleito a decisão do Senado.

Art. 36. Constando ao Presidente que o
novo Senador se acha no editicio do Senado
nomeará uma commissão de tres membro~
para recebeI-o, e, sendo introduzido na sala
das ses~ões, o Presidente, levantando-se, no
que sera ac~mpanhado por todos os presen.
tes, recebera do Senador, a affirmação ou ju-
ramento constante da ultima parte do art. 'li.

Art. 37. Para o recebimento do novo Se-
nador não é necessario que haja na casa o

•
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numero exigido para as deli~lOraç~~s do Se-
nado, e a sua posse podera rea.I~ar-se na
mesma sessão em que for reconheCIdo.,

Art. 38. Toda a vez que o Senado nao re-
con1lecer' valida a eleição de algu"!ll Sena-
dor ou nos casos de morte, renunCIa ou pe~-
da 'do mandato, se fará a devida commUlll-
cação ao Presidente do Estado,

Art. 39. Na verificação de poderes, se~á
sompre permittido que o cid.adão, ~e c.uJo
diploma se trata. seja admj.ttI~o a ,dIscutIr o
seu direito perante a commlssao, nao poden.
do porém votar, nem assistir a votação.

.Art. 40. 'O Senador deverá apres?n~ar-~e
no Senado á hora regiment~l, e asslstI.r. as
sessões. Caso tenha impedlm?nto IegltI.mo
que o obrigue a faltar por maIS ~e tre.s dIas,
dará parte ao I: Secretario; masslpreclsarde
algum tempo de licença, deverá ~equerer por
escripto ao Senado, o qual, ~uvlda a :espe.
ctiva commissão, resolvera como Julgar
mais conveniente. ,

Art. 41. Nenhum Senador podera falar s?m
pedir a palavra ao Presidente, e, co~cedlda
esta, falará de pé, excepto quando obtIver do
Senado licença para falar sentado.,

Paragrapho uo~co..A pala-yra sera ~ada ao
Senador que pnmOlro a tIyer pedIdo, se:
guindo-se, nl!; ordeI?l. r?spectI va, os que se ti.
verem inscrlpto, dlrlgllldo-se sempre o ora-
dor ao Prebidente ou ao Senado, . _

Art. 42. E' prohibido persc:utar llltençoes,
usar de expressões desrespeltosas 'para com
os Senadores, Deputados e o Presld~nte do
Estado, ou nomear a memhr? da Cama~a,
cuja opiniã? s.e ap.pr~va, Oll l~pugDa, n~o
sendo permlttldo llldlcaI-o senao por me!o
indirecto, salvo o caso de versar a questao
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sobre emendas, havendo mais de uma c sen-
do necessario discriminar-lho atlcto'r pelo
nome_

Art. 43. N.onhum Sonador poderá falar con-
tra o venCIdo !?,om servir-se de Iinguagom
descortez, refermdo-se ás deliberações do
Sonado, cujas decisões não podem ser obje.
cto de ?ensura de qualquer de seus mem.
bras. SI, porém, no tim de seu discurso tiver
de .apres~ntar .alguma moção para que tal
dehberaçao seja re.vogada, o fa~á sempre
em termos convem entes, prevemndo disso
ao Senado, quando principiar a falar.

O mesmo será observado a respeito das de-
liberações da Camara dos Deputados.

Art. 44. Qualquer dos membros do Sena-
do tem o direito de reclamar a observancia
deste Regimento e ao Presidente cumpro
satisfazer immediatamonte somelhante re-
qUisição som admittir reflexõos ou debate
salvo si houvor duvida em ser a disposiçã~
do Regimento applicavel ao caso.
. A~t. ~5. No ~aso em que algum Senador
mfrmglr o Regimento ou faltar á conside-
ração ao Senado ou a qualquer de seus mem-
bros, o Presidente o advertirá usando da for-
mula: Attenção! Si esta advertencia não
bastar!. o Pres~de!1te dirá: Sr. Senador F .
atteni;ao! E, SI amda for dosattendida esta
advertencia nominal, o Presidente procede-
rá na fórma do se~uinte artigo.

Art. 46. O PreSIdente suspenderá a sessão
na impossibilidade de manter a ordem de-
clar.ando-~ de vi va voz, ou, não podend~ ser
OUVido,deixando a cadeira.

Art. 47. Si durante os trabalhos da sessão
faIlc?er algum dos ~enadores presente~, o
PreSidente consultara ao Sonado si quer in.
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terromper os seus trabalhos nesse dia e no-
meará uma commissão de seis membros para
acompanhar o prestito funebre do fallecido.
Si, porém, fallecer na Capital do Estado, fóra
do tempo das sessões, o Presidente nomea-
rá a commissão de que trata este artigo, no
caso do lhe sor participado o fallecimento.

Em qualquer caso, porém, far-se-á sompre
menção na aeta da primeira sessão que o So.
nado colobrar dopais do soionto desta oeour.
roneia.

TITULO IV

DAS COM)USSÕES

Art. 48. Além das commissões pormanen-
tes, que serão sempre eleitas no começo de
cada sossão ordinaria e durarão até á eleição
de novas no anno seguinte, o Senado nomea-
rá - especiaes ou mil:tas - nos casos per.
mittidos por este Regimento.

Art. .lO. As commissões especiaos ou mix-
tas serão nomeadas sómonte nos casos espe-
cificados no art. 53 e durarão unicamente o
tempo necessario para o desem ponho da mis-
são especial de que forem encarregadas.

Art. 50. Na época fixada no art. 62 o Sena.
do ele gorá as seguintos commissões perma.
nontes;

L&Do Policia;
2.&De Constituição o Podoros;
3.&Do Finanças;
4.&Do Justiça o Legislação;
5.&Do Obras Publicas, Torras o Coloniza-

ção, Corroias e Telographos ;
6.&Do lnstrucção Publica;
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7.&Do Camaras Municipaes .
8. & DoForça Publica' '
9.&Do ~gricultura, C~mmercio, Industrias,

Artes, l\hnas e Florestas'
10.& Do Saudo Publica, ' Estatistica o Cate-

choso;
11.& Do Roquerimentos de Partes'
12.& De Redacção. '
Excepto a commissão de Finanças quo

devo SOl'do ?in~o membros, cada um~ das
outras commlSSOOSso comporá do tres momo
bros.
. Art. 51. S~o membros natos da commis-

sao do PolICIa os quo compõem a Mosa do
Senado.

Art. 52. A commissão do Finanças para
melhor ordem e rogularidade dos se~s tra-
balh~s e ~x!tme especial das materias quo
~he sao SUJeItas, poderá dividir-se em sessões
a vontado do seus membros, comtanto, po-
rém, quo os parecor~s .sejam sempro dados
em nome da commlssao o assignados ao
menos, pela maioria de seus membros. '

C0II;1pete-lhe em geral todos os negocios
qu.o d~ssorem respeito á fazenda estadoal, e
prInCIpalmente o exame:
a) Do orçamento da rereita e despesa do

Estado;
b) Dos creditos e:ttraordinarios o supplo-

mentares que, em vlrtudo de loi, forem aber-
tos .por actos do poder executivo e das do-
maIS operaç,ões por estes ordonadas.

A:t. 53. Somente nos seguintes casos !la.
v~ra no Senado commissões especiaes ou
mlxtas, que o. Presidente nomeará:
1.' A requol'lmento de algum ~enador com

d?claração oxpressa do obJecto de que deve-
ra tratar.
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2.' A convite da Camara dos Deputados,
sempro que o Senado reconhecer, que do
accordo das duas Camaras do Congresso }?O-
derão advir ou ser acautelados grandes ID-
tcrresses para °Estado.. _

No caso do n. I: desto artIgo o requerI-
mento sorá votado sem discussão.

Art. 54. As commissões, quer permanen-
tes quor especiaes, no de~om~o?~o do~ SOl'-
viços a seu cargo, poderao dlrlg~r.~o as. au-
etoridades judiciarias ou admIDlstratn:as
para o fim de obterem o~ documentos e ID-
formações de quo preCIsarem ou requerer
que se exijam do governo os neceSSarI?S es-
clarecimentos e mesmo que se conVIde a
qualquer dos Secretarios de Esta.do para
conferir com ella sobre qualquer obJecto, em
que ° julgarem conveniente. .

Celebrarão as suas sessões pubhcamente.
Si a lei, porém, auctorizar o seg!edo e as

convenienclas o aconselharem, serao roser-
vadas as sessões, ad.::nittindo-se, entretanto,
as partes interessadas e seus advogados para
allegal'em a sua dofesa.

Art. 55. Cada commissão nomeará na sua
primeira reunião um de seus membros para
presidente e relator.

Art. 56. A' excC'pção do Presidente do
Sünado, qualquer Senad?r poderá. s~r eleito
membro do uma ou rnal8 cornmlssoes por-
manentes, e só quando já tiver sido eleito
para duas poderá recusar fazer parte de
uma terceira.

Art. b7. Os pareceres das commissões so-
rão assignados por todos os m~mb:os ou a
maioria dellüs, sondo em prImeIro logar
pelo presidento ou relator, quo será consi-
derado como auetor.
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Art .. 58. E' livre a qualquer membro do
commlssão, (lue não ostivor do accordo com
a ma.ioria deIla, assignar.se vencido ou com
rcstrlcçõcs ou dar seu voto em separado.

Art. 59. Os pareoeres, depois de lidos pe.
los relatores das commissões, serão onvia-
dos á Mesa, afim de que sejam submottides
á discussão, segundo o disposto nos arts.
98 o 99.

Art. 60. Na eleição das commissõos per.
manentes observar-se-á o disposto nos arts.
02 e 66 o titulo seguinte.

Titulo V

DAS ELEIÇÕES

Art. 61. Proceder-se. á, annualmente, á
eleição dos membros da Mesa no primeiro
dia de sessão do Senado, depois da instaIla-
ção do Congresso.

Pela mesma fórma, nosse mesmo dia, o,
não sendo possivel, nos mais proximos, con-
forme resolver o Senado, terá logar a elei.
ção dos tres Senadores que, durante a legis-
latura, deverão fazer parte do Tribunal de
que fala o paragrapho uni co do art. 72 da
Constituição do Estado.

Art. 62. Em seguida á eleição de que trata
a ultima parte do artigo precedente, pro-
ceder-se-á a das commissões permanentes.

Art. 63. A eleçião do Presidente e vice-
Presidente do Senado será feita por escruti-
nio secreto o maioria absoluta do votos, em
cedulas especiaes j procedendo-se a sogundo
escrutinio, si nenhum dos votados obtiver
maioria absoluta.
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Ao sogundo oscrutinio concorrerão sómen-
te os dous mais votados.

Si houver mais do dous com egual numero
de votos, a sorte decidiI'á quaes deIlos de-
vam entrar om segundo escrutinio, e, si
neste ainda sahirem empatados, tirar-se-á
por sorte o Presidente.

Art. 64. A eleição dos Secretarias será
feita. por escrutinio secreto, e a maioria re.
lativa de votos dos membros presentos,
egualmente em cedulas especiaes, decidindo
a sorte no caso de empate.

Os que a estes seguirem em votos serão
os seus supplentl's na ordem da votação.

Art. 65. A eleição de que trata a ultima
part(l do art. 61, será tambem feita por es-
crutinio secreto e maioria relativa de votos,
em listas de tres nomes j decidindo a sorte
no caso de empate.

DoIla dar-soá conhecimento tanto á Ca-
mara dos Deputados como ao Tribunal da
Relação.

Art. 66. Para a eleição das co"mmissões
permanentes serão observadas as mesmas
regras adoptadas para a eleição de que trata
o artigo antecedente, contendo, porém, cada
lista, tantos nomes quantos forom os mem-
bros de cada com missão.

Titulo VI

DAS ACTAS

Art. 67. De cada sessão do Senado lavrar.
se.á uma acta; e do mesmo modo se pro-
cederá quando, por falta de numero de Se.

R. C.-6
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nadores, não tiver havido sessão, afim de se
declarar na respectiva acta os nomes dos
ausentes e presentes e mencionar-se o ex-
pediente que for lido.

Todas as actas, depois de lidas e approva-
das, serão assignadas pelo Presidente e Se.
cretarios.

Art. 68. As actas das sessões devem con.
ter uma exposição succinta dos trabalhos
do dia, e neHas serão transcriptos, em re-
sumo, com a declaração dos seus auctores,
os projectos, emendas e pareceres de com-
missão, indicações e requerimentos.

As informações e documentos lidos no
Senado serão sómente indicados com decla.
ração do objecto a que se referirem.

Art. 69. O empregado da Secretaria, en-
carregado do serviço das actas, assistirá a
todas as sessões publicas, desempenhando to-
dos os encargos que lhe forem commettidos
pela Mesa.

Art. 70. Nenhum documento poderá ser
inserido na acta ou no dia rio onde forem pu-
blicados os trabalhos do Senado, sem expressa
auctorização do mesmo.

Art. 71. Alem do mencionado no art. 68,
em todas as actas far-se-á declarar 'os no.
mes dos Senadores que responderem acha.
mada, e os dos que deixarem de comparecer
com causa ou sem ella.

Art. 72. Não havendo quem, depois de lida
a acta, faça sobre ella alguma reflexão, o
Presidente a dará por approvada.

Caso, porém, haja alguma reflexão, o Pre.
sidente o consultará ao Senado, e, si este
approvar a alteração proposta, far-se.á con.
forme o vencido.
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Art. 73. A acta, depois de approvada pelo

Senado, e assignada pelos membros da Mesa,
será registrada em livro a esse fim desti.
nado, ou guardada na Secretaria, para ser
encadernada conjunctamente com as de to-
das as sessões do mez, no principio do mez
seguinte.

Art. 74. Qualquer Senador poderá fazer
inserir na acta o seu voto motivado, con-
tanto que se restrinja a uma declaração
concisa e breve e a mande á Mesa. na mesma
sessão em que for dado, on na seguinte, an-
tes que seja approvada a acta respectiva.

Póde tambem em qualquer tempo tomar
conhecimento das actas e examinar as peças
depositadas no archivo do Senado, assignan-
do carga em protocollo de qualquer 'docu.
menta recebido para estudo. .

Art. 75. As actas serão impressas por 01"

dem chronologica nos annaes do Senado, e
estes distribui dos pelos Senadores e Deputa-
dos do Congresso Mineiro.

Titulo VII

DAS PROPOSIÇÕES

Art. 76. Serão consideradas proposições
para o fim de entrarem na ordem dos tra-
balhos:

1.0 Os projectos de lei ou resolução;
2.° Os requerimentos e indicações;
3.° Os pareceres de com missões, que de.

verão concluir sempre por um projecto ou
requerimento.
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A!'t. 77. A excepção dos projectos de lei
ou resolução, que serão discutidos tanto no
Senado como na Camara dos Deputados, to-
das as mais proposições enumeradas do ar.
tigo antecedente sel.o-ão no Senado só.
mente.

Art. 78. Os projeetos de lei serão escri.
ptos a tinta e assignados por sous auctore~,
contendo o dia, mez e anno de sua apresen.
tação e feitos por artigos concisos, seguida.
mente numerado~, em fôrma de resolução
ou decreto.

Art. 79. Nenhum dos artigos do um pro.
jecto poderá conter duas ou mais proposi-
ções dilterentes entre si, de sorte que ado.
ptada uma, se exolua a outra.

Art. 80. Nenhuma proposição será conce-
bida em fôrma de pergunta, nem altel'na.
tiva, devendo ser circumscripta a objecto
determinado sobre que possa recahir a vo-
tação do Senado.

Art. 81. O projecto que for á Mesa sem
estar organizado nos termos dos artigos pI'e-
cedentes, será devolvido a seu auetor, para
que o ponha na devida fórma.

Art. 82. O Senador que quizer offerecer
algum projecto, pedirá a palavra, conforme
a ordem dos trabalhos, e Si esta lhe for con.
cedida, fará a leitura de projecto e exporá,
summariamente o seu objecto e utilidade,
mandando-o depois á Mesa.

Poderá tambem offerecer por escripto as
razões do projecto, ou mandal-o á Mesa sem
exposição de motivos.

Art. 83. Lido por seu auctor e enviado á
Mesa um projecto será logo mandado a im-
primir, si trouxer a assignatura de tres Se.
nadares, que o apoiemo No caso, porém,

•
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que não contenha este numero de assi!t~a.
wrns o Presidente sujeital-o-á a apOla.
me~t~ e sendo apoiado por tres Senadores,
mandar.sc.á imprimir para entrar na or-
dem dos trabalhos. _ .

Art. 84. Os projectos ou resoluçoes v,mdos
da Camara dos Deputados, e bem assl~ as
emendas por ella feitas a qualqu.er pro.J?cto
ou resolução do Senado,. dep01.s de hdo~
em sessão pelo 1.0 SecretarIO, serao reme~tl'
dos ás commissões competentes, para a:
rem sobre elIes o seu parecer, que entra,ra
na ordem do dia depois de impresso e dls,
tribuido em avulso. . _

Art. 85. O projecto de 101 ou resoluçao
iniciado no Senado e por elle approvado,
será' remettido á Camara dos Deputados;
~ssim como o que vier da outra Camara, e
que for sem alt~raç~o appI:ovado pelo Se.
nado, ser{Lremettldo a sancsao. _

Art. 86. O projecto de 101ou resoluçao do
Senado que for emendado. na Camara dos
Deputados, uma vez .acc01,tas as õ emendas
pelo Senado, será enVIado a san~ç~o.

Art. 87. No caso ele ser,cm r~Jeltadas as
emendas, volverá o proJecto ~ outra Ca-
mara que, si approvar as alteraçoes por dous
terços dos votos dos membros presentes,
de novo enviará o projecto ao Senado, que
só poderá r('provar as emendas pela mesma
maioria. . .t Ite aArt. 88. Si o Senado reJel ar a~ a r.
ções pelo modo prescripto J?-0 artigo ante.
dor, será o projecto submettldo sem ellas á
sancção. d ... t.

Art. 89. Quando o projecto o Jll)~1R lva
da Camara dos Deputado.s volta.r ao Senado
par não terem sido hllt acceltas as suas
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emendas, serão consideradas approvadas as
alterações, si obtiverem dous terços dos vo-
tos dps membros presentes, sendo então re-
mettldas com o projecto á Camara inicia.
dora.
:\rt. 90. Quando o Presidente do Estado

~e.lX.arde sanccionar algum projecto de lei
ImClado no Senado, observar-se-á a res-
peito o que for disposto no regimento com-
mUlll as duas Camaras, de accordo com os
arts. 38, ~ 2:, 46 ns. 4 e 47 da Constituição
do Estado.
Art. 91. No caso de rusão das Camaras do

que trata o anterior artigo, será observado
o que for determinado no regimento com-
mum das duas Camaras
Art: 92. Os projectos rejeitados ou não

sancclOnados não poderão ser renovados na
mesma sessão legislativa. (Const. art. 42)
Art. 93. O projecto vindo á Camara dos

Deputados, que versar sobre o adiamento ou
p:o~ogação das sessões do Congresso, de ini-
ctatl va da mesma Camara, considerar-se-á
como mate ria urgente e como tal será dado
para a ordem do dia seguinte, observando-se.
quanto á discussão, o que está estabelecido
no art. 69.
Quando o Senado, na fôrma do art. 121

~.l: da Constituição, tiver de tomar conhe~
clmOl~to de alguma proposta de refórma
constltucional, de iniciati va sua ou da outra
Camara. ou em virtude de solicitação, em
dons annos consecutivos, da maioria das ca.
m~ras.municipaes~do Estado, além dos tra.
nntes ~á estabelec!dos neste regimento para
os proJcctos_ de Im, .passará a proposta por
tres dlscussoes e ,lO será approvada medi-

•
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ante dous terços dos votos dos membros do
Senado.
Art. D4. Uma vez approvada para ser in.

corporada á Constituição, será a proposta,
depois de assignada pelos membros da Mesa,
enviada á Camara dos Deputados para
egual formalidade. (Const. cit., art, 121, ~
3:). . - . t . dArt. 95. As proposlçoes ou proJec OI; am a
pendentes de exames das commissões e
quaesquer outros assumptos que a ellas te-
nham sido remettidos para interpor parecer,
poderão ser dados para a ordem do dia:

l.u Quando a requerimento de qualquer
~enador, e por votação do Senado, se~ pre-
ceder discussão, se vencer a urgencla da
materia ;
2.° Quando as commissões não apresenta-

I'em os pareceres no prazo de 15 dias e. o
Senado assim o resolver, tambem sem diS-
cussão, sobre a proposta da Mesa;
3.° Quando entre a data da apresentação

no Senado de quaesquer proposições ou emen-
das da outra Camara e o encerramento das
sessões do Congresso do Estado não houver
maio[' intervallo do que o de oito dias.
Art. 96. Em um só projecto não podem

ser reunidas duas ou mais proposições do
Senado ou Camara dos Deputados, nem na
proposta de um credito incluido outro.

Art. 97. Os pareceres das commissões ~~.
verão ser dados em termos claros e expllcl-
tos sobre a conveniencia da approvação, re-
jeição ou adiamento dos projectos a que so
referirem, expondo seus auctores os runda-
mentos com os desen volvimentos necessa.
rios, e propondo desde logo quaesquer emen-
das que julgarem necessarias. Si não forem
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assignadas, ao menos pela maioria de seus
membros, taes pareceres não poderão ser
tomados em considera(,:ão.

Art. 9S. Os pareceres, depois de lidos na
mesa, serão impressos em avulsos. com os
projectos a que se referirem, púa serem
conjunctamente submettidos á discussão
salvo si o Senado, a requerimento de algul~
de seus membros, dispensar essa impressão.

Art. 99. Quando as commi~sões encarre-
ga~as do exame de qualquer negocio con-
clmrem os seus pareceres, apresentando
projectos de lei ?u resolução, taes parece.
res serão consIderados como razões dos
ditos projectos, e entrarão, com elles em
dis~ussão, dispensadas as formalidades 'pre.
scrlptas para os demais projectos iniciados
no Senado.

Art. 100. Quando os pareceres concluirem .
por pedido de informaçãO, ou que o assum-
pto seja submettido a outra commissão,
serão considerados como requerimentos e
como taes votados e discutidos.

Art. lO\. As indicações sobre qualquer
objecto devem ser assignadas por seu auctor
e apoiadas, ao menos, por tres senadores
para entrarem em discussão.

Art. 102. ~i as indicações, assim como os
projectos <le lei cu resolução, forem de tal
impor~ancia que o Senado julgue conveni-
ente Irem a uma commissão, irão áquella
que tenha relação com o ob;ecto ou a uma
esp.ecial. Do mesmo modo "se praticará si
assim o requerer o auclor, sem dependt'n-
cia de votação.

Tratando-se, porém, de indicações sobre
reforma de regimento, serão sempre remeto

•
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tidas á Mesa para sobre ellas interpor pare.
cer e sofTrerão duas discussões.

Art. 103. Os requerimentos deverão ser
apoiados por tres senadores, ao menos, para
poderem entrar na ordem dos trabalhos e
só poderão ser oflerecid?s nas horas e occa-
siões marcadas pelo regImento.

Art. 10.1. Os requerimentos são verbaes
ou escriptos. Sito verbaes os que tiverem por
fim pedir:
a) A publicação pela imprensa c!.as info~.

mações do governo, representaçoes, peti-
ções e quaesquer papeis, cujo conhecimento
seja de interesse publico;

b) A divisão da discussão e votação na
fôrma do disposto neste regimento;

c) Urgencia para apresentação de algum
projecto, indicação ou requerimento, ou para
que elles entrem e~ discussão;. . .

d) Dispensa de Impressão e de lllterst~clO
da discussão de qualquer projecto de 101 ou
resolução;

e) Dispensa de qualquer membro da Mesa,
ou de com missões ;

f) A prorogação da sessão no caso do art.
125 •
g) O levantamento da sessão, por motivo

de pesar ou l'egosijo publico;
It) A reclamação da ordem.
São escriptos os requerimentos, que tive-

rem por fim:
a) Pedir infnrmações ao governo sobre

quaesquer assumptos ou communicações de
documentos officiaes;

b) Propor a nomeação de alguma commis-
são especial interna ou externa;

Art. 105. Os reque:imentos e indicações
que n[lO fOI'em decididos na sessão do anno
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em que tiverem sido apresentados, conside-
rar-se-ão prejudicarios, salvo o direito de
reproducção pelo auctor ou outro senador.
Art. 106. As emendas são : suppressi vas,

additivas ou correctivas ; pre{l'rem as pri-
meiras ás segundas, e estas ás terceiras j as
mais amplas terão o primeiro logar na sua
classe.
Quando furem o1rerecidas na segunda dis.

cussão de qualquer projecto, devem ser, pelo
menos, apoiadas por tres senadores, e na
terceira por seis.
As emendas das commissões e as que con-

tiverem tres ou seis assignaturas, na ultima
hypothese acima, não necessitam de apoia-
mento.
Art. 107. Nas discussões do orçamento as

emendas que augmentem a despesa, ou di-
minuam a receita, só podem ser otl'erecidas
quando se tratar das respectivas rubricas e
quaesquer despesas de caracter local pode-
rão ser decretadas mediante dous terços de
votos (Const. art. 30 n. 3.°.)
Art. 108. Equivalem a emendas suppres-

sivas as que tiverem por fim eliminar' al'ti.
gos, paragraphos, ou periodos de qualq uer
proposiçlio.
Art. 109. AMesa fará imprimir e distri.

buir, no principio de cada sessão lei{islativa,
uma synopse de todas as proposições, quer
de uma, quer de outra Camara, e bem assim
de qc.aesquer outros assumptos que esti verem
pendentes de exame e pareceres de cada uma
das commissões do Senado, com declaração
das datas em que tiverem sido remettidos.
Art. 110. Nenhuma petiçi10 ou represen-

tação será recebida sem assigllatura. e data.

•
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As assignaturas serão reconhecidas, quando
a Mesa o julgue necessario.
Art. 111. As petições, memarias oI}-.Pl!--

peis de qualquer natureza, que forem dll'Igl-
dos ao Senado, serão, depois de annunciada
em resumo a sua mate ria pelo 1. ° secreta-
rio, remettidos ás commissões a que ~er-
tencerern, segundo a natureza dos negoclO~.
Art. 112. As memorias e outros papOls

serão acompanhados de carta ou amei o, em
que se declaro o seu conteudo.
Art. 113. No caso da Mesa julgar que a

matoria não é da compotencia do Senado,
dará logo o sou parecor e o apresentará ao
Senado.
Art. 114. Os papeis cuja distl'ibuição for

pedida ao Senado, serão apre~en~ad?s ao Pre.
sidente e não poderão ser dlstnbmdos sem
prévia licença do mesmo.

Titulo VIII

DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 115. Ao meio dia em ponto, pelo re-
logio da sala, o Presidente ou quem suas vo-
zes tizer, occupará o seu logar na Mesa e
tocará a campainha' o, achando-so presonte
um terço de sonador'os, abrirá a sessão.
Art. 116 Não havendo este numero, o

Presidente declará que não póde ha vor ses-
são o conyidará os senadores presentes. a
se occuparem dos trabalhos das commlll-
s.jes.
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. Art. 117. Aberta a sessão, o 2.0 Secreta.
rIo. procederá a leitura da acta da sessão an-
ter:lOr, que ser.á posta em discussão, e se.
gUIr-se-á a leitura do expediente, dos pa.
receres de ~ommissões, ou emendas que f(l.
rem offereCIdas.
. Art" .118. Terminada a discussão seguir-se-
a a IeIt~r~ do expedientf.', dos pareceres
de commIssoes, e bem assim apresentação
de projectos de lei, indicações e requeri-
mentos.

Esta. parte da sessão não deverá exceder
~a prl!TIeua hora, finda a qual se passara
Imme~latamente á ordem do dia, salvo deli-
ber~çao do Senado para a discussão de indi.
caçoes e requerimentos julgados de materia
urgente.

Art". 119. _Si a este tempo se verificar
que aInda nao ha numero legal de senado.
res, para ~eliberar, isto é, metade e mais
um, ? Presidente, convidará o Senado a pro-
segUI~ na 0.rdem dos trabalhos, ficando as
votaçoes adIadas para quando houver nume-
ro legal.

Havend? est£', a approvação da acta terá
pre(erenCla na votação.

Ar!. 120. As se.ssões serão publicas, quan.
do nao fo; resol.vIdo o contrario; successi.
vas nos dias utels (que não forem domingos
de festa no Estado ou nacional) e durarã~
quatro horas.

Art. l2I. As proposições que se acharem
sobre a mesa ~ que não puderem ser lidas
no mesmo. dia, ficarão reservadas para a
pessão segUInte, na qual terão prC'ferencia
sobre as novas o1ferecidas.

Art. 122. A ordem C'stabelccida no artigo
precedC'nte e a que ti ver sido dada pelo Pre-

95 -

idente para a discussão do dia, não poderá
ser alterada, senão nos seguintes casos:

I. o Para a leitura de qualquer omcio, de
cuja materia seja urgente dar conhecimento
ao Senado;

2. o Para p"opor urgencia ou adiamento;
3. o Para e1fectuar-se a posse do Senador

reconhecido.
Art. 123. Quando o Presidente dividir a

ordem do dia em duas ou mais partesl e
m?rcar para cada uma dellas hora especIal,
si aoontecer que se esgote a mataria da pri.
meira parte, passar.so.á. á segunda, antes
de chegar a hora designada para ella: e as.
sim se procederá a respoito das outras par.
tos, seguidamente.

Art. 12~. Preenchidas as horas marcadas
para duração de cada sessão, ou acontecen-
do que antes se esgote a materia dada para
ordem do dia, o Presidente designará a do
dia seguinte, a qual será impressa em avulso
e distribuida, até a noite, pelos senadores,
permittindo-se, todavia, na primeira hypo-
theso, ao senador, que estiver orando, con-
cluir o seu discurso.

Art. 125. Antes do Presidente dar a or-
dem do dia, poderá qualquer Senador, pedir
que se prorogue a sessão, indicando o tem-
po que deverá durar a pro rogação, e o Se-
nado decidirá independentemente de discus-
são.

Findo o prazo da pro rogação, nenhum outro
será concedido na mesma sessão, e si não
ficar concluido o debate, só poderá nova
prorogação ser requerida na sessão seguinte;
mas, neste caso não excederá de uma hora,
sem. prejuizo do tempo marcado para sessão
ordmaria.

-
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Art. 126. No caso em que o Presidente
der a ordem do dia seguinte, pôde qualquer
senador lembr!lr alguma materia, que lhe
pare9R convenIente fazer parte della, e o
PreSIdente ~tte~der'á a sua requisição, sem.
pre que assIm Julgar conveniente. ,

Art. 127. O Presidente na escolha das ma-
teria~ p~ra a discussão, observará em geral
a antigUIdade, mas esta pOderá ser preterida
se.gundo aC~Jnselhare~ as conveniencias pu~
bhcas e a ImportancIa das materia sujeitas
á deliberação do Senado.

Art. 128. As sessões secretas serão cele-
bradas por convocação do Presidente ou
quando requeridas por algum Senador. '

Art. 129. O Senador que pedir sessão se-
creta deverá diri~ir ao Presidente a compe-
tente proposta, assIgnada por elle, e por mais
sete Senadores que a apoiem, à vista da qual
~ Pr~"idente declarará que o Senado vae
luncclOnar em sessão secreta ou que ella
t~rá logar no dia seguinte co~forme o pe.
dIdo do proponente cujo nome ficará em
sigillo.

Art. 130. Resolvido que a sessão secreta
seja immediatamente, o Presidente declarará
suspensa a sessão publica, fazendo sahir as
pessoas extranhas.

Art. 131. O primoiro objecto a resolver
nesta sessão é, si a materia deve ou não se;
assiD?-trat~da, e segundo se decidir, ~ sessão
contmuara, secreta, ou se fará publica.

Mesmo no caso de sessão secreta o Se-
nado resolverá si o seu objecto e re~ultado
devem ou não ser notados na acta publica'
e egual~ente ~eci~irá, por simples votação'
e sem dIscussao, SI os nomes dos proponen-
tes devem ou não ficar secretos.
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Titulo IX

DA DISCUSSÃÓ

Art. 132. Nenhum proje?to de _lei ou re-
solução poderá entrar em dIscussao ~em que
tenha sido dado para a ordem do dIa, pelo
menos 24 horas antes. (Const. art. 15, para-
grapho unico). .

Art. I:33. Cada projecto de lei o~ res?lu.
('ão passará, pelo menos por tres dlscussoes.
(Citado art. e paragrapho.). _

Art. 134. De uma a outra dIscussão nao
poderá haver intervallo menor de 24 horas,
(idem). . t

Art. 135. O projecto do 101 .de or~amen_ o
terá sempre preferencia na dIscussao e nao
poderá conter disposição algu.ma oxtranha a
receita e despesa do Estado (Idem).

Art. 136. Os autographos de todos os pr_o-
jectos, proposições e documentos que lhe sao
relativos, estarão sobre a mes~l durante a
sua discussão. A cargo do offieIal encarre-
gado do serviço das a?tas fica a recebeI. os e
restituil.os á SecretarIa.

Art. 137. A primeira discuss~o de q~alquer
projecto pôde ter loga~ no dIa segumte ao
da distribuição de'seu Impresso. .

Art. 138. A primeira discu,ssão dos p~oJe.
ctos será em globo e nella so se tratara de
sua constitucionalidade e utilidade, não sendo
permittido adiamento, salvo o caso do art.
163 n. I. , d'

Nesta discussão cada Senador so po era
falar uma vez, não podendo exceder de uma
hora. O auctor do projecto, porém, ou o
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relator da comm' -
poderá falar dua;s~~~e~~uc ti vcr olfcl'ccido,

co~~'~'lt~~~ :i~~~:dgiS?USSãO" o Presidente
se d d' SI o proJecto passa águn a Iscussão; decidindo. se que '
será remettido á commissão a Sim,
~:J~reza pertencer ou áquella ~~ee fo

o
: i:~i~

senado~~r seu auotor ou qualquer outro
Si o Senado deoidir pela negar

derar'se.á o projeoto rejeitado. IVll, oonsi.
. Art. 140. Na segunda disousslto dos

~~O~~~a~~~~~:t~O~ ~e~rle~r~~â~r~~rta:~;i~:
~~;je~~~f:m~~te~das, que serão disoutid:~

Art',I41. Terminada a disoussão d t
os artIgos, emendas e additivo~ e odos
~ Presidente consultará o Sena"doe ,vod~ados,
linda a seg d d' SI U porun a Iscussão no pl'ojeoto e s'
:fci.rova.o para passar á teroeira discus~

te AJ;~ál~~po~t~~ndo.~e que si~,o Presiden-
dem do d' m.en e o proJecto para 01'.
a f ,la ,preenchidas as formalidades do
rs~gg segulllt~, salvo o caso de urgenoia

,I 01' resolVido o contrario 'd'
se.u o projecto rejeitado. ,oonSI erar-

jc~~\~:K' r:~~tt~JeIc~~~~iisc~SSãO, o pr~.
ver examinado ou proposto c~~o isue o tI.
~oa:m~ppr~vad~s para redigil.o de nov~~~~~

~~fr~~:~~:~1~rov~i7~d~~:el:g;~~ã~r~~r~ Í~~
nhado das refe~idas emenda~l'lgllla acampa'

t. Art. 144. A remesssa, de que trata o a
Igo precedente será dispensada SI' . r.o proJe-
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cto não tiver soifrido emendas ou si estas
contiverem ligeiras alterações.

Nestes oasos, o projecto approvado em
segunda disoussão; só poderá. ser dado para
teroeira depois de deoorridos dous dias, salvo
urgenoia.

Art. 145. A teroeira disoussão versará
sobre todo o projeoto e emendas feitas na
segunda disoussão e as que forem de novo
apresentadas.

Art. 146. Si, porém, nesta disoussão tra.
tar-se de regimento ou projectos de lei, que
contenham divisões de titulos, capitulos, ou
artigos que envolvam mate rias difi'erentes,
o Presidente, por bem da ordem, ou a re-
querimento de algum senador, proporá os
termos que deve seguir a discussão, si em
globo, si por capitulos, si por artigos e o Se-
nado decidirá, sem discussão.

Art, 147. Terminada a terceira discussão,
o Presidente porá a votos em primeiro 10-
gar as emendas neHa ofi'erecidas e depois o
projeoto com as alterações que lhe tiverem
sido feitas, e, decidindo o Senado afJlrmati.
vamente, considerar.se.á o projecto appro-
vado.

Art. 148. Si as emendas adoptadas em
terceira discussão contiverem materia nova,
passarão por mais uma discussão, na sessão
seguinte, sómente com os artigos a que se
referirem.

Nesta discussão não poderão ser ófi'ero'
cidas outras emendas, salvo de redaoção.

Art, 149. Approvado definitivàmente o
projecto será remettido á commissão de re-
dacção.

R. C.-I



-100-

Art. 150. Apresentada e lida a redacção
do projebto ficará sobre a mesa para ser dis-
cutida. na sessão seguinte, depois de impres-
sa no Jornal da casa ou em avulso. Exce.
p~ua-se_ o caso ~e urg.encia, vencida a qual a
dlscussao.podera ser Immediata.

Nesta discussão só }?od.erásupprimir.se um
o?- outro termo da dlcçao, mas não um ar.
tigo ou p~rte ~e~le, nem alterar-se qualquer
de s~as dlSposlçoes, salvo o caso do artigo
segumte.

Art. 151. Si o projecto ou resolução (01'
tax!1do de ?nvolver absurdo, contradicção de
artigos ou mfracção da Constituição Federal
ou do Estado, o Senado decidirá previamen-
te esta questão, mediante proposta de ai.
gum de seus membros.
. Decidindo-se a!firmativamente, será o pro-
Ject~ ou res.oluçao dado para a discussão na
sessao segUInte, afim de se lhe fazerem as
emendas ?ecessarias, conforme o que se ven.
cer, depoIs d.o que remettido á Secretaria
para ser copiado.

Art .• 152. Os pareceres das commissões,
que nao versarem sobre projecto de lei ou
resolução do Senado ou da Camara dos De-
petados ou sobre emend.as desta aos proje.
ctos _do Senado, passarao por uma só dis-
cussao.

Art. 153. As indicações, excepto as de que
t~ata a ultima. parte do art. 102, tambem te-
rao uma só discussão egual a dos requeri-
mentos.
, A~t. 154. Os requerimentos, depois de
apoiados, entrarão em discussão e serão poso
tos a votos quando esta se encerrar ou si
sobre elles não houver quem peça a pala-
vra.
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Art. 155. A discussão dos requerimentos
não excederá da primeira hora de sessão e
continuará nas seguintes, si algum senado I'

tiver ainda a palavra, sem prejuizo do di-
reito de qualquer outro senador, para apre-
sentação e justificação do requerimento, sal-
vo o caso de vencer-se urgencia para con-
tinuar a discussão do anterior.

Art. 156. Si a ordem do dia for trabalhos
de commissões, a discussão dos requerimen-
tos proseguirá até o fim da sessãe.

Art. 157. Os requerimentos verbaes, de
que trata a primeira parte do art. 104, se-

. rão votados sem discussão.
Art. 158. AS emendas da outra Camara

aos projectos do Senado terão uma só dis-
cussão, na qual não se poderão fazer novas
emendas.

Art, 159. Quando na discussão de qual.
quer materia não houver na casa quem te-
nha a palavra, ou não puder votar por falta
de numero, dar-se-á. por encerrada a dis-
cussão e reservada a votação para a ses-
são seguinte.

Art. 160. Nesta sessão a ordem do dia co-
meçará pela votação da materia cuja dis-
cussão ficou encerrada. As mate rias, porém,
encerradas, que não forem decididas na ses-
são do anno e ficarem para a do anno se-
guinte, considerar-se-ão como adiadas para
continuarem a ser discutidas de novo, nos
termos em que se acharem.

Art. 11)1. O encerralIJento de uma discus-
cussão não prejudica a discussão das mate-
rias seguintes dadas para ordem do dia,'mas
de nenhuma outra se poderá tratar, sem
que tenha sido anteriormente designada na
ordem do dia, excepto o expediente, no qual
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se comprehendo a aprosentação do projoctos
de lei, indicações e requerimentos e bem
assim a leitura de pareceres de commissões.

Art. 162. Entrando qualquer materia em
discussão, nenhuma outra será admittida
sem findar a da primeira, excepto nos ca.
sos seguintes:

1.° Para otIerecer emendas:
2.° Para propor adiamentos-j
3.° Para reclamar a ordem.
Art. 163. Os adiamentos são por tempo

fixo ou indeterminado.
O adiamento por tempo fixo tem logar:
1.0 Para ser o projecto remettido a algu.

ma das commissões da casa j
2.° Para ser discutido em dia e hora desi-

gnados.
O adiamento por tempo determinado ou

para a legislatura seguinte, equivalle á re-
jeição da materia principal.

Art. 164. Os adiamentos só podem ser
propostos pelos senadores, quando lhes cou-
ber a vez de falar, ainda que não queiram
motival.os e entrarão em discussão, sendo
apoiados por tres senadores.

Art. 165. Quando se requerer o adiamen-
to da materiaem discussão, ou se suscitar a
respeito deUa qualquer questão de ordem,
esta proposta incidente será submettida á
votação e se procederá conforme o venci-do.

Não havendo na casa o numero necessa-
rio para votar-se, julgar.se.á prejudicada
a questão incidonte e continuará a discus-
são da materia principal.

Art. 166. Não é permittido reproduzir n.t
mesma discussão os adiamentos propostos,
ainda que em termos ou para fins ditIeren-

..
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tes salvo concluida a discussão de todo o
pr~jecto, para ser. es~e sujeito a exame de
alguma das commlssoes. ._

Art. 167. Serão votados s~m dlscussao e
a requerimento verbal os adlament?s para
que a discussão fique para a segUlpte .ou
proxima sessão, não excedendo a oIto dIas
uteis. .

Art.. 168. O senador que qUlzer propor UI"
gencia usará desta foamula. na hora dos re-
querimentos: - «Peço a palavra p:lra nego.
cio urgente.» "

Art. 169. A urgencia sera aP?l~da por
tres senadores, ao menos, e deCIdIda sem
proc "der discussão. .

Art. 170. Decidida aftirmatIvamonte! en-
trará om discussão a materia que for JU,lga-
da urgento. o. concluida ella, prosegUlra a
de que se estava tratando.

Art. 171. Só é urgente para ~nterromper
a ordem do dia o assumpto. cUJ? resul~ado
si tor-naria nullo, si não fosse Immedlata-
-mente tratado_

Art. 172. Todas as questões de ordem qu~
se suscitarem durante a s~ssão serão decIdI-
das pelo Presidente, salvo o re.curs.o par~ o
Senado, que poderá ser requerido lmmedIa-
tamente por qualquer de seus .membros.
para definitiva resolu~ão. O Presidente po~
derá sem dependencia de r~curso. propor
ao S~nado a decisão da questao.

Art. 173.' Toda a proposição, ?m qualquer
estado em quo se ache a sua d1sc!lss..ão, :po-
derá ser remettida a uma commlssao, SI o
Senado assim resolvei'.

Art. 174. Salvo o disposto nos arts. J38 e
153 e permitlido a qualquer senador falar
du~s vezes em cada discussão o aquellos que
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forem auetores de projectos, additivos, ou
emendas poderão falar até tres vezes nas
respectivas discussões.

Cada discurso, porém, não poderá exceder
de duas horas.

Ti"tulo X

DA VOTAÇÃO

Art. 175. Não se sujeitará á votação ma-
teria alguma, sem que estejam presentes
senadores em numero, pelo menos, de me-
tade e mais um.

Art. 176 A votação será publica, sem-
pre que tiver de recahir em projectos de
lei ou de resolução, pareceres, indicaçõel',
requerimentos e emendas: e secreta, nas
eleições de pessoas ou nos negocios de in.
teresse individual.

Art. 177. Terão "preferencia na votação,
as mate rias cujas diseussões tiverem se en.
cerrado na ultima sessão.

Art. 178. A votação poderá ser symbolica,
por escrutinio secreto e nominal.

Art. 179. A votação symbolica terá logar
nos casos ordinarios e se praticarÍt, dizendo
o presidente: c Os senhores que são de pa-
recer ... queiram levantar-se ou conservar.
se como estão. ,.

Art. 180. Concluida a votação, o presi-
dente pulJlicará o seu resultado, si for elle
tão manifesto que não pol'sa deixar duvida;
e, no caso contrario, por iniciátiva propria
ou a pedido de algum senador, procederá a

•.
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rectificação da votação, dizendo: « -Queiram
levantar-se os senhores que votaram contra
(ou em sentido contrario) ».

Nestes casos o 1.0 e 2.° secretarios conta.
rão os votos para serem combinados com
os primeiros.

Art. 181. Na votação por escrutinio se.
creto, cada senador mandará á Mesa a su!1
cedula tcontendo o nome de uma ou mais
pessoas em quem votar.

Os continuos receberão estas cedulas em
urnas, percorrendo para este fim a sala.

Art. 182. Recolhidas á mesa todas as cl?'
dulas, o 1.0 secretario as contará e o pr~sl'
dente publicará o seu numero; em segUIda,
recebendo do mesmo secretario cada cedula
lerá em voz alta o seu conteúdo e a passará
ao 2 o secretario, e, concluida a apuração,
proclamará o resultado final.

Art. 183. Quando a votação por escruti.
nio secreto for sobre negocios de interesse
particular, 'cada cedula conterá o voto .de
um senador, expresso pelas palavras - Slm,

quando for a favor; e não, quan~o for con:
trario ; em caso de empate conslderar-se-a
rejeitada a pretenção.

Art. 184. A votação nominal se praticará
nos nogocios de maxima importanci~, si o
Senado assim o resolver a requerimento
verbal de qualquer de seus membros, sobre
o qual se votará sem preceder diseussão.

Art. 185. Na votação nominal, o 1.0 secre-
tario fará a ehamada dos senadores, e, á
proporção que for lendo os seus no~es, . os
que estiverem presentes responderao: Sim,
ou não.
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Os 1.0 e 2. ° secretarias tomarão nota dos
que votarem pró e contra e o presidente pu.
blicará o resultado .
. Art. 186. 1'\enhum senador presente pode.

ra excusar.se de votar, salvo quando não ti.
ver assistido a discussão. Nos assumptos em
qu~ t~v~r individual não poderá votar, porém
aSSIstIra, querendo, a sessão, podendo tomar
parte na discussão, quando tenha de defen-
der-se de accusações, ou de sustentar seus
direitos.
. Art. 187.. O acto da votação não poderá ser
mterrompldo, cabendo ao presidente cha.
mar á ordem o senador que durante ella
sahir da sala.

Art. 188. Quando em qualquer votação pu.
bli?a houver empate, ficará o desempate
adIado para a sessão seguinte; e, si nesta se
repetir o empate, o presidente decidirá usan.
do de seu voto de qualidade.

Tratando.se porém, da eleição dos mem.
bras da Mesa ou de commissões, se resol ver{t
de accordo com os arts. 63, 64 e 66.

Titulo XI

DA CORRESPONDENCIA DO SENADO

Art. 180. O Senado se corresponderá:
1.0 Com o Presidente do Estadopor meio

de mensagens assignadas pelo presidente do
Senado em nome ~ representação deHte, e,
n.o tocante ~ materIa do expediente ordina.
1'10, por officlO do I . o secretario ao Secreta-
rio de Estado, por cuja repartição correr o
negocio de que se tratar.

•

•
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2.0 Com a Camara dos Deputados por~meio
de commissões ou por oftlcios do 1.0 Secre.
tario dirigidos ao 1.0 Secretario da referida
-Gamara.

3. ° Com os Secr!ltarios de Estado por in-
termedio do suas commissões ou conferen.
cias por officio do 1.0 Secretario e possoal-
me~te sempre que os convidar nos termos
do ~ 1'.° do art. 61 da Constituição, para d~-
rem no recinto da sua Camara, esclareCl-
mentos sobre assumptos pertinentes Íl.ssuas
repartições.

4.0 Com os altos funccionarios da União,
os governos e os Congrel;sos dos outros Es-
tados por meio de officios ou mensagens as.
signados pelo Presidente do Senado.

Art. 190. Só mediante requerimento por
escripto ou verbal de algum Senador, ap.
provado pela maioria dos membros presen.
tes poderá ter lagar o convite a qualquer
do~ Secretarias de Estado, para o tlm de que
trata a ultima parte do n. 3 do artigo ano
tecedente.

Art. 191. Resolvendo o Senado que se faça
o convite na rórma requerida, o Presidente
designará o dia, hora e lagar para o com.
parecimento do Secretario de estado a quem
o convite tiver de ser feito, fazendo-se-Ihe a
necessaria communicação,

Art. 192. Constando ao Presidente que o
Secretario de Estado se acha no edificio do
Senado nomeará uma commissão de tres
mombr~s para recebel.o ; e, sendo introduzi.
do será convidado pelo 1.0 Secretario a to.
m~r assento a seu lado direito.

Art. 193. Em seguida o Presidente dará
a palavra ao Senador, auetor do requeri-
mento, para pedir ao Secretario de Esta .
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do ?S esclarecimentos de que precisar nos
sentIdo de seu requel imento e logo depoie
ao S.e~r~t~rio de Estado, que falará de pé c.
se dirIgIra ao Presidente ou ao Senado.

Titulo XII

DO JULGAMENTO DO PRESIDE:-iTE E SECRETARIOS
DE ESTADO

Art. 194•. O Senado, nos casos em que ti.
ver de delIberar como Tribunal de Justiça
p~~a o julgamen.to nos crimes de responsa-
bIlIdade, do PresIdente e Secretarios do Esta.
do, na f?rma da Cons~ituição, ~e regulará por
um regImento eSl?ecIal, que orgalllzará, ob.
servando as segmntes disposições contidas
nos ~~ 1.0 a 4.° do art, 29 da Constituição do
Estado':
1.. Como Tribunal de Justiça o Senado

~ão poderá impor outras penas que não so.
Ja~ as de suspensão e demissão do empre-
gad~, com declaração de inbabilidade para
serVIr qualquer outro, ou sem esta commi-
nadas em lei anterior;

2,. Esta competencia, que só será exercida
por provocação de queixa ou donuncia não
excluirá ás dos tribunaes perante os q'uaos
devam os ditos funccionarios responder nos
termos da Constituição: '
.3 .• Não proferirá sentença condemnatoria

smão pelos votos de dois terços dos mem-
bpos presentes j

4.•. A ordem do precesso será regulada
por 101.

•

•
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Titulo XIII

DA SECRETARL\.

Art. 195. O director e mais emp.re~ados da
Secretaria serão nomeados e demIttIdos pelo
Senado, (Const. art. l-l) em virtude de pro-
posta da Mesa.

Os mais empregados serão nomeados e de.
mittidos"pela mesa.

Art. 196. A organização da Secretari.a,. o
numero de seus empregados, os respectivos
ordenados e as attribuições de cada um del-
les, serão determinados om regulamento es.
pecial formado pela Mesa e approvado pelo
Senado, vigorando pro~isox:iamente o esta~e.
lecido no titulo 18 do}regImento da antiga
Assemblea Provincial õ a organização dada
á Secretaria, pelo decreto de sua creação.

Art. 167. Os titulos de nomeação de to-
dos os emp,regados serão lav~ados na Secre.
taria e asslgnados pelo PresIdente e Secre.
tarios.

Art. 198. O 1.° Secretario, por seu despa-
cho não havendo inconveniente, mandará
pas~ar as certidões que forem pedidas ao Se-
nado, de documentos existentus na Secreta-
ria a qual se regulará quanto aos emolu-
me~tos, pelo que a este respeito, se acha es.
tabelecido em lei.
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Titulo XIV

DAECONOMIAINTERNA DOSENADOE SUAPO-
LICIA

Art. 199. A Mesa terá a seu cuidado fa-
zer ~anter a ordem e o respeito indispen-
savOIS dentro, do ed.ifl?io do Senado.

A~t. 200. E permIttIdo a qualquer pessoa
vestIda decentemente, assistir ás sessões
contanto que entre para o edillcio sem ar:
Il?aBe. se conserve nas galerias no maior
sIlencIO.

Ar_t. 201. As portas tanto da sala das
sessoes do Senado, como das galerias estarão
aber~as durante as sessões e guard~das por
contInUOs,. ~u, quando for necessario, por
praças. po!IClaes, que a Mesa requisitará da
auctol'Idade competente.

Art. 202. Os continuos não consentirão
quo, com excepção dos deputados do Estad~
ou r_epresentante da Nação entre na sala das
sessoes. do Senado pessoa alguma estranha,
s~lvo SI apresentai' cartão de ingresso as-
slgnado pela Mesa. '

Art. 20~. Si dentro do editlcio do Senado
houver quem pe.rpetr~ algum delicto, ou quem
perturbe ~s dIscu~soes depois da primeira
a?vertencIa, o PlesIdente do Senado manda-
ra P?r em..custodia o indiciado, e fazendo as
averlguaçoes necessarias, darit parte ao Se.
nado, oI! para ser solto, ou para ser entre-
~ue ao JU1~ ~ompetente, com participação do
facto e OfticlO do I.o Secretario.

•

••
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Art. 204. AO Secretario de Estado das Fi-
nanças (ou fazenda), serão enviadas as folhas
de subsidio de senadores e as dos vencimen-
tos dos empregados da casa, afim de serem
pagas pelo Thesouro do Estado.

Art. 205. De tudo quanto existir no Sena-
do haverá um inventario, assignado pelo
porteiro, e que será annualmente conferido,
addicionando-Ihe sempre quaesquer objectos
que tenham acrescido e eliminando-se os
que se houverem deteriorado.

DISPOSIÇÕESGERAES

Art. 206. Nenhum projecto se~admittir~
no Senado sem que tenha por tlm o exerCI-
cio de qualquer das attribuições conferidas
pela Constituição do Estado.

Art. 207. Na Mesa não será recebido pro-
jecto algum revogatorio de qualquer dispo-
sição legal, sem que nelle esteja expressa-
mente declarado o que se contém na lei,
artigo ou paragrapho cuja revogação se pro-
põe.

Art. 208. Nenhum Senador poderá apre.
sentar projecto de interesse individual.

Não serão, porém assim considerados os
que tiverem por objecto: l.0 a elevação de
vencimentos de uma classe de funccionarios,
dos empregados de uma repartição ou de 10-
gares que não se achem effectivamente occu-
pados, ainda que para esse augmento não
haja resposta; 2." a consignação de credito
para pagamento de contractos de obras pu-
blicas, celebrados pelo Governo .
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Art. 209. Os projectos conterão simples-
mente a enunciação da vontade legislativa,
sem razões, sem preambulos, sendo, to dava,
facultado, a seus auctores motivaI. os, por eis-
cripto ou vocalmente, no acto de os enviar
á Mesa, comtanto. porém, que na apresenta-
ção e fundamentação de projectos não se
gaste mais de meia hora em cada sessão.

Art. 210. As alterações ou modificações do
Regimento interno se farão pelos tramites
observados para a sua elaboração.

Art. 211. Haverá na Secretaria um livro,
numerado e rubricado pelo 1.0 Socretario,
em o qual se lançarão por extonso, na pagina
esquerda os projectos apresentados na casa
com os nomos dos seus signatarios, lançan-
do-se na pagina direita as emendas approva-
das, com' declaração do dia e do auctor, bem
como o andamento que diariamontefôr tendo
até final adopção ou rejeição.

Art. 212. Haverá um livro para inscripção
dos oradores, os quaes, quando se escreve-
rem no debate de qualquer mataria, decla.
rarão si o pedem a palavra contra ou a fa-
vor, podendo o Presidente alternar. lhes a
concessão.

Art. 213. Não se reputará violação do Re.
gimento o dar - Apoiados ou não apoiados
- ao Senador que estiver falando.

Art. 214. A formula de que se usará na
remessa das leis ao Presidente do Estado se-
rá a seguinte, assignada pela Mesa:

O Congresso do Estado de Minas Goraes
envia ao Pro sidente do Estado a proposição
(ou proposiçõos) juntas e pensa quo tem
logar a sua sancção.
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Art. 215. No ultimo dia da sessão legis!a.
tiva será lida e approvada a acta desse dia,
qualquer que seja o numero dos Senadores
presentes.

Sala das commissões, 30:de julho de 1891.

CHRISPIM JACQUES BIAS FORTES.

DR. CARLOS FERREIRA ALVES.

JOÃo GO:'lES REBELLO HORTA



CONSTITUI CÃO POLITICA DO ESTADO DE
• MINAS GERAES

Em nome de DEUS TODO-PODEROSO - Nós, os Re-
presentantes do Povo Mineiro, no Congresso
Constituinte do Estado, decretamos e promulga-
mos, esta Constituição, pela qual o Estado Feile-
rado de Minas Geraes or~aniza-se como parte
integrante da Republica nos Estados Unidos do
Brasil :

Titulo I

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Art. 1.° O Estado Federado de Minas Ge.
raes organiza-se pelas disposições da pre.
sente Constituição, como parte integrante da
Republica dos Estados Unidos do Brasil.
Art. 2.° Os limites do seu territorio são

os mesmos da antiga provincia de Minas Ge.
raes, sem prejui7.0 das altorações que pos-
sam soffrer nos termos do art. 4.° da Consti.
tuição Federal.
R. C.-8
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Art. 3.° A Constituição garante aos bra-
sileiros e extrangeiros a inviolabilidade de
todos os direitos concernentes á liberdade,
Íl. segurança e á propriedade, nos termos
seguintes da Constituição Federal:

~ 1.0 Todos são eguaes perante a lei.
O Estado não admitte privilegios de nas-

cimentos,desconhece fóros de nobreza, titulos
nobiliarchicos e de conselho, bem como or-
dens honorificas e todas as suas regalias,
extinctos pela Constituição Federal.

~ 2.° Ninguem póde ser obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma cousa senão em
virtude de lei.

~ 3.° Todos os individuos e confissões re-
ligiosas podem exercer publica e livremente
o seu culto, associando-se para esse fim e
adquirindo bens, observadas as disposições
do direito commum.

~ 4.° O Estado só reconheco o casamento
civil, cuja celebração será gratuita.

~ 5.° Os cemitorios terão caracter secular
o serão administrados pela auctoridade mu-
nicipal, ficando livre a todos os cultos l'eli-
giosos a pratica dos respectivos ritos em
relação aos seus crentes, desde que não
otIendam a moral publica e as leis.

~ 6.° O ensino primario será gratuito e o
particular exercido livremente.-

~ 7.° Nenhum culto ou egrcja gosará sub-
venção official nem terá relações de depen-
dencia ou alliança com o governo do Estado.

~ 8.° A todos é licito a~sociarem.se e
reunirem-se livremente e sem arma!l, não
podendo intervir a policia senão para man-
ter a ordem publica.

~ 9,° E' permittido a quem quer qno Eeja
ropresentar, mediante petição, aos poderes
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publicos, denunciar abusos das auctoridades
e promover a responsabilidade dos cul-
pados.

~ 10. Em tempo de paz, qualquer póde
entrar no territorio do Estado ou deHe
sahir, com a sua fortuna e bens, quando e
como lhe convier, independentemente de
passaporte.

~ 11. A casa é o asylo inviola vel do
individuo: ninguem póde ahi penetrar de
noite, sem consentimento do morador, senão
para acudir a victimas de crimes ou desas-
tres j nem de dia, senão nos casos e pela
fórma prescriptos na lei.

~ 12. Em qualquer assumpto é livre a
manifestação de pensamento pela imprensa
ou pela tribuna, sem dependencia de cen-
sura, respondendo cada um pelos abusos que
commetter nos casos e pela fórma que a lei
determinar. Não é permittido o anonymato.

~ 13. A' excepção de flagrante delicto, a
prisão não poderá ter logar senão depois 4a
pronuIlcia do indiciado, salvos os casos de-
terminados em lei e mediante ordem escri-
pta da auctoridade competente.

~ 14. Ninguem poderá ser conservado em
prisão sem culpa formada, salvas as exce.
pções especificadas em lei; nem levado á
prisão ou nella detido, si prestar fiança
idonea, nos <:asos em que a lei a admittir.

~ 15. Ninguern será sentenciado senão
pela auctoridade competente, em virtude
de lei anterior e na fórma por ella prescri-
pta.

~ 16. Aos accusados se assegurará na
lei a mais plena defesa com todos os recursos
e meios essenciaes a ella, desde a nota de
culpa, entregue em 24 horas ao preso e as-
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signada pela auctoridade competente, com
os nomes do accusador e das testemunhas.

~ 17. E' garantido o direito de proprie.-
dade em toda a plenitude, salvo o caso de
desapropriação por utilidade e necessidade
publicas, mediante prévia indemnização. As
minas pertencem aos proprietarios do sólo,
ilalvas as limitações que forem estabeleci-
das por lei, a bem da exploração deste
ramo de industria.

~ 18. E' inviolavel o sigilIo da correspon-
dencia.

~ 19. Nenhuma pena passará da pessoa
do delinquente.

~ 20. Dar-se-á o habeas-corpus sempre
que o individuo sofi'rer ou se achar em
imminente perigo de soflrer violencia ou
coacção por ilIegalidade ou abuso do poder.

~ 21. A' excepção das causas que, por sua
natureza, pertencem a juizos especiaes, não
haverá fôro privilegiado.

~ 22. E' garantido o livre exercicio de
qualquer profissão moral, intel1ectual ou in-
dustrial.

~ 23. Os inventos industriaes pertence-
rão aos seu!:' auctores, aos quaes ficará ga.
rantido por lei um privilegio temporario,
ou Iserá concedido pelo Congresso um
premio razoavel, quando haja conveniencia
de vulgarizar o invento.

~ 24. Aos auotores de obras litterarias e
artisticas é garantido o direito exclusivo de
reproduzil-as pela imprensa ou por qualquer
outro processo mecanico. Os herdeiros dos
auctores gosarão desse direito pelo tempo
que a lei determinar.

!'l 25. A lei assegurará tambem a pro-
priedade das marcas de fabricas.
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~ 26, Por motivo de crença ou de funcção
religiosa, nenhum cidadão brasileiro poderá
ser privado de seus direitos civis e politicos,
nem eximir-se do cumprimento de qualquer
dever civico.

~ 27. Nenhum imposto de qualquer natu-
reza poderá ser cobrado senão em virtude
de uma lei que o auctorize.

~ 28. E' mantida a instituição do jury.
~ 29. Os cargos publicos, civis ou mili.

tares, são accessiveis a todos os brasileiros,
observadas as condições de capacidade es-
pecial que a lei estatuir, sendo, porém, ve-
dadas as accumulações remuneradas. .

~ 30. A lei não terá efi'eito retroactivo,
Art. 4.° Fica abolida a jurisdicção admi.

nistrati va contenciosa.
Art. 5.° A especificação dos direitos e

das garantias expressos na Constituição não
exclue os demais resultantes da organização
politica que el1a estabelece e dos principios
que consagra.

Art. 6.° São orgãos da Soberania do Povo
o Poder Legislativo, o Executivo e o Judicia-
rio, harmonicos e independentes entre si.

Art. 7.° As despesas do Estado serão pelas
rendas que não forem por esta ConstituiçflO
destinadas ás municipalidades, guardadas as
restricções da Constituição Federal.

Art. 8.° O Estado institue o governo au-
tonomo e livre dos municipios em tudo
quanto respeita ao seu peculiar interesse,
nos termos prescriptos por esta Constitui-
ção.
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Seeçi'ío I

DO PODER LEGISLATIVO

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 9.° O Poder Legislativo é delegado
a um Congresso, com a sancção do Presi-
dente do Estado.

Paragrapho unico. OCongresso compõe-se
de duas Camaras: a dos Deputados e a dos
Senadores ou Senado.

Art: ~O: Salvos os casos indicados na
ConstItUlçao, em que houver fusão de Ca-
maras, os dous ramos do Congresso funccio-
narão ~eparadamente, mas ao mesmo tempo,
na CapItal do Estado.

~aragrapho unico. Poderão, porém, fun-
c.Clonar em outro logar, precedendo delibera-
çao do Congresso ou convocação motivada
do Presidente do Estado, approvada por
aqueIle no acto de reunir-se.

Art. I I.. O Congresso reunir-se-á no dia
21 de abrI! de cada anno, si a lei não desi.
gnar outro dia, independente de convoca-
ção; funccionará durante tres mezes a datar
de. sua abertura, podendo ser prorogado'
adIado ou convocado extraordinariamente.

Paragr~pho unico. Só ao Congresso com-
pete delIberar sobre a prorogação e adia-
mento de suas sessões.
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Art. 12. As sessões do Congresso serão
publicas, sal vo si o contrario for deliberado
por maioria dos votos presentes. Todos os
actos e discussões serão regularmente pu.
blicados pela imprensa, exceptos os actos
praticadotl e as discussões havidas em ses-
sões secretas, si assim for deliberado.

Art. 13. O Congresso só deliberará es-
tando presente a maioria absoluta de seus
membros; no regimento de cada uma das
Carnaras indicar-se-á, poróm, o numero in-
dispensavel para a abertura das sessões e
discussão das materias da ordem do dia.

Art. 14. Compete privativamente a cada
uma das Camaras, independente de sancção,
verificar e reconhecer os poderes de seus
membros, eleger suas mesas, organizar seus
regimentos, nomear os empregados de suas
secretarias, marcar seus vencimentos e re.
guiar o serviço de sua policia interna.

Art. 15. Cada uma das Camaras proverá
tambem em seu regimento quanto ao modo
de sua communicação com o Presidente, po-
blicação dos seus trabalhos, solemnidade da
abertura e encerramento das sessões e quan-
to ao mais que for concernente ao regi-
mento interno, respeitadas as disposições
desta Constituição.

Paragrapho uni co. Os regimentos inter-
nos serão organizados respeitadas as se-
guintes regras:

Nenhum projecto de lei ou resolução po-
derá entrar em discussão sem que tenha
sido dado para ordem do dia pelo menos
vinte e quatro horas antes;

Cada projecto de lei ou resolução passará,
pelo menos, por tres discussões.
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De uma a outra discussão não poderá ha.
ver intervallo menor de vinte e quatro
horas;

O projecto de lei do orçamento terá sem-
pre prc l'erencia na discussão e não poderá
conter õisposição alguma extranha á. receita
e despesa do Estado.

Art. 16. Os deputados e Eenadores são
in viola veis por suas opiniões, palavras e
votos no exercicio do mandato.

Art. 17. Os deputado::; e senadores, desde
que tiverem recebido diploma até a nova
eleição, não poderão soffrer imposição de
qualquer penalidade, ser processados cI"Írni-
nalmente nem presos sem prévia licença de
sua Camara, salvo caso de flagrancia em
crime inatiançaveI. Neste caso, levado o pro-
cesso até pronuncia exclusive, a auctori-
dade processante remetterá. os autos á Ca-
mara respectiva para resolver sobre a pro-
cedencia da accusação, si o accusado não
optar pelo julgamento immediato.

Paragrapho unico. Si a Camara declarar
que não procede a accusação em tempo
algum será ella renovada.

Art. 18. Os membros do Congresso, quan-
do tomarem assento, contrahirão, em sessão
publica, o compromisso de bem cumprir os
seus deveres ou prestarão juramento.

Art. 19. Durante as sessões receberão os
sonl!-d0.res e os deputados um subsidio pe-
cumarlO egual e aJuda de custo, que serão
lixados pelo Congresso, no fim de cada legis-
latura, para o seguinte.

Paragrapho unico. O exercicio do man-
dato durante as prorogações não será retri.
buido.
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Art. 20. Nenhum membro do Congresso,
a datar do dia de sua eleição, poderá cele-
brar contractos com o Poder Executivo Fe-
deral ou do Estado, nem delles receber
commissões ou empregos remunerados,
nem ser presidente ou fazer parte de dire-
ctorias de bancos, companhias ou empresas
que gosem de favores da União ou do Estado.
Aquelle que o fizer renuncia, ipso facto, o
mandato.

Art. 21. A mudança de domicilio ou de
residencia para fóra do Estado importa re.
nuncia do mandato.

Art. 22. O mandato não sorá imperativo.
~ 1.0 Os membros do Congresso poderão

renunciar o mandato em qualquer tempo.
~ 2.° O funccionario publico que foi eleito

membro do Congresso e não tomar assento
dentro de trinta dias, contados da abertura
da sessão ordinaria, continuando no exer-
cicio do seu emprego, reputa-se ter renun.
ciado o mandato, procedendo-se á eleição
para sua substituição.

CAPITULO11

DA CAMAItA DOS DEPUTADOS

Art. 23. A Camara dos Deputados com-
por-se-á. de cidadãos eleitos pelo Povo Mi-
neiro por voto directo.

~ 1.0 O numero de deputados será fixado
por lei em prorogação que não excederá de
um para setenta mil habitantes, nem do
maximo de quarenta e oito; si, porém, á
vista do recenseamento se verificar que deve
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ser augmentado, o Congresso resolverá arespeito.
~ 2.° Para este fim mandará o gOVHno

proceder ao recenseamento da população do
Estado, o qual será revisto decennalmonte.

Art. 24. O mandato de deputado duraráquatro annos.
Art. 25. E' privativa da Camara dos Do-

putados a inich.tiva:
I. Sobre impostos;
lI. Fixação de força publica'
IU Discussão das proposta~ feitas peloPoder Executivo;
IV. Adiamento e prorogação das sessõeslegislativas;
E' tambem de sua privativa attribuição

declarar procedente a accusação contra o
Presidente do Estado, nos termos do art. 58
desta Constituição.

CAPITULO III

DO SENADO

Art. 26. O Senado compôr-se-á de cidadãos
eleitos pelo povo mineiro. por voto directo
com as condições de elegibilidade determi:
nada no art. 96.

Paragrapho unico. O numero de senadores
Gerá fixado por lei em proporção que não
exo~da de um para cento e quarenta mil
habIta.ntes, nem, do. rnaximo de vinte e qua-
tro; SI, porém, a VIsta do recenseamento se
verificar que deve ser augmentado o don-
gresso resolverá a respeito. '

•

•
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Art. 27. O mandato de Senador durará oito
annos sendo o pessoal do Senado renovado
pela ~etade quatriennalmente. ., _

Art. 28. O senador eleito em substItUlçao
de outro servirá sómente o tem~o que faltar
para expirar o mandato do sub~tltUldo.

Art. 29. Compete ao Sena~o Julga~ o P~e.
sidente do Estado e demaIs funC~lOnarlOS
designados na Constituição. nos crImes de
responsabilidade. .

~ 1.0 Como Tribunal de Justiça, o Senado
não poderá impôr outras ~en_as que não se-
jam as de suspençã~ e deJ!l~ssao do empreg?,
com d~claração de mhablhdade p~ra servir
qualquer outro ou sem esta, commmadas em
lei anterior. . ..

~ 2.° Esta competencl3, q.ue so sera ex~r-
cida por provocação de queixa ou denunCia.
não excluirá a dos Tribunaes perant,) os quaes
devem os ditos fanccionarios responder, nos
termos desta Constituição.

~ 3 ° Não proferirá sentença condemnato-
ria s~não pelos votos de dous terços dos
membros presentes.

~ 4.° A ordem do processo será regulada
por lei.

CAPITULO IV

DAS ATTRIBUlÇÕES DO CONGRESSO

Art. 30. Compete privativamente ao Con-
gresso: d I

1.0 Fazer leis. interpretaI-as, suspen e '~s;
2.° Orçar o fixar, annualmcnte, a recOlta

e despeza do Estado, ~ tomar as contas de
cada exercicio financOlro ;



-126-

3.° Regular a arrecadação o distribuição
d!J-srendas do Estado e, quando esta so rofe-
1'11'a despezas de caracter local, precisará
obter, pelo menos, os votos de dous terços
dos membros presentes em cada uma das
Camaras;4.: Fix~r annualmente a ~orça publica;

5. Leglslar sobre o enSlllO secundaria e
superior, que será livre em todos os gráus'
6.° Sobre a divida publica, decretando o~

meios para a sua amortisação annual, juros e
pagamento i
7.° Sobre a organisação judiciaria e ordem

do processo de competencia do Estado'
8.° Sobre camaras municipaes, nos 'tormos

dos artigos 75 a 80;
9.° Sobre terras e minas pertencentes ao

Estado:
. 10. S?bre_ desapropriação, mediante prévia
llldemmsaçao, por necessidade ou utilidade
do Estado:

11. Sobre obras publicas, estradas, vias fel"
reas! canaes e ?avegação d~ ~ios que não
estejam subordlllados á admllllstração fede-
ralou municipal;

12. Sobre casas de prisão, trabalho cor-
recção e seus regimens, pertencentes a~ Es-
tado;

13. Sobre soccorros publicas e casas de ca.
ridade, excepto as pertencentes ás munici-
palidades;

14. Sobre o estabelecimento de colonias
catechese e civilização dos indigenas j ,

15. Sobre correios e telegraphos do Estado
nos termos da Constituição Federal;

16. Sobre bancos, salva a restricção esta-
belecida pela Constituição Federal;

'.
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17. Sobre o estabelecime.nto ~e peculio le:
gal em beneficio dos funcClOnarIQS do E~tado,

18 Autorisar o Presidente a contrahlr ?m-
pres.timos e fazer outras operaç~es de credlto;

19. Autorisar e approvar ajustes e con-
venções com outros Estados, nos termos do
art 65 da Constituição Federal;20. Decretar a alienação dos bens do Es-
tado. I' . . d" .21. Decretar a divisão po 1tlca, JU lClarla
o administrativa do Estado e f!ludança: de
sua capital para o lugar que malS conv~er j

22. Crear e supprimir empregos pubhcos
e dar-lhes attribuições; .'

23. Fixar os vencimentos do~~UnCC1?narIQS
publicas e determinar o SUbSldlQe ajuda de
custo dos membros do Congresso; .

24. Aceitar renuncias e excusas do PreSl-
dente e vice.Presidente; .

25. Legislar sobre os meios de [azer .errech-
va a responsabilidade dos funcClonarlQs en-
carregados da arrecadação das rendas do
Estado j . •

26. Conceder ou negar licença ao ~resld~n-
te para retirar-se do Estado por malS de OltO
dias;

27. Promover no Estado o des~nvolvimen-
to da educação publica! da ag.rlcu~tura,_ da
industria, do commerCIQ, da lmmlgraçao e
das artes;

28. Organisar o codigo flores~a) e rural
29. Annullar as posturas e declsoes das ca-

maras municipaes, noS casos do art. 75 n. 7,
g~ l.0, 2.° e 3.° desta Constituição. .., .

30. Decretar a or~anisação da mlllCla Cl-
vica e preceitos disciplinares a que fica su-
jeita ;
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. 31. Perdoar e commutar as penas impos-
tas aos funccionarios do Estado, por crimes
de responsabilidade;

32. Conceder, por tempo limitado, privile-
gio a inventores, aperfeiçoadores e primei-
ros introductores di! industrias novas, salvas
as attribuições do Governo Federal;

33. Pro rogar e adiar as suas sessões;
34. Cassar os poderes do Presidente ou

vice-Presidente do Estado, nos casos de inca-
pacidade physica ou moral, plenamente pro.
vada e reconhecida por dous terços dos mem.
bros presentes;

35. Regular as condições o o processo do
eleição para os cargos do Estado; .

36. Apurar a eleição de Presidente e vico-
Presidente.

Art. 31. Compete tambem ao Congrosso:
1.0 Velar na guarda da Constituição e dasleis;
2.° Providenciar sobre todas as necessi-

dades de caracter estadual;
3.° Reclamar a intel'venção do Governo

da União, nos casos do artigo 6.' da Consti-
tuição Federal.

4.° Nomear commissões que examinem o
estado das Repartiçiies Publicas e procedam
a inquerito sobre negocios de interesse pu-
blico:

5.° Legislar sobre instrucção primaria;
6.° Convocar, pelos Presidentes das duas

Camaras ou seus substitutos legaes, sessõe13
extraordinarias, quando as circumstancias o
exigirem:

7.° Dar posse ao Presidente e vice-Presi.
dente do Estado.

Art. 32. E' vedado ao Congresso delegar ao
Presidente do Estado o exercicio de qualquer

'.
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t Constituiçãodas attribuições que por es a
lhe com'petem. d houver convocação ex-

Art. 3:1 •. Quan o o este de preforen-
traordi,narla ,do Cbongres~~sumpto que tivercia dehberara so re _o
motivado a ~on,vlc:uç:aodurará quatro annos,

Art. 34. A egl~ a , a em 31 de dezembroterminando a prlmelr
de 1894. . - do Congrosso to-

Art. 35. As dehberaçoes t 30 n 34, i~de'
mudas do accordo_ com o ar , .
pendem de sancçao.

CAPITULO V

DAS LEIS, nECRETOS E RESOLUÇÕES

- do art 2!5 to-
Art. 36, ~alvas ~S efcie~~ode:rão ter 'origem

dos,os, projectos e Camara ou no Senado,
indlstIp<:ta!Dente na I uer do SOUS membros.
por il11Clatlva d~ q.~~ie lei adoptado em uma

Art. 37. Oproj~c bmettido á outra, e esta,
das Camaras sera su '. I-o-á ao Presidente,
lIi o app~ovar'd en~l~anccionará e promul-que, acqUlescen o,
gará. . t ém J'ulgal-o in-

Art. 38. Si o Preslden e, ~~r ao~ interesses
constitucional , °l~c~n;rasreu veto dentro de
do Es~ado, oppor- e-tal' daquelle om quo o
dez dIas uto~s, a 30~0Ivondo-o noste mosmo
tivor recebldo!d eto do Congresso, com osprazo ao Presl en
motivos da r~cusa. motivos da rocusa

!3 1.' Op.r0jecto o o~ha officia! dontro do
serão publIcados. na fo . so J'ÍJ. estiver en-mesmo prazo, SI o Congres
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cerrado. Em qualquer dos casos, o silencio
do Presidente, alem do decendio, importa asancção.

~ 2.' O projecto niio sanccionado será sub.
mettido a uma discussão e votação no Con.
gresso, e, sendo adoptado por dous terços
dos membros presentes, voltará ao Presi.
dente para ser promulgado como lei.

Nesta discussão o projecto poderá ser mo.
dificado no sentido de algumas ou todas as
rezões allegadas pelo Presidente na sua men.sagem.

Art. 39. A sancção e promulgação pelo Pre-
sidente do Estado terão as seguintes formu-las:

La «Opovo do Estado de Minas Geraes, por
seus representantes, decretou e eu em seu
nome sancciono a seguinte lei.»

2.a «Opovo do Estado de Minas Geraes, por
seus representantes, resolveu e eu em seu
nome sancciono o seguinte decreto.»

3.' O povo do Estado de Minas Geraos, por
seus representantes, decretou e eu promulgo
a seguinte lei ou decreto.»

Art. 40. A promulgação pelo Presidente do
Congresso terá as seguintes formulas:

1.& «O povo do Estado de Minas Geraes, por
seus representantes, decretou e eu promulgo
a seguinte lei.»

2.a «Opovo do Estado de Minas Geraes, por
seus representantes, resolveu e eu promul.
go o seguinte decreto .•

Art. 41. Nenhum projecto poderá ser san-
ccionado ou promulgado sómente em parte.

Art. 42. Os projectos rejeitados, ou não
approvados nos termos do art. 38, ~ 2.', não
poderão ser renovados na mesma sessão.
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A t 43 OPresidente fará promulga~ o pu.
blic~~ d~ntro de dez dias uteis, as lms que
sanccionar. Quando não o faça neste .praz~,
o Presidente do Congresso promulgara a lei,
na fórma prescripta no art. 40. .

Art 44 Cada uma das Camaras é. obrlg~da
a se pron'unciar, ate. a sess~o se,~~ntÊa~a~~
os projectos remettld~s pe a ou 1
ou pelo Poder Executivo.

A t 45 O projecto de lei de uma C.am~ra,
om:ndad~ pela outra, volverá á .PI~n::lraa~
ue acceitando as emendas, env.Ia o

~re~idente com as modificações flJ1tas..
~ },O No caso contrario, vo~verá ~ proJe~to

. Camara onde só se conslderarao con r.
~ada9 as' alterações si obtiverem dous ter-
ços dos votos presentes, e, nessa hyp.otheJ~'
volverá á Camara iniciadora, que so po .
rá rejeitar as modificações tambem por dous
terços dos votos presentes.

2 o Com as alterações ou sem ellas,. na
m~s~a hypothese ~o p~ragrap!lO anterIor,
será o projecto sujmto a sancçao.

CAPITULO VI

DA FUSÃO DAS CA~[ARAS

Art. 46. As Ca~aras só fu~ccionarão jun.
tamente nos segUIntes casos. _.
1 o Abertura e encerrame~to das s~sso~s :
2'0 Posse ao Presidente e vlce-~reslden e ,3:° Conhecim<:nto ~as renunCIas e excu-

sas desses funcclonarlOs j
R. C.-V
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4.° Nos casos do art. 30, n. 21, ultima
parte, n. 34, art. 38, ~ 2.°, e art. 97, ~~
1.0 e 2.°

Art . .n. O Congresso será presidido pelo
Presidente do Senado, e, na falta deste, pelo
Presidente da Camara.

Sccç;'i.o 11

DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO I

DO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 48. O Poder Executivo é contlado a
um cidadão, com o titulo de Presidente do
Estado de Minas Geraes.
. Art. 49. Na falta ou impedimento do Pre.

sIdente, exercerá o Governo o vice-Presiden-
te, eleito simultaneamente com aquelle e
pelo mesmo periodo.

~ 1.0 Na falta ou impedimento deste se-
rão chamados a substituição, successivamen.
te, o Presidente do Senado, o Presidente da
Gamara, e, na falta ou impedimento destes,
os respectivos vice-Presidentes na me~ma
ordem.

~ 2. ° Dando-se vaga de Presidente ou vi.
ce-Presidente, faltando mais de um anno para
findar o período presidencial, far se. á nova
eleição e o eleito servirá até o fim do mr.smo
per iodo. No caso de faltar monos de um
anno, prehencherá o resto do tempo o substi.
tuto legal.
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Art. 50. O periodo presidencial durará
quatro annos, não podendo o Presidente ser
reeleito e nem eleito vice. Presidente para o
periodo seguinte.

Paragrapho uni co. Egual incompatibilida-
de prevalece para o cidadão que exercer o
Governo no ultimo anno do periodo presi-
dencial.

Art. 51. O Presidente deixará o exerci-
cio de suas funcções no mesmo dia em quo
expirar o periodo presidencial, succedendo-
lhe o recem-eleito, e na falta ou impedi-
mento deste, o substituto legal, nos termos
do art. 49.

Paragrapho unico. O primeiro periodo pre-
sidencial terminará no dia 7 de setembro de
1894.

Art. 52. O Presidente e vice Presidente
no acto da posse, pronunciarão perante ~
Congresso, ou na falta, perante o Tribunal
da Relação, a seguinte aftirmação ou jura-
mento: ({.Prometto sob minha palavra de
honra ( ou juro por Deus) cumprir e fazer
cumprir a Constituição e leis da União e des.
te Estado, desempenhando com lealdade as
funcções do cargo de Presidente (ou vice-
Presidente) do Estado de Minas Geraes.»

Art. 53. O Presidente residirá na capi-
tal do Estado e não poderá retirar-se do ter
ritorio deste, por mais do oito dias, sem li-
cença do Congresso, sob pena de perda do-
cargo.
. J\rt. 54. O Presidente perceberá um l:ub-

S~dlO~xado pelo Congresso no periodo pre-
SIdenCIal antecedente e que não poderá ser
alterado durante a sua administração.
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Art. 55. O cidadão eleito Presidente do
Estado não poderá occllpar cargo algum fe-
deral, de nomeação ou de eleição.

~rt. 56. O v~c~.Presidente, quando não
estiver no exerCIClOdo cargo, poderá desem.
penhar o mandato de deputado ou senador

Per~el.o.á, po~ém, desde quo exerça a~
funcçoes executivas por mais de seis mo.
zos.

CAPITULOII

DAS ATTRIBUlÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 57. Compoto ao Presidente:
1.0 Sanccionar, promulgar e fazer publi.

cal' .as leis e resoluções do Con"'resso ex-
pedlOdo decretos, instrucções e ~eguJa'men-
tos para a sua fiel execução;
~.° ~oillear, suspender e demittir os fun-

CClOnarlOSdo Estado na forma das leis'
3.° Distribuir, administrar e mobili~ar

a força publica do Estado, na fúrma das leis:
4.° Indultar e c.ommutar as penas impos:

~as. ao.s r:.eus de crimes communs, sujeitos á
JurIsdICçao do Estado;

5.° Enviar ao Congresso, no dia da aber.
tura de cada sessão legislativa uma mensa-
gem e~ ~ue ~ará cont!l dos n~gocios do Es-
tado o IndICara as provIdencias legislativas
reclamadas pelo serviço publico; .

6.° Convocar extraordinariamente o Con.
gresso;

7.° Nomear os magistrados na fúrma de.
terminada na lei: '

I,
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8.° Prover os cargos da milicia CIVIca,
decretar a sua mobilisação, e das forças mu-
nicipaes, no caso de grave perturbação da
ordem publica, dando conta ao Congresso do
seu procedimento.

9.° Celebrar com outros Estados ajustes e
convenções sem caracter político, ad 1'efe-
rendum do Congresso ou mediante auctori.
sação legislati va ;

10. Requisitar a intervenção do Governo
Federal para o restabelecimento da ordem
e tranquillidade publicas, dando ao Congres.
so conhecimento dos motivos determinantes
do seu procedimento j

I I. Representar o Estado nas suas rela.
ções officiaes com o Governo da União e com
os dos outros Estados.

10. Enviar á Camara dos Deputados pro.
postas de leis devidamente motivadas, sendo
as do orçamento e fixação das forças dentro
de oito dias contados daqueIle em que fõr
aberta a sessão do Congresso.

13. Mandar proceder á eleição dos mem-
bros do Congresso, nos termos da lei;

14. Determinar e superintender a applica
ção das rendas destinadas pelo Congresso
aos diversos serviços da publica adminis.
tl'ação j

15. Decidir os conftictos de jurisdicção
administrativa, salvas as excepções estabe.
lecidas nesta Constituição j

16. Contrahir emprestimos e fazer outras
operações de cl'edito, de conformidade com
a lei.
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CAPITULO \lI

RESPRNSAIlILIDADE DO PRESIDENTE

Art. 58. O Presidente do Estado de Minas
Geraes será submettido a processo e julga.
mento nos crimes de responsabilidade pe-
rante o Senado e nos crimes communs pe.
rante a Relação depois de declaz'ada proce-
dente a accusação pela Camara dos Deputa.
dos.

Paragrapho unico. Declarada procedente
a accusação, fica o Presidente suspenso das
suas funcções.

Art. 59. Constituem crimes de responsa-
bilidsde os actos que attentarem contra:

1.0 A existencia da politica do Estado j

2.° A Constituição e as leis;
. 3.° O livre exercicio dos poderes politi.

tJcos;
'1.0 O gozo (\ Hercicio dos direitos indivi.

duaes e politicos ;
5.° A segurança e tranquillidade do Es.

tado j

6. ° A probidade da administrdção e do
Governo;

7,° A guarda e emprego legal dos di.
nheiros publicos.

CAPITULO IV

DOS SECRETARIOS DE ESTADO

Art. 60. O Presidente será. auxilado pelos
Secretarios de Estado, quo lhes subscreve.
rão os actos e presidirão as respectivas Se.
cretarias.
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Paragrapho unico. E~tas não ex?ederão
de quatro e serão orgamsadas por Im.

Art. 61. Os Secretarios de Estado não po.
derão accumular outro emprego ou funcção
publica, nem ser eleitos Presidente ou vice-
t'residente, Deputado ou Senador.

~ 1.0 Só se corresponderão pessoalmente
com o Congresso quando convidados para
darem, no recinto de qualquer das C~maras,
esclarecimentos sobre assumptos pertmentes
ás suas repartições. Excepto este caso, ~s
suas communicações serão feitas por escrl-
pto ou em conferencias com as commissões
das Camaras.
~ 2.° Dirigirão annualmente relatorios ao

Presidente, que os fará imprimir e remett.e-
rá com a sua mensagem, para serem dls,
tribuidos pelos membros do Congresso .
~ 3.° não são responsaveis perante o

congresso ou perante os tribunaes pelos
conselhos dados ao Presidente do Estado.

~ 4.° Respondem, por~m, quanto a?s seus
actos, pelos crimes qualificados em leI.
~ 5.° Nos' crimes comJ?1uns serão pro~es.

sados e julgados pelo Tl'lbunal da Rel~çao;
e nos de responsabilidade pela auctorldade
competente para o julgamento do Presi-
dente do Estado.

Art. 62. São requisitos para nomeação
de Secretario de Estado:

1.0 Estar na posse dos direitos politicos.
2.° Ser domiciliado no Estado desde tres

annos, pelo menos, antes da nomeação.

--- ---1. ]_
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Secção 111

DO PODER JUDlCIARlO

Art. 63. O Poder Judiciario será exer-
cido:

I. Por um Tribunal Superior com a dono.
minação de Relação, com sMe na capital e
jurisdicção eiD todo o Estado.

lI. Por juizos de direito, substitutos o
jurados nas comarcas.

m. Por juizos de pôz eloitos em cada dis-
tricto.

Art. 64. Os juizos da Relação, que conti-
nuarão a ter a denominação de desembar.
gadores, o os de direito, serilo vitalicios o
só por sontença ou nos casos do incapaci-
dade physica ou moral, averiguados mediano
to procosso, perderão seus cargos.

Ar~._65. Os juizes substitutos ~ os de paz
serVlrao o tempo marcado na lei e não po.
dorão ser destituidos senão em virtude do
sentença.

Art. 66. Haverá na Relação um Procura.
dor Geral, que será designado paio governo
dentre os membros desse Tribunal, e em
cada comarca um Promotor de Justiça.

Art. 67. Uma lei ospecial fará a .divisão
judiciaria do Estado e regulará a constitui.
ção da magistratura, do ministerio publico
o numero dos juizes, os req uisitos de sua~
nomeaçüos, os casos de accesf;o, os venci.
~entos, a organisação do JUI'Y, a competen~
Cla, a ordem do processo criminal e civil
observando as regras seguintes: '
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I. A divisão judiciaria coi~c~dirá, quant?
possivel, c0ID; a divi~ão _m~m~npal! o sera
subordinada a orgamzaçao JudICl~rl!l'

lI. Torão proforcncia .como lImIt.es das
circumscripções judiciarlas, os acc.ldontos
naturaes do terreno, como ~orr~s, rl?S, vai.
les ou linhas rectas immagmarlas, lIgando
os pontos topographicos d~marcados ..m. Os titulos de propriedade par!lc~lar
nunca poderão servir de base para lu}utes.

IV. Sómento os doutores o bacharOls em
dirl)ito poderão ser nomoado.s para os car-
gos de juiz de direito o sub.stIt.?-tos, dovendo
SOl' preferidos para as nomeaçoos do promo-
tores de justiça. ..,

V. A nomeação dos juizes de direito som
precedida de noviciado e do concurso, e a dos
substitutos de noviciado.

VI. A qualificação dosjurad?s sor~ d~ ~x-
elusiva competencia da auctorIdade Judlcla-
ria.

VII. O jury será. o juiz.o com~u.m pll;r~o
julgamento dos réos de cnmes SUJClto~a.ll~-
risdicção do Estado, salvas as excepçoes fei-
tas na Constituição.

VlIl. Os jurados c0.nh~cerão do facto e os
juizes applicarão o direito.

IX. Os juizes de direito não poderil9 ser
removidos senão em algum dos s(\gumtes
casos:

1. o De o rec;.uererem ;
2.0 De aceesso;
3. o De rebeIlião, sedição ou grave per.

turbação da ordem publica, cabendo ÍL Re-
laçilo resolver sobre a conv.eniellcia da re:
moção em proce:>so, que sera regulado pai
lei.
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X. O accesso será regulado por antigui-
dade e merecimento. Para esse eifeito :lS
com are as serão classificadas em entrancio s.

XI. Haverá dous graos do jUl'Ísdicção.
XlI. As audiencias dos juizes e sessões

ou conferencias dos Tribunaes de Justiça
serão publicas, excepto nos casos declara-
dos em lei.

XIII, As funcções dos juiz es vitalicios se-
rão puramente judiciarias, não lhes sendo
licito exorcer outras de natureza divol'sa em
aconselhar ou dar parocer sobro materia da
competencia do Podor Executivo.

XIV. E' prohibida a concessão do cartas
vitalícias do advogado.

Art. 68. Nas causas civeis serão pormit-
tidos juizos arbitros, nomeados por accordo
e iniciativa das partes; e suas decisões se-
rão executadas sem recurso, si as partes
concordarem em excluil-o.

Art. 69. Os juizes serão criminal e civil.
mente responsaveis pelos crimes e erros de
offi.cio que commetterem.

Art. 70. O Podor judiciario não cumpri.
rá actos, decisões e regulamentos do Gover-
no ou deliberações das Camaras Municipaes
manifestamente contrarios á constituição o
ás leis.

Art. 71. A Relação elegerá annuaJmente
dentre seus membros o seu Presidente e
vice. Presidente e dará regulamento a sua
secretaria, competindo ao Presidente a no-
meação e demissão dos emp['cgados desta.

Art. 72. Serão julgados o processados pe.
rante a Relação os juizes de direito nos eri.
mes communs e de responsabilidade; pe-
rante os juizes de direito os subst.itutos, pro-
motores, vereadores, juizes de paz e demais
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. . t. os de responsabi-tunccionarlOs de .Jus IÇa, n
lidade. . Os Deputados Senado-Paragrapho UDlCO. , d e
res e desembargadores, serão processa oSor
. 19ados nos crimes que commetterem, p
.lu 'h' 1 composto do ir('s Senadores o
~r~sT~~p~~:dOS, eleitos pelaIs ~'~sle~;i v:s t~~~
maras no começo de cada egls ~ u, R.
desembargadores eleit?_s pelo Tribunal da e
lação na mesma occaSlao. d

Art. 73. Poderá ser iD~tit~ido, q~an o ~~~l-
vier á administração da .lustl~a!..o ..lnry c~id~

eado um tribunal de reVlsao mcum
e er .' dencia o rever osde uniformizar a .Jurlsp~u press'\ violação
julgamentos nos casos e ex , - x
da lei. O n~mero de sens membros nao e -
cederá de cinco.

TITULO 11

DOS MUNICIPIOS

Art 74 O territorio do Estado, pa:a. s.ua
. -. . - . dividido em mumclplOsadmlDlstraçao, sera .' de outras di visões

e distl'ictos, se~ pr,c'JUlzpoublicas acenselha-que as convemenClas

re~'t 75 Uma lei especial re(Sulará a 01'-

ganiZ~çã? tlos municipios, respmtadas as ba.
ses segullltes: . . - e for

I A população de cada mU?lClplO,.qu b'
cr~ado, não ser"- inferior a vlllte mIl ha l'

tafItesÁ. administração municipal, inteiramen-
te Úvre e independente, em tudo quanto res.
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peita ao seu pecur . tda em cada munli~~p!n cresse, sorá exerci.
eleito pelo povo co~ 10dPor !lm _conselho
mara Municipal' a enomlOaçao de Ca-

m. O nume O'd
dades não se~á i~f~~~eador7es de vilIas o ci.
a 15. IOr a nem superior

IV. O orçamento m " Inuo e votado em é ulllclpa, que será ano
local, a divisão disSic~~IPrefixada~ a policia
pregos munici aes .' a cr~açao. de em-
profissional a ~es;p~o~n~tr,!cçao primaria e
de ou utilid~de do mu ~I~Ç~Opor. necessida-
seus bens, nos casos en~~f;o f,? ahenação d.o
nada om lei são bO t orma determl-
das camara~ munic~ec o do livro deliberação
approvação de. qUal~~~~ ~~'tr:ependencia de
d~das as restrlcçãos feita poder, g?a~-çao. s nesta ConstitUi-

V. O exorcicio das f -das camaras mu .. uncçoes de membros
podendo os cidad~~csI~~~fto~urará troes annos,
dato em qualquer tempo. renunCiar o man-

VI: O governo do Estado n- . .
tervlr em negocios pe r . ao pode~ao 1.0-
se!1ão no caso de pertuCrlb~a~eSddo mUlllClplO,
bhcao çao a ordem pu.

VII. As deliberaçãe d --
q~lOr outros actos da~' ca~c;~oes ou .q~aes-
so poderão ser annulIad . as mUlllclpaes

I o Q d os.. uan o forem .~ ttrarios á Constitul'(Oa-o~anll ~s amente con.
2 o Q T e ,lS eis'
. uando atte t to'outros municipios . n a orlOS dos diroitos de

3.0 Nos casos 'no a t 77unico. r • , paragrapho
Submettidos estes a tdo Congresso, deve e~tOSao conheci.meI,ltoe, em sua primeira
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reunião, pronunciar-so annuIlando.os ou não.
O silencio importa approvação.

Vll1. Reunidas as duas Camaras em Con-
gresso, ar:.tes de findar a primeira sessão le.
gislativa, farão a discriminação das rendas
municipaes das do Estado, e o que for votado
fará parto desta Constituição.

IX. A publicação pela imprensa, onde a
houver, ou por editaes, na sMe e districtos,
é condição de obrigatoriedade e execução
das posturas, orçamentos e tabeIlas de im-
postos das municipalidades. Egual publicidade
deve preceder a arrematação de obras ou
serviços municipaes, e só depois poderão ser
feitos por administração.

X. Serão publicados trimestralmente os
balancetes e, no principio de cada anno, o
balanço da receita e despesa da camara, fi-
cando livre aos municipes obterem do secre-
tario informações e certidões, independentes
de despacho.

XI. As camaras municipaes, nos termos da
lei, prestarãO auxilio umas ás outras e todas
ao governo do Estado, podendo associar-se
para o estabelecimento de qualquer institui-
ção ou emprehendimento de utilidado com.
mum.

XII. Os municipios não podorão crear im-
postos de transito pelo seu lCrritorio sobro
productos do outros municipios.

XIII. As camaras municipaes não poderão
com minar penas de mais de cem mil rl'lis
de multa o quinze dias de prisão,j podendo
esta ser commutada em multa corrospon-
dente.

XIV. O municipio que for augmentado ou
Cl'oado com territorio desmombrado de outro,
sorá rcsponsavel por uma quota parte das
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dividas ou obrigações, já existentes, do mu-
nicipio prejudicado com o dasmembramento.
Esta responsabilidade será determinada por
arbitros nomeados pelos dous municipios, os
quaes terão em vista as rendas arrecadadas
no territorio desmembrado.
XV. Poderão ser discriminada$ as funcções

deliberativas e executivas.
XVI. As camaras municipaes não poderão

conceder privilegios por prazo superior a 25annos.
Art. 76. E' da exclusiva competencia das

municipalidades decretar e arrecadar os imo
PO!;tos sobre immoveis ruraes e urbanos e
de industrias e profissões.

Paragrapho unico. A's municipalidades é
facultado crear novas fontes de renda, guar-
dadas as disposições desta Constituição.

Art. 77. O julgamento das contas das ca-
maras municipaes e dos conselhos districtaes
,será feito por uma assembléa, que lei ordi-
naria regulara, da qual farão parte os verea.
dores, membros dos conselhos districtaes e
egual numero de cidadãos residentes no mu-
nicipio, e que pagarem maior somma de im.
postos municipal ~ convocados pelo presi.
dente da camara.

Paragrapho unico. A esta assembléa com-
pete conhecer das reclamações sobre leis e
decisões dat camaras municipaes, sendo apre-
sentadas, pelo menos, por cincoenta municio
pes contribuintes, encaminhando.as, com
etreito suspensivo ou sem elle, conforme en-
tender, ao Congresso do Estado, para este
resolver no!; tel-mos do art. 75 n. VII.

Art. 78. As camaras municipaes reverão,
de commum accordo, as divisas de seus
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. .. b ndo ao Congresso de-actuaes mUlllc~pIOS,ca ~em suscitada!;.
cidir as questoes .que f~ população minim~,

Paragrapho UlllCO... ios será de dez mllpara os actuaes mUlllClp ,
habitantes. orçamentos as camaras

Art. 79. Em s~us - os fundos necessa-
municipaes cont~lgn~raeoJ'uros dos empresti-rios para amor Iz~çao
mos que contrahlrem. _ t bl'dos

- . Não serao con raParagrapho t,llllCO. ando o encargo dos
aovos emprestlmo~, iUquarta parte da rendaexistentes consumIr
municipal. em

Art. 80. O congress~t~~ ~ãog~~d~~~' one.
suas leis ou regula~~ s' com despesas de
rar as camar~s mu~~~patecretar tundos, ou
~b~fiu~~sd~r l~~~, v~rba para esse fim.

Titulo lU

DO REGIMEN ELEITORAL

O voto nas eleições de me~bros
Art. 81. P' dente e vice-Preslde~t~

do Congresso, de besl das camaras mUlllCl'
do Estado, ?e. mem r~~ será dado em eleição
paes e de JUlze~ ?e p brasileiros que se aliso
directa, p~los Cldad~~~ma desta Constituiçãotarem elOltores na
e lei regulamentar. . _ m-

Art 8') Terão voto nas ~lelçoes d!'lmpe
re

.. _. d P dente e Vlce-
bros do congres~~~s tas ~~%aras municipaes
slden~e, de mdem s cidadãos maiores de 21e de JUIzes e paz, o
annos, que souberem ler e escrever.
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Paragrapho unico. Serão tambem alista.
dos, si o requererem, em qualiJicação (:xpe.
cial, para as eleições municipaes, os estran-
geiros maiore" de 21 annos, que soubErem
ler e escrever, sendo centribuintes e tendo
mais de dous annos de residencia no muni-
cipio.

Art. 83. São excluidos de votar nas elei.
ções do Estado:

I. Os n;lCndigos ;
11. Os analphabetos;
m. As praças de prét, excoptuados os aluo

mnos das escolas militares de ensino supe.
rior;

IV. Os religiosos de ordens monasticas,
companhias, congregações ou communidades
de qualquer denominação, sujeitos ao voto
de obediencia, regra ou estatuto tI ue importe
a renuncia da liberdade individual.

Art. 84. São elegiveis todos os que podem
ser eleitores. sal vas as restricçõcs cstabele-
cidas nesta Constituição e na lei regulamcn-
tar.

Art. 85. Nenhum eleitor poderá alistar-se
senão no districto de seu domicilio, tendo
nelle, pelo menos, seis mezes de residencia
antes da qualificação; e só nos collegios
desse districto ser-Ihe.á permittido votar.

Paragrapho unico. Em todas as eleições,
o voto será secreto, devendo ellas ter logar
em dias fixados por lei ou pela auctoridade
competente.

Art. 86. Nenhum eleitor será preso um
mez antes e quinze dias depois da eleição,
salvo o caso de flagrante delicto.

Art. 87. No caso de vaga por morte ou
por qualquer outro motivo em cargo de no.
meação popular, se procederá á eleição do
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novo funccionario, quando e como por lei
for determinado. .

Art. 88. Lei especial regula~a o mod.oAa
qualificação, o processo e as lllcompatIbIh.
dades eleitoraes.

CAPiTULO I

DA ELEIÇXO DOS ME:lIBROS DO CONGRESSO

Art. 89. A oleição para membros do Con-
gresso Mineiro far-so-á simultaneamente em
todo o Estado.

Art. 90. Ninguem poderá ser deputado e
senador ao mesmo tempo, nem accumular os
cargos de membro do Congresso do Estado
o do Federal. - -l'd d

Art. 91. São condições de elegIbI I a e
para o Congresso: . _

I Estar na posse dos direitos POhtlCOS;.ri. Ter a adadc, o domicilio e a residenCla
exigidos nesta Constituição;
m. A qualidade de cidadão brasileiro, n~s

termos desta Constituição e salva a dlsposI'
ção do art. 69 n.4 da Constituição Federal.

CAPITULOII

DA ELEIlJÃO DOS DEPUTADOS

Art. 92. Para a eleição de deputad9s será
o territorio do Estado dividido em Clrcum-
scripções eleitoraos, compre~endendo popu-
lação tão egualmente numenca, quanto pos-
si vel.

R. C.-lO
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Art. 93. A eleição de deputados se fará
por estas circumscripções e garantida are.
presentação da minoria, nos termos da lei
eleitoral.

Art. 94. São condições de elegibilidade
para a Camara dos Deputados:

I. A edade de 21 anno" completos;
lI. O domicilio e residencia no Estado ao

tempo da eleição e desde tres annos antes;m. O tempo de dous annos de cidadão
brasileiro.

CAPITULOIII

DA ELEIÇÃO DOS SENADORES

Art. 95. A eleição de senadores será feita
por Estado, garantida a representação da
minoria, nos termos da lei eleitoral.

Art. 96. São condições de elegibilidade
para o Senado:

I. A edade de 35 annos completos;
11. O domicilio e residencia no Estado ao

tempo da eleição e desde seis annos antes;
m. Otempo de quatro annos de cidadão

brasileiro.

CAPITULOIV

DA ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 97. OPresidente e vice.Presidente do
Estado serão eleitos por suffragio directo e
maioria absoluta de votos.

~ 1.° A eleição terá logar no dia 7 de
março do ultimo anno do periodo presiden.

cial, procedendo-se na capital á apuração dos
votos recebidos nos coIlegios eleitoraes.

O Congresso fará a apuração na sua pri.
meira sessão, observando a disposição do
art. 13.

~ 2.° Si nenhum dos votados houver ai.
cançado maioria absoluta, o Congresso ele-
gerá, por maioria de votos presentes, um
dentre os que tiverem alcançado as duas vo-
tações mais elevadas na eleição direeta. Em
caso de empate, considerar.so-á eleito o mais
velho.

~ 3.° Oprocesso da eleição e da apuração
será regUlado por lei ordinaria.

Art. 98. São condições de elegibilidade
par&. os cargos de Presidente e vice-Presi-
dente:

I. Ser brasileiro nato ou filho de cidadão
brasileiro, si houver nascido em paiz ex-
trangeiro;

li. Estar na posse dos direitos politicos ;
lll. Ter mais de trinta e cinco annos de

edade;
IV. Ser domiciliado e residente no Estado

durante os seis annos que precederem a elei.
ção excepto si ausencia, nunca maior de
dous annos, tiver sido motivada por servi.
ço publico federal ou do Estado.

Art. 99. São inelegiveis para os cargos
de Presidente e vice. Presidente os parentes
consanguineos e affiDl~,nos 1.' e 2.' grá us,
do Presidente e vice.Presidente que se achar
em exercicio no momento da eleição, ou que
o ten!la deixado até seis mezes antes.
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CAPITULO \'

DA ELEI\:ÃO nAS .••CA~IAnAS ~IUNICIPAES

Art. 100. ~OS:m.ombros das ~camaras mu-
mClpacs sorao lolCltos na fórma prescrip/a
nos arts. 81 e 82 paragrapho unicC' cabendo
a cada distrieto eleger um, pelo m~noe.

Art. 101. São condi.c~es de eligibilidadc
para as camaras mumclpaes:

1. A edade de 21 annos completos'
11. Saber ler e escrever; ,
m. Si brasileiro, ter dous annos de domi-

cilio e r~sidencia 1~0municipio ;
.IY. SI o~tran!5elro, quatro annos do domi-

cIlIO ~ r~sldenCla, além 1a condição do ser
contrlbulllte do cofre municipal.

CAPITULO VI

DA ELEI(;.i:O DOS JUIZES DE PAZ

Art. 102. As el.eições dos juizes de paz se-
rão feitas na forma dos arts. 81 e 82, ],"
parto.

Art. 103. São condições de elegibilidado
para o cargo do juiz de paz:

I. A posse dos direitos politicos ;
lI. Saber ler e escrever;
III. A edade de 21 annos'
IV. O domicilio o rosiden'cia no districto

ao tempo da eloição desde 2 annos antos.
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TITULO IV

IJlSPOSI\:ÕES GERAES

Art. 104. Ficam abolidas as aposontações,
qnacsquor quo sejam os cargos, empregos
ou commissões.

Paragrapho unic". E' garantida a. reff!r:ma
para ali ofliciaes o praças, quo so lDutillza-
rem no sorviço do Estado.

Art. 105. E' vedada a concessão de pen-
~ões.

Art. 106. Uma lei ordinaria creará o or-
ganizará o peculio legal, em beneficio dos
1'unccionarios do Estado, sem que da man-
tença desta instituição resulte onus para os
cofres publicas.

Art. 107. E.' expressamente prohibida a
concessão o venda do lotorias no Estado.

Art. 108. E' garantida -a divida publie3.
Ar/. 109. Crear-so-á, quando for conveni.

ente, um Tribunal para liquidar 3S eontas
de receita e despesa do Estado e conhecer
da sua logalidade, antos do serem presen-
tes ao Congresso.

~ 1.. Este Tribunal será composto de trei':
membros, um nomeado pela Camara, outro
Senado e o turceiro pelo Presidento do Es.
tado.

~ 2.° Suas~ funcçõos serão reguladas por
loi.

Art. 110. São nuUos os actos da auctori-
dade cilfil,- singular ou collectiva,- prati.-
cados em presença ou por solicitação da
força publica ou de uma I'ounião serliciosa.
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Art. 11l. Continuarão em vigor a!; leis da
União e do Estado, emquanto não forem re.
vogadas, sal vo si forem explicita ou impli-
citamente contrarias ao systema de governo
estabelecido pela Constituiçã!J Fedoral e aos
principios nella e nestas consagrados.

Art. 112. Decretada por leis ordinarias a
nova divisão politica, municipal e judiciaria,
não poderá ser alterada, senão no termo de
cada decennio.

Art. 113. Das actuaes comarcas serão con-
servadas todas aquellas que, pela população
ou importancia do fóro, ou extensão do ter-
ritorio, forem convenientes á administração
da justiça. .

Art. 11.1. Quando não houver sido decre.
tada a lei do orçamento, vigorará por mais
dous mezes a do exercicio anterior. restd-
ctamente na parte relativa á receita e des-
pesa ordinaria. Si o Congresso não estiver
reunido para votar a lei, !;erá convocada imo
mediatamente sessão extraordinaria para
esse tim.

Art. 115. O cidadão in vestido das funcções
de um dos tres poderes não poderá exercer
as de outro.

Art. 116. Os funccienarios publicas, ao to-
marem posse, se comprometterão. sob jura-
mento ou aflirrnação, a desempenhar leal e
honradamente os deveres de seus cargos.

Art. 117. A lei de organização de instru-
cção publica estabelecerá:

1.0. A obt'igatoriedade do aprendizado, em
condições convenientes;

~.u Preforencia dos diplomados pelas es-
colas normaes. para a investidura no ma-
gi~terio :

3.° Instituição do fundo escolar;
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4.0 Fiscalização do Estado, qu~nto a. esta-
belecimentos particulares, de eo:s100, some~
te no que diz resreito a hyglOne. morah.
dade e estatistica. .

Art. 118. Perderá seu empre~o o funcclO-
nario publico que, directa ou dlrectamente,
por si ou como representante de outrem, fi-
zer contracto com o governo do Estado ou
for presidente ou director de bancos, com-
panhias ou emprezas que gozem de favor
do Estado. d -

Art. 119. As lic~nças remunera as na~
poderão ser concedIdas P?r ~raz,o exceden~tJ
de um anno e só darão dlrOlto a perc~pçao
da metade dos vencimentos aos funcclOna-
rios que as obtiverem. precedendo prova de,
molostia.

Art. 120. Em c aso de calamidade p.u1,Jli.ca
o Estado prestará auxilios aos mumclplOs
que os requisitarem.

Art. 12l. A constituição poderá ser refor-
mada por iniciativa do Congresso ou das
camaras municipaes.

~ l.0 Considerar-sc-á proposta a reforma
quando, sendo aprcscntada por uma terça
parte, pelo menos, dos membros de q~al-
quer das Camaras do Congresso, for accOlta,
em tr06 discussões, por dous terços dos vo-
tos presentes, numa e noutra Camara ou
quando for solici~ad.a, em dous annos con~e:
cutivos, pela malOrla das camaras mUlllCI-
paes do Estado.

~ 2.° Essa propos.ta dar.se-á por approva-
da si no anno segumte for a.d0l,>tada, me-
diante tres discussões, por maIorIa de dous
terços dos votos !las duas Camaras do Con-
gresso.
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133.° A proposta aprovada será publicada
com as assignaturas dos Presidentes e Se.
cretarios das duas Camaras e incorporada á
Constituição como parte integrante della.

Art. 122. E' declarado de festa no Estado
o dia 15 de junho,

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 1.0 Promulgada esta Constituição, o
Congresso elegerá em seguida por maioria
absoluta de votos na primeira votação, e, si
nenhum candidato a obtiver, por maioria
relativa na segunda, o Presidente e o vice-
Presidente do Estado de Minas Geraes.

131.0 Esta eleição será feita em dous es.
crutinios distinctos para o Presidente e
vice-Presidente respectivamente, recebendo-
se e apurando-se em primeiro logar as ce.
dula~ para Presidente e procedendo-se em
segUIda do mesmo modo para vice-Presi.
dente.

~ 2.° () Presidente e o vice. Presidente,
eleitos na fórma deste artigo, occuparão a
Presidencia o a vice.Presirlencia do Estado
duranto o primeiro periodo presidenci:.1.

133.° Para esta eleição não haverá incom-
patibilidades.

134;° Concluida ella, o Congresso dará por
termmada a sua missão constituinte, e, se-
parando.so em Camara e Senado, encetará o
exercicio de suas funcções ordinarias no
primeiro dia utiJ.

.Art. 2.' No primeiro anno da primeira le-
gIslatura, ao começar seus trabalhos, discri-
minará o Senado a metade de seus membros
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cujo mandato ha de cessar no termo do pri.
meiro quatl'iennio.

Paragrapho unico. Esta dbcriminação se
fará por sorteio:

I. Para esse fim ,e collocarão em uma urna
cedulas perfeitamente eguaes e fechadas,
correspondentes ao numero de senadores e
contendo cada uma dellas um nome.

11. Serão exclui dos no fim do quatriennio
os senadores indicados !laR doze primeiras
cedulas que forem extrahidas.

Art. 3,' O numero cie deputados e senado.
res, marcado para o primeiro Congresso,
sub,;istirá ernquanto não for alterado por lei,
nos termos dos arts. 23 e 26 desta Consti-
tuição.

Art. 4.' Nas primeiras nomeações para or-
ganização da magistratura estadoal só será
observada a formalidade do noviciado na fór.
ma que for determinada em lei, na qual se
indicarão tambem os termos em que serão
aproveitados, quanto convier ao serviço pu-
blico, os magistrados que actualmeutr exer-
cerem jurisdicção no Estado,

Paragrapho unico. Antes de publicada esta
lei, o presidente poderá prover as vagas
que se derem na magistratura do Estado, na
(órma da legislação em 'vigor.

Art. 5.' Na La sessão legislativa, o Con,
gresso devera fazer as seguintes leis :-sobre
organização municipal e judiciaria, instru-
cção publica, regimen eleitoral, peculio legal
dos fonccionarios publicos do Estado, respon-
sabiiidade do presidente, organização das
secretarias do Estado, terras publicas e re-
gimen tributario.
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Art. 6.' A disposição do paragrapho unico
do art. 19,quanto ao subsidio, não é applica.
vol á La sessão da La legislatura.

Art: 7.' Os actos dos governadores, que
func~lOn~ram como delegados do Govol'no
ProVlsorlO, conservarão inteira validade em.
quanto não rorem annllllados pelo Congresso.

Art. 8.' Sl occorrer alguma vaga de dtlpu-
tad.o_antos de linda: a primeira legislatura, a
elelçao para supprll-a será feita por Estado.

Art. 9.' O presidente do Eshdo marcará o
subsidio e ajuda de CUf;tOdos membros do
Congresso na primeira legislatura.

Art. 10. Os actuaes empregados aposenta.
dos, que acceitarem commissões ou empre-
gos remunerados do governo do Estado ou
da União, perderão, ipsofact'J, todas as van-
tagens da aposentadorill.

Art. 1I. Serão delinidos em lei os casos
restrictos em que poderão ser concedidos
privilegios industriaes ou qllaesquer outros
pelo governo do Estado e Cllmaras municio
paes.

Paragrapho unico. Salvo o disposto nesta
Constituição e na Federal, emquanto não for
p~omulgada essa lei, não poderá ser conce.
d1do, deutro do Estado, privilegio de qual.
quer natureza.

Art. 12. O subsidio do primeiro presidente
do Estado será de dous contos mensaes ten-
do além qisso, par~ as despesas do pri~eiro
estabeleCImento sms contos de uma só vez.

Art. 13. E' decretada a mudança lia Capi-
tal do Estado para um local que, olferecen-
do as precisas condições hygienicas, se
preste á construcção de uma grande cidade.

~ 1.' Encetada a L" ses~ão ordinaria, reu-
nidas as duas camaras em Congresso, este
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determinará quaes os pontos que devam ser
estudados e bem assim nomeará ou requisi-
tará do presidente do Estado a nomeação de
urna ou mais 'lommissões e protissionaes, de
modo que estudos completos sobre os pontos
indicados sejam presentes ao Congresso no
primeiro dia de sua Eegunda sessão ordinaria,

~ 2.' Na mesma sessão em que o Congres-
so determinar quaes os pontos a estudar
votará uma verba sufficiente para esses tra-
balhos e estudos. .

~ 3.' Durante a 2." sessão ordinaria, reu-
nidas as duas camaras em Congresso, este,
á vista dos estudos, determinará o ponto
para onde se fará a mudança e essa lei fará
parte da presente Constituição.

~ 4.' Na mesma occasião o Congresso re-
gulará o modo de se effectuar a construcção
dos edificios publicos e decretará os meios
financeiros e providencias necessarias. mar-
cando um prazo fatal para realização da
mudança. -

Mandamos, portanto, a todas as auctorida-
des a quem a conhecimento e execução
desta Constituição pertencerem, que a exe.
cutem e façam executar e observar fiel e in-
teiramente como nella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o terri-
torio do Estado de Minas Geraes.

Sala das sessões do Congresf;o Constituin- (
te Mineiro, na cidade de Ouro Preto, em r
quinze de junho de mil oitocentos e noven- J
ta e um, terceiro da Republica.

Chrispim Jacques Bias Fortes, presidente,
senador.-Sabino Bal'ro~o Junior, I.. secreta.
rio, depntado. - DI'. Carlos Ferreira AI ves,
2.' secretario, f;enador.-João Gomes Rebello
Horta, senador. - Dl'. Affonso Augusto Mo-
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reira Penna, senador. - Frederico Augusto
Alvares da Silva, senador.-Camillo Augusto
Maria de Britto, senador. - Virgilio 1\1. de
Mello Franco, senador. - Dl'. Francisco Sil-
viano de Almeida Brandão, senador.--Eduar-
do Ernesto -da Gama Cerqueira, senador. _
Dl'. Bernardo Cysneiros da Costa Reis, se.
nador.-Francisco Ferreira Alves, senador.
-Carlos Sá, senador. _. Manoel Ignacio Go.
mes Valladão, senador.- José Pedro Xavier
da Veiga, senador. - Antonio ~Iartins Fel"
reira da Silva, senador.- Joaquim Candido
da Costa Senna, senador.-Antonio Augusto
Velloso, senador.-Dr. Alvaro da Matta Ma.
chado, senador.- Francisco de Paula Rocha
Lagôa, senador.-João Roquette Carneiro de
Mendonça, senador .-Manoel Ellstachio Mar.
tins de Andrade, senador.-João Nepomuce.
no Kllbitscheck, senador.-A. C. Ribeiro de
Andrade, senador.-Octavio Ottoni, deputa-
do. - Levindo Ferreira Lopes, deputado. _
Lindolpho Caetano de Souza e Silva, deputa.
do.-Slmão da Cunha Pereira, deputado. _
Camillo Philinto Prates, deputado.- Ignacio
Carlof; Moreira Murta, dePlltado. - Dl'. Car-
los da Silva Fortes, deputado. - José Bento
Nogueira, deputado .-Abalberto Dias Ferraz
da Luz, deputado. - Francisco Antonio de
Salles, deputado. -Manoel José da Silva, de.
putado.-Eugenio Simplicio de Salles, depu.
tado. -Antonio Leopoldino dos Passos, depu.
tado. - Padre Pedro Celestino Rodr-igues
Chaves, deputado. -Alexandre de Souza Bar-
bosa, deputado. - Olegario Dias Maciel, de.
putado.-Nelson Dario Pimentel Barbosa, de-
putado.-José Tavares deMello, deputado.-
Augusto Gonçalves de Souza Moreira. de.
putado. - Dl'. Francisco de Faria Lobato,
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deputado. - Viriato Diniz Mascarenhas, de.
putado.-Henrique Augusto de Oliveira Diniz,
deputado.-Dr. Augusto Clementino da Silva,
deputado.- Mariano Ribeiro de Abreu, de.
putado.-David Moretzsohn Campista, depu.
tado.-Manoel Teixeira da Costa, deputado.
-Dl'. Olyntho Maximo de Magalhães, depu.
tado.-Luiz Barbosa da Gama Cerqueira, de.
putado.- Eduardo Augusto Pimentel Barbo.
sa, deputado. - Dl'. Targino Ott.oni dI? C~r.
valho e Silva, deputado.- FranCISco RIbeIro
de Oliveira, deputado.-- Aristides Godof~edo
Caldeira, deputado. - DI'. Ernesto da S1Iva
Braga. deputado.-Domingos Rodrigues Viot.
ti dóputado - Dl'. Josino de Paula Brito,
d~putado.-Dr. Abeilard Rodrigues Pereira,
deputado.-Bernardino Augusto de Lima, de.
putado.-João Luiz de Almeida e Souza, de.
putado.- Ildefonso Moreira de Faria Alvim,
deputado.-José Facundo de Monte-Raso, de.
putado.-Gomes H. Freire de Andrade, de.
putado.-Carlos Marques da Silveira, depu.
tado.-Conego Manoel Alves Pereira, depu-
tado.- Arthur Itabirano de Menezes, depu.
tado.-Dr. Eloy dos Reis e Silva, deputado.-
Severiano Nunes Cardoso de Rezende, depu-
tado.

........ _ .•. ~



Leis addicionaes á Constituição do Estado de Mi-
nas Geraes, decretadas e promulgadas pelo
Congresso Legislativo Mineiro

N. I - DE 28 DE OUTUBRO DE 1891

Determi~a os pontos que devem ser estudados
para a construcção da nova Capital

Nós, os representantes do povo mineiro,
em Congresso Legislativo, decretamos e pro-
mulgamos a seguinte lei:
Art. I.' O Presidente do Estado mandará

com urgencia, por uma ou mais commis-
sões de sua livre nomeação, proceder a es-
tudos nos seguintes logares, para dentre
elles ser escolhido um para o qual seja mu-
dada a Capital do Estado: Bello Horizonte,
Paraúna, Barbacena, Vurzea do Marçal e
Juiz de Fóra.
Art. 2." Fica o governo auctorizado a fa-

zer operações de credito até a quantia de
cem contos de réis para occorrer ás neces.
sarias despesas.
Art. 3.' Revogam-se as disposições em

contrario.

II
I I

I!
I

!
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d Mandamos, portanto, a todas as auctorida-
t eSIa. quem o conhecimento e execução des-
a el pertencerem que a executem e façam

eXfeutar e observar fiel e inteiramente como
ne la se contém. Publique.se e cumpra se
em todo territorio do Estado de Minas aeraes. -
d p~.o do Congresso Legislativo do Estado
e lUas Geraes, em Ouro Preto, aos L8 de

out~bro de 1891. - CHRISPI:\!JACQUESBlAS
F9RfES.- OCTAVIO OTTONl.- JOÃoGOMESRE-
rlE~,~O~O.RTA.-.DR. C.\HLOSFERHE/lL\ ALYES.
-" A::-iOELJOSE liA SILVA.- DAVlD MORE-
TZSOIlXC.DlPlSTA.

N. 2 - liE 28 DEOUTUBRODE 18DI

Trata da discl'iminação das rendas

Nós, os representantes do povo mineiro
em Congresso Legislativo, decretamos e ro:
Cmulgt~tm?s_os seguintes artigos addiciona~s á
ons I Ulçao dos Estados:
Art. 1.' E' da exclUsiva competencia do

Estado decz:etar e arrecadar impo~tos sobre
a.tex.l?°lrtaçao, sobre a renda e o imposto ter-rI orla.

Arp .. 2.'. E' da exclusiva competencia das
:IlUp.lc~pahdades a arrecadação e a applicação
. o Imposto. de transmissão de propriedade
lmmovel Inter-vivos, actualmente regulado
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pelo decreto n,. 5.5~1, do ~arço do 1874,
a partir de 1.' de JaneIro de 1893.

Paragrapho uni co , Não se comprehendem
nesta disposição a transmissão do estradas de
ferro, e engenhos centraes e outras empre-
sas semelhantes que gosem de favores do
Estado nem o imposto actualmente arreca.
dado p~r este, sob a denominação de no.vos
e velhos direitos, cuja decretação e apphca.
ção continuam a pertencer-lhe.

Art. 3.' E' da competencia do Estado a
decretação do imposto de que trata o art. 2:.

Mandamos, portanto, a todas as auctorida.
des, a quem o conhecimento e execução des-
ta lei pertencerem que a executem e façam
executar e observar tiel e inteiramente como
nella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o terri.
to rio do Estado de Minas Geraes.

Paço do Congresso Legi~lativo do Estado
de Minas Geracs, em Ouro Preto, aos 28 de
outubro de 1891.- CIIRISEIlII JACQUESBlAS
FOHTES.- OCTAV1OOTTON[.- DR, CARLOSFER-
ItEIRAALVES.- JoÃo GOMESREBELLOHORTA.
- MANOELJOSI~DA SILVA.- DAVIli MORE-
TZSOHNCAMPISTA,

N. 3 - DE 17 DEDEZE~lIlRODE 1893

Fixa o logar em que deve ser coustruida a
Capital do Estado, e dá outras providencias

Nós os representantes do povo mineiro,
em Congresso Legislativo, decretamos o
promulgamos a seguinte lei:

R. C,-l1

~l,,



- 164-

Art. 1.: Fica designado o BeBo Horizonte
para abl se construir a Capital do Es-
tado.
Art. 2.' Fica o governo auctorizado:
Art. 1.- A mandar organizar o plano deli-
nitlvo da nova cidade sob as seguintes
boses:
a) .divis~o do terreno em lotes destinados

a edlficaçoes urbanas, a quintas ou chaca-
ras, c0Il?-determinação dos preços de cada
c~t~gorIa, attendendo a sua collocação, pro-
x~~ldade do centro da cidade e outras con.
dlçoes que possam influir no respectivo
valor;
b) determinação dos terrenos que devem

ser reservados p:;t!a edificios publicos do
Estad~, ou _da Ulllao .e .Municipalidade, pra-
ças, )ardlUS, passeIOs publicos, mercados
estaçoes de !Jstradas de ferro transwavs'
cll:sas. de caridade, hospitaes templos e co:miterIOs; ,
2.' A p~oceder á desapropriação dos ter-

ronos partIculares comprebendidos na plan-
ta quo for approvada j

3.' A es~a.?elecer om regulamento os
planos, condlçoes bygienicas e arcbitectoni.
cas que devem presidir ás edificações, assim
com o tempo e modo das concessões,
~.: A mand.ar proceder orçamento dos

edl1icIOs PUb.II~OSne~essarios, que serão fei-
tos ~or adl~llclstra?ao ou mediante concur-
r~ncla pubh.ca, conforme julgar mais conve.
mente aos lllteresses do Estado-
5,' A conceder a particulares' ou empre-

sas fa,:ores para serviço de illuminação
abastecu~~nto dagua esgotos e viação UI'.
bana, sUJeitando-os á approvação do Con.
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gresso, ou a realizar esse serviço por admi.
nistração;
6,' A estipular, nas concessões que _ fizer,

condições para promover co nstruc~oes de
casas destinadas aos empregados pubhcos de
que trata o n. 7 do art. 2.', de mod~ a faci-
litar-lhes o pagamento em prestaçoes que
poderão ser deduzidas de seus vencimentos,
si o requorem.
Egualmente promoverá a construcção do

casas em condições bygienicas e de aluguel
barato para operarios.
7.' A conceder a titulo gratuito, aos actu.

aes funccionaI'ios estadoaes que por lei tem
residencia obrigatoria na Capital, e que o
requererem, um lote de terreno para con-
strucção de casa ou chacara, antes de serem
postos em basta publica, assim .como trans-
porte e ajuda de custo;
8.' A conceder a titulo gratuito, a cada

um dos actuaes proprietarios de casas em
Ouro Preto, situadas no perimetro estabele-
cido para cobrança do imposto predial no
exercicio de 1900, um lote do terreno para
edificação.
Art. 3.' As concessões de lotes gratuitos

que não poderão ser contjgu~s, te~ão a clll;-
usula do fazerem os conceSSIOnarlOSas edI-
ficações dentl o de dous annos depois de ap.
provação da planta da cidade, sob pena do
caducidade da concessão.
Paragrapbo unico. Essas concessões só

poderão ser pedidas, no prazo de trinta dias
depois de approvada a planta, ao governo,
que fará a designação do lote. .
Art. 4.' E' licito aos concessionarios de



•

-166-

lotes gratuitos cedel-os sob as mesmas con-
dições com quo os possuem.

Art. 5.' Para occorrer ás despesas com
a execução desta lei, fica aberto ao governo
desde já um credicto de cinco mil contos de
réis, podendo lançar mão dos saldos da re.
ceita, ou fazer as operações de credicto no-
cessarias não excedendo o juro de 6' I. ao
anno.

Não sendo sufticiente esse credito, o Pre-
sidente do Estado solicitará do Congresso
as providencias que julgar necessarias.

Art. 6.' Fica determinado o prazo maximo
de (4) quatro annos para definitiva trans.
ferencia do governo para a nova Capital,
podendo, porém, o Presidente do Estado
transferir provisoriamente, desde já, a séde
do governo para qualquer ponto do Estado,
si o interesse publico o exigir.

Art 7.' São declaradas sem etreito algum
quaesquer concessões de terras ou prefere.
ncias estipuladas para edificações, feita até
esta data, que tenham relação com construo
cção da nova Capital. -

Art. 8.' A direcção economica e adminis.
trativa da Capital do Elstado denominada
-MINAS- t:cará a cargo do Presidente do
Estado, emquanto o Congresso não deliberar
a respeito nos termos da Constituição.

Art. 9.' Ficam revogadas as disposições
em contrario.

Mandamos, portanto, a todas as auctori.
dades a quom o conhecimento e oxecução
desta lei pertencerem, que a executem e fa-
çam executar e observar fielmente como
nolla se contém •
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Publique.se e cumpra-se em todo o territo.
rio do Estado de Minas Geraes. .

Paço do Congresso do Estado de Mmas Gt
raes em Barbacena, aos 17 de dezembro e
1893:- CHRISPI:lI JACQUESBIAS ~ORTES.-
MANOEL TEIXEIRADA COSTA.- JOAO GOMES
REBELLOHORTA.

LEI N. 4 - DE 16 DE SETEMBRODE 1902

R v "li o art. 106 da Const!tuiçãO do Es!ad01ee c~ea o peculio obyigatOrlO ou montepIO lOS
funccionarios pubhcos do Estado

Nós os representantes do povo mineiro,
om c~ngresso Leg~slativ~, docretamos e pro-

ulgamos a segumte leI: 06
mArti o uni co. Fica substituido o. art. 1
da co~stitlliçãO do Estado pelo. segbUl?-te

t
: .

Será creado por lei o p~cuh~ o rIga 91'10
t . dos funCClOnarIOS publIcosou mon eplo

sobre as seguintes bases: .
~ I o A subvenção do Estado, que sera

1ixad~ annualmente, em caso. alg~m exce-
derá á contribuição do funcclOnarlO. A e~ta
subvenção accrescerão 30 % das custas JU'
diciarias. . d 1 E ta.~ 2.° A taxa de Juros abona a pe o.s
do sobre o peculio, quando o tome por em.
restimo nüo excederá de 6 % por anno.

p ~ 3 o des~aI á a subvenção ~o Estado desde
l~ ~ peculio do funccionarlO possa garan-

{tr-Ihe pensão correspondente á terça parte
(ie seus vencimentos.
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~ 4.° A renda resultante do capital for-
mado com as subvenções do Estado aprovei.
tará ao funccionario no caso de invallidez
provada e á sua viuva, filhos menores ou
incapazes e filhas solteiras, revertendo para
a caixa geral do peculio, na falta destes in-
teres!'ados.

~ 5.° Serão definidos os casos restrictos
em que a parte do peculio resultante das
contribuições reverterá á Caixa Geral, não
podendo essa reversão t('r logar sendo de.
corridos tres annos depois da inseripção do
instituidor.

~ 6.° A subvenção do Estado não se es-
tenderá aos funccionarios interinos, nem
aos que exerçam simples commissão.

~ 7.° O peculio poderá ser facultativo
para os funccionarios que contarem mais de
cinco annos de serviços, quando for promul-
gada a presente lei

~ 8.° Os funccionarios mencionados no pa.
ragrapho antecedent(', inscrevendo-se para
a formação do peculio. poderão gosar do
maximo da pensão prevista no ~ 3.°, desde
que se tornem absolutamente incapazes
para o serviço, fornecendo o Est~do os meios
para completaI-a. si for insufdciente o pe-
culio para esse fim.

Esta pal'te supplementar da pensão ces-
sará com o fallecimento do instituidor.

Mandamos. portanto. a tonas as auctori-
dades, a quem o conhecimento e execução
desta lei pertencerem, que a executem e
façam executar e observar fiel e inteira-
mente como nelIa se contém,

Publique-se e cumpra-se em todo o terri.
torio do Estado de Minas Geraes.
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Paço do Cong['esso Legislati.vo do Estado
de Minas Geracs, em Bello HorIzonte, aos 16
de setembro de 1902.

ANTONIO MARTINS FERREIRA DA SILVA, pre.
sidente do Senado.

FRAXCISCORIBEIRO DE OLIYEIRA,presidente
da Camara. .

CELESTINO SOARES DA CRUZ, 1.0 secretarIo
da Camara. .

DR. JOSE' PEDRO DRU)DIOND, 1.0 secretarIO do
Senado. .

DR. FELIPPE NUNES PnmEIRo, 2.° secretario
da Camara.

DR. AGOSTI:-1UOCESARIODE FIGUEIREDOCOR-
TE~, 2.° secretario do Senado.

Sellada e publicada na Secretaria. do Con-
resso Legislativo do Estado de Mmas Ge-

~aes em Bello Horizonte, aos 16 de setem-
bro 'de 190Z. - O directol" Alfredo Furst.

LEI N. 5 - DE 13 DE AGOSTODE H)03

I lliflc'l a con<tituiçãO <lo Estallo em relaçãO ao
;\ o po<l~rjlldi~i;riO, ao regimcll nlllnicipal c ao re-

gimen elmtoral.

N"s os representantes do povo mineiro,
em °c~ngeesao Legislativo, decre~a?1o~ e prt
muI "'amos a seguinte lei modIficatIva a
Con~tituiçãO do Estado:
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CAPITULO I

DO PODER JUDICIARIO

Art. 1.0 O poder judiciario será exorcido'
1. Por um ou mais tribunaos su . .

quo forem creados por lei ordinarif~rlOres,

tIl. Por juizes o jurados nas com~rcas o
ermos.

trl~ko. Por juizes do paz eloitos om cada dis-

Art 2 ° O "t " :'I JUIzes do paz servirão por
empo marcado em lei o não d-

lagares senão em virtude de r:~t:~;~. seus
.Art. 3,° O !llinis,terio publico será orga-

nIzado por Im ordlllaria.
A_rt. 4.° As nomeações dos juizes to ados

sorao sompro procedidas de noviciado.g

Art. 5.° .os juizes de direito não poderão
ser ~omovIdos senão em alguns dosseguIntes: casos

1.0 De o requorerem'
2.° De accesso' ',
3,° De manifo~t~ convenioncia e necessi-

dade da boa admlllIstra('ão da J'ust.mar 'fi y Iça na co-. ca" verl cada, em processo re I d '
~~le~~~l~ari~, por um tribunal coJ;o~t~ ~~~
fe do min~:te~i~e;~gl~c~. da Relaç:10 o do che-

Art. 6," E' mantido o J'u' 'to aos ré os do " . ~~ para Julgamen-
do Estado sal Cllmes SUJCltoSá jurisdicção
ConsÚtutção o ;:slef~r:~~~~~~es feitas na
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CAPITULO Il

DOS MUNICIPIOS

Art. 70. O periodo ordinario de duraç'ão
das funcções das camaras municipaes será
de tres annos, podendo o cidadão eloito re-
nunciar o mandato om qualquer tempo.

Art. 8.° Compete exclusivamente ao Con-
gresso Legislativo do Estado a creação de
districtos administrativos o do paz, bem
como a fixação dos seus limites, ficando re.
vogada a competencia respectiva das muni.
cipalidades.

Art. 9,° Das leis, decisões e actos das ca .
maras municipaes, contrarios á Constituição
e ás leis, haverá lécurso para o poder le-
gislativo e para o poder judiciario.

Paragrapho unico, Serão determinados
om lei orllinaria os casos o o processo dos
rocursos o a competencia dos dois poderes.

Art. 10. A administração dos municipios
ou districtos em quo existam aguas mine.
raes em exploração, bem como a da Capital
do Estado, será confiada a um conselho elocti.
vo o a um Prefeito nomeado pelo governo.

!'l 1.0 A competencia dos conselhos será
relativa á decretação da receita e despesa
proprias do municipio ou districto e dos ser-
viços de interesse puramente local, que não'
contravenham os interesses geraes do Es-
tado, que forem descriminados em lei.

!3 2," Os recursos e auxilias fornecidos
pelo Estado não ficarão sujeitos á inspecção
e deliberação dos conselhos. mas serão ap-
plicados pelo Prefeito, na fórma das leis e
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regulamentos do Estado, a cujo governo elIe
prestará contas. .

~ 3.° Sempre que as fontes de aguas mi-
neraes em exploração se acharem fóra das
povoações - séde dos municipios - o regi-
men instituido por este artigo poderá não
alcançar todo o territorio do respectivo dis-
tricto, m.as sómente a p~rç1i.o delle quo seja
necessarIa para a convelllente explor'ação.

~ 4.° Serão administradas por uma só
Prefeitura as fontes ou grupos de fontes ex-
istentes no mesmo municipio.

~ 5.° A instituição das Prefeituras será
decretada por lei ordinaria, mediante pro-
posta do poder executivo, quando o julgar
conveniente aos interesses do Estado.

Art. 11. E' da exclusiva competencia das
municipalidades decretar e arTecadar im-
postos sobre predios urbanos e sobro in-
dustrias o profissões.

Art. 12. E' prohibida ás Camaras Munici-
paes a croação de impostos da competencia
exclusiva da União e do Estado, o bom assim
a dos que directa ou indil'ectamento rocaiam
sobro industrias e quaes luor emprosas de
interesse geral 'Iue gosem de concessão e
favores do governo do Estado,- sobre trans-
ito pelo seu territorio de pl'Oductos de ou-
tros municipios e -sobre consumo de gene-
ros produzidos fôra dos respocti vos muni-
cipios,

Art. 13. A ronda do imposto de transmis-
são de propriedade immovel entro vivos, cuja
taxa continuará a ser decretada pelo Con-
gresso do Estado, será di vidido egualmente
entre os municipios e o Estado,
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A t 14 A tomada de contas das m~nici-
pali~~des' será reg~ladaftiPoa~i~eid~r~~~~~~~i~~modo a assegurar a e c
julgamento.

CAPITULO 1II

!lO REGDIEN ELEITORAL

A t 15 São eleitores os cidadãos. brasi-
leir~8', m~iores ~e 21 annos que se ahstarem
na fôrma da 101. .t

~ 1.° Não podom alistar-se elel oros :
1.0 Os mendigos;
2 ° Os analphabetos ; I
3 ~ As praças de pret, exceptuados ?S a u-

ml;os das escolas militares de ensmo su-
Perior . t. com-4 ° Os religiosos de ordem monas.lca,

. . gaçõe" ou commullldades dopanl11a8, congre . .' . 'tos a votos doualquer denomlOaçao, sUJO! .
~bodiencia, regra ou estll:tut?,. que Impor-
te renuncia da libe~ja~e lOdlvl~uaI. _

~ 2.0 São inelogl veIS os CIdadãos nao
alistaveis. . á 'so umArt. 16, Nonhum elO!tor s~r pr",
mez antos ou quinze dias depOIS do tqu~I?.utr
oloição, salvo nos casos. do ~agl'an e ~ I~O~
o de pronuncia por, crl.mo lOatia;nçave,
cretada antos do prImeIro prazo. ,.. d

Art, 17. S1io cond~ç~es do eloglblhda o
ara as camaras mUlllClpaes :

p 1.0 A odade do 21 annos complotos ;
2 ° Sabor ler e oscrever;. . . .
3:0 Tor dous annos do domlclho o resIden-

cia no municipio.
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CAPITULO IV

DISPOSIÇÕES TRANSITO RIAS

Art. 18. O decennio de que trata o art. 112
da Constituição começará a correr da data
das leis que decretarem a nova divisão admi-
nistrativa, judiciaria e política do Estado.
r] Art. 19. Ficam revogados os arts. 63,65,
66, 67 j ns. V, VII, IX; 75, ns. V, VII e XII; 76,
77, 82, 83, 84, 85, paragrapho unicoj 86 e 101,
da Constituição do Estado, o art. 2.° da lei
n. 2 de 28 de outubro de 1891, e mais dispo-
sições em contrario.

Art. 20. Esta lei entrará em vigor desde
a data de sua publicação.

Mandamos, portanto, a todas as auctorida-
des, a quem o conhecimento e execução des'
ta lei pertencerem, que a executem e façam
executar e observar fiel e inteiramente como
neIla se contem.

Publique.se e cumpra-se em todo o terri-
torio do Estado do Minas Geraes.

Paço do Congresso Legislativo do Estado
de Minas Geraes, em BelIo Horizonte, aos 13
de agosto de I!l03.
Ohrispim .Tacques Bias Fortes, presidente

do Senado.
Joaquim Domingues Leite de Castro, presi.

dente da Camara.
DL A:;arias José Monteiro de Andrade, I.o

secretario da Camara.
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DI'ummond, 1.0 secretar'ioDl'. José Pedro
do Senado. . .
' Sebastião Augusto de Lima, 2.° secretarIO
da Camara. " .

Dl'. Agostinho Cesario de FigueIredo 001 tes,
2.° secretario do Senado. .

SeIlada e publicada na Secret~rla do Con.
gresso Legislat.ivo do Estaf~ ~~naascr~t~a~ci
em BeIlo HorIzonte, aos "
1903.

o director,
Alll'edo Furst.



CONGRESSO NACIONAL

Nós, os ltepresentantes do Povo Brasileiro, re-
unidos em Congresso Constituinte para organi-
zar um regillll'1l livre e democratico, estabele-
cemos, decretamos e promulgamos a seguinte

Constituição da Republica dos Estados
Unidos do Brasil

Titulo I

DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL

DI 'POSIÇÕES PRELIMINARES

.-\rt. 1.0 A Nação Brasileira adopta como
fórma de governo, s Ib o regimen represen-
tativo, a Rcpublica Federativa, proclamada
a 15 do novembro do .1889, e constituo-so
por união perpetua e indissoluvol das suas
antigas provincias, em Estados Unidos do
Brasil.
Art. 2.° Cada uma das antigas provincias

Co rmará um Estado, e o antigo municipio
neutra constituirá o Districto Federal, con-
tinuando a ser a Capital da União, emquan-
to não se der execução ao disposto no arti.
go seguinte.
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Art. 3.° Fica pertencente á União, no pla-
nalto central da Republica, uma zona de
14.400 kilometros quadrados, que será oppor-
tunamente demarcada para neIla estabele-
cer-se a futura Capital Federal.

Paragrapho unico. Etrectuada a mudança
da Capital, o actual Districto Federal pas-
sará a constituir um Estado.

Art. 4.° Os Estados podem incorporar-so
entre si, subdividir-se ou desmembrar-se
para se annexar a outros ou formar novos
Estados, mediante acquiesceneia das respe-
ctivas Assembléas Legislativas, em duas
sessões annuaes successivas, e approvação
do Congrcsso Nacional.

Art. 5.° Incúmbe a cada Estado prover, a
expensas proprias ás necessidades de seu
governo e administração; a União, porém,
prestará SOccorros ao Estado, que, em caso
de calamidade publica, os solicitar.

Art. 6.° O Governo Federal não poderá
intervir em nego cios peculiares aos Esta-
dos, salvo:

1.0 Para repellir invasão estrangeira, ou
de um Estado em outro;

2.° Para manter a fórma republicana fe-
derativa;

2.° Para restabelecer a ordem e a tran.
quilidade nos Estados, á requisição dos re-
spectivos governos;

4.& Para assegurar a execução das leis e
sentenças federaes.

Art. 7.° E' da competencia exclusiva da
União decretar:

1.. Impostos sobre a importação de pro.
cedencia estrangeira;

2.° Direitos de entrada, sahida e estada
de navios, sendo livre o commercio de ca.
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botagem ás mercadorias nacionaes, bem
como ás estrangeiras que já tenham pago
o imposto de importação; . _

3.° Taxas de sello, salvo a rcstrlCçao do
art. 9: ~ 1.' n. I.

4.° Taxas dos correios e telegraphos fe-
deraes ; .

~ 1.0 Tambem compete privativamente a
União:

1.0 A instituição de banco~ emissores;
2.° A creação e manutençao de alfande-

gas.
~ 2.° Os impostos decretados pela União

devem ser uniformes para todos os Esta.
dos.

!3 3 ° As leis da União, os actos e as sen-
tença~ de suas auctoridades s~rão .executa-
dos em todo o Paiz .por funcclO!1arlOs fed~-
l'aes, podendo todaVIa a execuçao das prI-
meiras ser conHada ao~ governos dos Esta-
dos mediante annuenCla destes.

Art. 8.° E' vedado ao .G0.verno Federal
crear de qualquer modo, dIstmcções e pre-
feren~ias em favor de uns contra os de ou.
tros Estados.

Art. 9.° E' da competencia exclusiva dos
Estados decretar impostos:

1.0 Sobre a exportação do morcadorias de
sua propria producção;

2.° Sobre immovois rurar.s e urbanos;
3.° Sobro transmissão do propriedade;
4.° Sobre industrias e profissões. .
~ 1.0 Tambom compote exclusivamsnte

aos Estados decretar:
R. C.-12
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1.0 Taxas de selIo quanto aos actos ema-
nados de seus respectivos governos e ne-
gocias de sua economia;

2.° Contribuições concernentes 30S seus
telegraphos e correios.

~ 2.° E' isenta de impostos, no Estado por
vnde se exportar, a producção dos outros
Estados.

~ 3.° Só é licito a um Estado tributar a
importação de mercadorias estrangeiras
quando destinadas ao consumo no seu ter-
ritorio, revertendo, porém, o producto. do
imposto para o Thesouro Federal.

~ 4.° Fica salvo aos Estados o direito de
estabelecerem linhas telegraphicas entre os
diversos pontos de seus territorios, o entro
estes e os de outros Estados que so não acha-
rem servidos por linhas federaes, podendo a
União desapropriai-as, quando for de inte.
resse geral.

Art. 10. E' prohibido aos Estados tribu.
tar bens e rendas federaes ou serviços a
cargo da União e reciprocamente.

Art. 11. E' vedado aos Estados, como á
União:

1.0 Crear impostos de transito prlo ter.
rito rio do um Estado, ou na passagem de
um para outro, sobre productos de outros
Estados da Republica, ou estrangeiros o
bem assim sobre os vehiculos, de serra e
agua, que os tr anspol'tarem ;

2.° Estabelecer, subvencionar ou emba-
raçar o exercicio de cultos religiosos;

3: Prescrever leis retroactivas.
Art. 12. Além das fontes de receita dis-

criminlldas nos arts. 7: e 9: é licito á União,
como aos Estados, cumulativamente ou não,

crear outras quaesquer, não contravindo o
disposto nos arts. 7:, 9: e 11n. I.

Art. 13. O direito da União e dos Esta-
dos de legislarem sobre viação ferrea. e na.
vegação interior será regulado~por Im fede-
ral. -' ~ bParagrapho unico. A J?avegaç.ao de. ca o.
tagem será feita por navIOS naClOnaes. _

Art. 14. As forças de terra o mar sa.o
instituições nacionaes permanente~,~ destl:
nadas;'á defesa da patna no exterIOr e a
manutenção das leis,:":nointerior.

A força armada é essencil>lmente obe-
diente, dentro dos limites da I~i, aos seus
superiores hieraI;chicos, e. obr.lgada a sus.
tentar as instituições constItuC1on~es. .

Art. 15. São orgãos da soberaI!-Ja naCIo-
nal o Poder Legislativo, o ExecutIxo e o Ju-
dicial io, harmonicos e independentes en.
tre si.

Secção I

Do Poder Legislativo

CAPITULO I

DISPOSIÇÕESGERAES

Art. 16. O Poder Legislativo é exercido
pelo Congresso Nacio~al, com a sancção do
Presidente da Repuohca.
~I: O Congresso Nacional compõe.se do

dous ramos: a Camara dos Deputados e o
Senado .
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~'2.. A eleição para sOnadores e deputa-

dos;~far-se.á~ simultaneamente em todo o
Paiz.c.'.~'

!3 3.' Ninguem póde ser, ao mesmo tem-
po deputado e senador.

Art. 1';. O Congresso reunir-se-á, na Ca-
pital Federal, independentemente de convo.
cação, a 3 de maio de cada anno, si a lei
não designar outro dia, e funccionará qua.
tI'O mezes da ~ata da abertura, podendo ser
prorogado, adIado ou convocado extraordi-
nariamente.

~ 1.' Só ao Congresso compete deliberar
sobre a pro rogação e adiamento de suas ses-
sões.

~ 2.' Cada legislatura .durará tres ano
nos.

~ 3.' O governo do Estado em cuja repre-
~entaç.ão. se der .vaga, por. q.oalquer causa,
InClUSIVerenuncIa, mandara Immediatamen-
te proceder á nova eleição.

Art. 18. A Camara dos Deputados e o Se.
nado trabalharão separadamente e, quando
não se resolver o contrario por maioria de
votos, em sessões publicas. As deliberações
serão tomadas por maioria de votos, achan.
do-se presente em cada uma das Camaras a
maioria absoluta dos seus membros.

Paragrapho unico. A cada uma das Ca-
maras compete:

Verificar e reconhecer os poderes de seus
membros;

Eleger a sua mesa,
Organisar o seu ,regimento interno;
Regular o serVIço de sua policia in-

terna;
Nomear os empregados de sua secreta-

ria;
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Art. 19. Os deputados e senadores são in-
violaveis por suas opiniões, palavras e vo-
tos no exercicio do mandato.

Art. 20. Os deputados e senadores desde
que tiverem recebido diploma até a nova
eleição, não poderão ser presos. ne~ pro.
cessados criminalmente sem préVIa h?ença
de sua Camara, salvo caso de fiagrancIa em
crime inafiançavel. Neste caso, levado o
processo até pronuncia excl~sive, a aueto:
ridade processante remettera os autos a
Camara respectiva, para r~soIver sobre_ a
procedencia da accusação, SI ? accusado nao
optar pelo julgamento ImmedIato.

Art.:l.1. Os membros das duas Cama~as,
ao tomar assento, contrahirão compromIs~o
formal, em sessllO publica, de bem cumprir
os seus deveres. _

Art. 22. Durante as sessões venc~r.ao os
Senadores e os Deputados um subSIdiO pe-
cuniario egual, e ajuda de custo, que ser~o
fixados pelo Congresso, no fim de cada legIS-
latura, para a seguinte.

Art. ::-3. Nenhum membro do çongresso,
desde quo tenha sido eleito, po?era celebrar
contractos com o Poder Executlvo nem delle
receber commissões ou empregos remune-
rados. h"l' -~ 1: Exceptuam-se desta: pro Inçao:

1: As misi!iões diplomatIcas ; ..
2: As commissões ou commandos mIlIta-

res; _
3: Os cargos de accei'SO e as promoçoes

legaes. .
Si 2: Ne3hum Deputado 0!l Senador, ~or~m,

poderá acceitar nomeaçao para mIssoes,
commissões oU commandos, de que tratam
os ns. 1 e 2 do paragrapho antecedente, sem
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licen.ça da respectiva Camara, quando da
accOltaçAo resultar privação do exercicio
das funcções legislativas, salvo nos casos de
guerra ou naquelles em que a honra e a inte-
gridade da União so acharem empenhadas.

Art. 24. O Deputado ou Senador não póde
tambe~ ser presidente ou fazer parte de di-
rectorlas de bancos, companhias uu empre-
sas que gosem dos favores do Governo Fe-
deral, definidos em lei. .

Par!lglapho. unico. A inobservancia dos
precOl.tos contIdos neste artigo e no antece-
dente Importa perda do mandato.
. Art. 25. O mandato legislativo é incompa-

tIvelo com o exercício de qualquer outra
funçao durante as sessões.

AI.t. 26. São condicões de elegibilidade
para o Congresso Nacional:

1.'.E~tar na pos~e dos direitos de cidadão
brasI!Olro e ser alIstavel como eleitor'

2: Pa~a a Camara, ter mais de quatro an-
nos. de clda;dão brasileiro, e para o Senado
maIS de seIS;

Esta disposição não comprehende os ci-
dadãos a qne se refere o n. 4 do art. 69.

A.rt. 27. O Congresso declarará, e m lei es-
peCIal, os casos de incompatibilidade eleito-
ral.

CAPITULO 11

DA CA)IAR.A. DOS DEPUTADOS

Art. 28. A Camara dos Deputados compõe-
~e rle representan~es .do povo, eleitos pelos
Lstados ? pe.lo Dlst['1cto Ftldel'al, mediante
0_sufrl'agl? dl~ecto, garantida a repl'esenta-
çao da mInOI'lU.
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!3 1: O numero dos Deputados será fixado
por lei em proporção que não excederá de
um por setenta mil habitantes, não de vendo
esse numero ser inferior a quatro por Es.
tado.

!3 2: Para este fim mandará o Governo
Federal proceder, desde já, ao recensea-
mento da população da Republica, o qual
será revisto decennalmente.

Art. 29. Compete á Camara a iniciativa do
adiamento da sessão legislativa e de todas
3S leis de impostos, das leis de fixação das
forças de terra e mar, da discussão dos pro-
jectos ulferetídos pelo P~der Ex~cutivo e a
declaração da procedenCIa ou Improceden-
cia da accusação contra o Presidente da Re.
publica, nos termos do art. 5~, e contra os
ministros de Estado, nos CrImes connexos
com os do Presidente da Republica.

CAPITULO III

DO SENADO

Art. 30. OSenado compõe se de cidadãos
elegiveis nes termos do art. 26 e maiores
de 35 annos em numero de tres Senadores
por Estado' e tres pelo Distrícto Federal,
eleitos pelo mesmo modo por que o forem
os Deputados. .

Art. 31. O mandato de Senador durará nove
annos, renovando-se o Senado pelo terço
triennalmente.

Paragrapho unico. O Sena~or eleito em
substituiçao de outro exercera o mandato
pelo tempo que restava ao substituído.
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Art. 32. O Vice-Presidente da Republica
será Presidente do Senado, ando só terá
voto de qualidade, e será substituido nas
ausencias e impedimentos pelo Vice-Presi-
dente da mesma Camara.

Art. 33. Compete privativamente ao Seda-
do ju!gar o P.resid~nte da Republica e os
demaiS funcclOnanos federaes designados
pela Constituição, nos termos e pela fórma
que elIa prescreve.

~ 1.' O Senado, quando deliberar como tri-
bunal de justiça, será presidido pelo Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal.

~ 2.' Não proferirá sentença condemnato.
ria senão por dous terços dos membros pre-
sentes.

~ 3.. Não poderá impor outras penas mais
que a perda do cargo e a incapacidade de
exercer qualquer outro, sem prejuizo da
acção da justiça ordinaria contra o conde-
mnado.

CAPlTUL::) IV

DAS ATTRIBUlÇÕES DO COXGRESSO

Art. 34. Compete privativamente ao Con-
gresso Nacional:

I.. Orçar a receita, fixar a despesa fede-
ra~ annualmente e toma,r as contas da re-
ce~ta e despesa de cada exercicio finan-ceIro.

,2: Auctari~ar o Poder Executivo a contra.
lur emprestImos e a fazer outras operações
de credito;

3.. Legislar sobre a divida publica e esta-
belecer os meios para o seu pagamento.
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4.. Regular a arrecadação e a distribuição
das rendas federaes. .. .

5.. Regular o commerclO lDt~rnacIOnal,
bem como o dos Estados entre SI e com o
Districto Federal, alfandegar portos, crear
ou supprimir impostos; _ .

6.. Legislar sobre a navegaçao dos riOS
que banhem mais de um E!'tado ou se esten-
dam a territorios extrangCIros; .,

7 . Determinar o peso, o valor, a IDscrl-
pçio o typo e a denominação das moedas;

8.. 'Crear bancos de emissão, legislar sobre
eIla e tributa l-a ; .

9.. Fixar o padrão dos pesos e medld.as.;
10. Resolver definitivamente so1?re.os !ImI-

tes dos Estados e!?'tre. si, os. do DlstrlCto Fe-
deral e os do terrItorIO naCIOnal com as na-
ções limitrophes.

11. Auctorizar o governo a declarar guer.
ra si não tiver lagar ou malograr-se ore.
cu'rso do arbitramento, e a fazer a paz j

12. Resolver definitivamente s~bre os tra-
tados e convenções com as naçoes extran-
geiras; '.

13. Mudar a capital da Umao j
14. Conceder subsidias aos Estados na hy.

pothese do art. 5.. .
15. Legislar" sobre o serviço dos correIOS e

telegraphos federaes; ..
16. Adaptar o regimen convemente a se

gurança das frontoiras.
17. Fixar annualmente as forças de mar e

terra j • - d .
18. Legislar sobre a orgamzaçao o exerCI-

to e da armada j
19. Conceder ou nega~ p"!ssagem. a fo~-

ças estrangeiras pelo terrItorIO do palZ, pai a
operações militares j

~
I
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20. _~O?i1iz~r.e utilisar a guarda nacional
ou mlhcla Clvlca, nos caso~ previstos pelaConstituição j

21. Declarar em estado de sitio um ou mais
P?ntos do terTitorio nacional, na emergen.
Cla de aggressao por forças estrangeiras ou
de com moção interna, e' approvar ou sus.
pender o sitio que houver sido declarado
pelo Poder executivo, ou seus agentes res.
ponsaveis, na ausencia do Congresso.

22. Regular as condil;ões e o processo da
el~ição para os caz'gos federaes om todo opalz.

23. Legislar sobre o direito civil, commor-
cial e çriminal da Ropublica o o pz'ocessual
da justiça federal: .

24. Estabelecer lois uniformos sobre natu.ralização j
25. Croa~ o supprimir empregos publicos

federaes, fIxar-lhes as attribuições e estipu-
lar-lhes os voncimentos ;

26. Organizar a justiça federal, nos tor-
mos do art. 55 o seguin tes da secção 3.• j

27. Concedor amnistiaj
28. Commutar o perdoar as penas impos-

tas, por crimos de responsabilidade, aos fun-
ccionarios federaes j

29. Legislar sobre terras () minas de pro.
priodade da União j .

30. Legislar sobre a organização municipal
do Districto Federal, bem como sobre a po.
licia, o ensino superior o os demais servi.
ços que na capilal forem reservados para o
Governo da Umão j

31. Submettor á legislacão especial os pon-
tos do territorio da Republica necessarios
para a fundação de arsenaes ou outros os-
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tabelecimontos e intituições de conveniencia
fedoral j t d' -... t o32. Regular os casos do ox ra Icçao .•.on r
os Estados; . _

33. Decrotar as leis o rosolnçoos necessa-
rias ao oxorcicio dos podores quo portencem
á União j . a exe34. Decretar as lois orga~l(:as para -
cução completa da ConstItmçao j _

35. Pro rogar ° adiar suas. sessoos.
Art. 35. Incumbo, outroslm, ao Congres.

so mas não privativamente; "_Lo Volar na guarda da ConstItm.çao o das
leis e providonciar sobre as neceSSIdades do
caractor fedoral: . d

2.° Animar no Paiz, o desenvolvImento. as
lottras, arto~ o sciencias, .bem c~mo a Im-
migração a agricultura, a mdustrla o o co~-
mercio, ~om provilegios quo tolham a acçao
dos govornos locaes; . .

3.° Crear instituições do onsmo sup0rIor e
segundario nos. Estado~; . .

4.° Provor á lllRtrucçao secudarIa no DIR'
tricto Fodoral.

CAPITULO V

DAS LEIS E RESOLUÇÕES

A t 35 Sal vas as oxcepçõos do art: 29
tod:S .os 'projectos do lei podem ter orrgem'
. 11istinctamcnte na Camara ou no S'Jnado,
~~b a iniciativa de qualquel' dos seus momo

br1~t. 37. O projocto de 10i!1ad~Ptado ,n?ma
das Camaras, será submottldo a outra, o

I'

j:
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esta, ~i o approva~, onvial-o-ha ao Pode r
ExecutIvo, q~e, acqmoscendo, o .sanccionará
e promulgara.

~ 1.0 ~i poréIl?, o .Presidente da Ropublica
? Julgar mconstItucIOnal, ou contrario aos
mteresses da Nação, negará sua sancção den-
tro do dez dias uteis daquelle em que re.
cebeu o projecto, devolvondo.o, nesse mes-
!TI? prazo, á Camara, ondo elle se houver
mlClado, com os motivos da recusa
~ 2.° O silencio do Presidente da Repu-

bhca no decendio importa a sancção' e no
caso de ser esta negada, quando já ~stlver
ence~r.ado o Congresso, o Presidente dará
pubhcldade ás suas razões.
.~ 3.° D~volvid~.o projecto á Camara ini.

cIadora,_ ahl se. sUjeitará a uma discussão e
á vo~aça~ nommal, considerando se approva-
do, SI obtiver dous terços dos suffragios pre-
s!lnt~s. Neste caso, o projccto será remeto
tido a outra C~mara, que, si o approvar pelos
mcs?Do~ tramites. e pela mesma maioria, o
enVIara, .como 101, ao Poder Executivo, para
a formahdadade da promulgação.
~ 4.° A sancção e promulgação eífectuam-

se por estas formulas:
l.a . c O Congresso Nacional decreta e eu

sanCClOno a seguinte lei (ou resolução) »
2.a "O Congresso Nacional decreta e' eu

promulgo a s,~guinte lei (ou resolução.),.
Art. 38. Nao sendo a lei promulgada den.

tr? de 48 horas pelo presidente da Repu-
bhca, ~os casos dos ~~ 2.° e 3.° do art. 37,
o. Presl.den.te do Senado ou vice-Presidento,
SI o pJ'lme~ro não o fizer em egual prazo, a
pr~mulgar~l, usando da seguinte formula:
li. F., PreSIdente (ou vico.Presidente) do
Senado, faço saber aos que a presente virem
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quo o Congrosso Nacional docrota o promul-
ga a seguinte lei ou resolução.~

Art. 39. O projecto de uma Camara, emon:
dado na outra, volverá á primeira, que SI
acceitar as emendas, envial.o.á, modificado
om conformidade dellas, ao Poder Executivo.

~ 1.0 No caso contrario volverá á Camara
revisora, e, si as alterações obtivorem dous
terços dos votos dos membros presentes,con-
siderar-se.ão approvad~s, sondo en~ã? ~emet.
tidas com o projecto a Camara l111cmd0t:a,
que só poderá reproval.as pela mesma maIO'
ria.

~ 2.0 Rejeitadas desto modo as alteraçõos,
o projecto será submettido sem ellas á san-
cção.

Art. 40. Os projectos rojeitados oU não
sanccionados, não poderão ser renovados
na mesma sossão legislativa.

Secção 11

DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO I

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE

Art. 41. Exerce o poder executivo o ~re-
sidento da Republica dos Estados Umdos
do Brasil como chefe electivo da Nação.

~ 1.° S~bstitue o Presidente, no caso de i~-
pedimonto, e succode.lhe no do falta, o VI-
ce-Prosidento, eleito simultaneamento com
elle.

I'
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~ ~. ° No impedimento ou falta do vice-
PresIdente, serão successivamente chamados
a Presidencia o vice-Presidente do Senado
o ~residente da Camara e o do Suprem~
TrIbunal' Federal.

~ 3.° Sã.oCOlldições-essenciaes para ser
elOlt? PresIdente [ou vice. Presidente da Re.
pubhea:

1.0 Ser brasileiro nato;
.2.° Estar no exercicio dos direitos poli-tIcos ;
3.° Ser maior de trinta e cinco annos'
Art. 42. Si no ca.so de vaga por qu~l-

quer. cau~a, da Presldencia ou viee-Presi-
denCla. nao houverem ainda decorrido dous
annos do periodo presidencial proceder-se-á
á nova eleição. '

Art. 43. O pre.idente exercerá o cargo
por quatro .annos, não podendo ser reeleito
para 00 perl?do presidencial immediato •
. ~ I.. O vICe-l?fesidente que exercer a pre-

slde~cIa ~o ultIm? anno do .periodo presi-
denOlal nao podera ser eleIto presidente
para o periodo seguinte.

~ 2.° O presidente deixará o exercicio de
suas [uncções, impro.fogavelmente, no mes-
II?-0 dl~ em que te! mInar o seu periodo pre-
sldenc~al,. suecedendo.lhe logo o recem-eleito.

~ 3.. SI. e.ste se achar impedido, ou faltar,
a substItmçao far-se-á nos termos do art
41, ~~ 1.0 e 2.0. •

~ .4..°O primeiro perido presidencial termi-
nara a 15 de novembro de 1894.
. Art. 44. Ao em.possar-se do cargo, o pre-

SIdente p.ronunCl~rá. ~m sessão~doíCongres.
so, ou, SI este nao estIver reunido ante o
Supremo Tribunal Federal, esta affi.~mação:

«Prometto manter e cumprir com. perfei-
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ta lealdade a Constituição Federal, promo-
ver o bem geral da Republica, observar as
suas leis, sustentar-lhe a união, a integrida-
de e a independencia».

Art. 45. O presidente e o vice-presidente
não podem sair do territorio nacional sem
permissão do Congresso, sob pena de perde-
rem o cargo.

Art. 46. O presidente e o vice-presidente
perceberão subsidio fixado pelo Congresso
no p3riodo presidencial antecedente.

CAPITULO 11

DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE. PRESIDENTE

Ar.t. 47. O presidentE: e o vice-presidente
da Republica serão eleitos por suffragio di-
recto da Nação e maioria absoluta de votos.

~ 1.0 A eleição terá logar no dia I do
março do ultimo anno do periodo presiden-
cial, procedendo-se na Capital Federal e nas
capitaes dos Estados á apuração dos votos
recebidos nas respectivas circumscripções.
O Congresso fará a apuração na sua pri-
meira sessão do mesmo anno, com qualquer
numero de membros presentes.

~ 2.° Si nenhum dos votados houver alcan-
çado maioria absoluta, o Congresso elegerá
por maioria dos votos presentes, um d'en.
tre os que tiverem alcançado as duas vota-
ções mais elevadas na eleição directa.

Em caso de empate, considerar-se-á eleito
o mais velho.

~ 3.° O pt'ocesso da eleição e da apura.
ção será regulado por lei ordinaria.

r
t
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~ 1.o.-São inelegiveis para os cargos de
presIdent~ e vice-presidente os parentes
consang,;uneos e amns, nos I. ° e 2. ° gráus,
do presIdente ou vice-presidente que se
achar em exercicio no momento da eleição
ou que o tenha deixado até seis mezes antes.

CAPITULO 1II

DASATTRIBurçõEs DO PODEREXECUTIVO

. Art. 48. Competo privativamente ao pre-
sIdente da l{opublica: .

I.' Sa~ccionar, promulgar o fazor publi-
car .as lers o resoluções do Congresso; ex-
pedIr decreto~, instrucções e regulamentos
para a sua fiel execução; -

,2.' Nomear e demittir livremente os mio
mstros de Estado;

3.° Exercer ou designar quem dova exer.
cer o commando supremo das forças de
terra e mar dos Estados Unidos do Brasil
!luando forem chamadas ás armas em defes~
lllterna ou externa da União'
.4.' .A~ministrar o exercito ~ a armada e

dlstr~bu~r as respectivas forças, conforme
as Ims ~ederaes e as necessidades do Gover.
no NacIOnal:

5.' Prover os cargos civis e militares de
caracter federal, sal vas as restricções ex-
pressas na Constituição;

6.' I~~ultar.e ~o~p~tar. as penas nos cri-
mes SUJOltosá Jurrsdlcçao federal, .salvo nos
casos a que se referem os arts. 34, n. 28 e
52, ~ 2,'; .

. - . - -- - - -. - --
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7.' Declarar a guerra e fazer a paz, nos
termos do art. 34, n. II ;

8.' Declarar immediatamente a guerra, nos
casos de invasão ou aggressão extrangeira j

9.' Dar conta annualmente da situação do
Paiz ao Congresso Nacional, indicando.lhe as
providencias e reformas urgentes, em men-
sagem, que remetterá ao secretario do Se-
nado, no dia da abertura da sessão legislativa;

10. Convoear o Congresso extraordinaria-
mente;

lI. Nomear os magistrados federaes me-
diante proposta do Supremo Tribunal;

12. Nomear os membros do Supremo Tri-
bunal Federal e os ministros diplomaticos,
sujeitando a nomeação á approvação do Se-
nado. .

Na ausencia do Congresso, designal.os.á em
commissão até que o Senado se pronuncie j

13. Nomear os demais membros do corpo
diplomatico e os agentes consulares j

14. Manter as relações com Estados ex-
trangeiros;

15. Declarar por si ou seus agentes res-
ponsaveis, o estado de sitio em qualquer
ponto do territorio nacional, nos casos de
aggressão extrangeira ou grave commoção
intestina (art. 6.', n. 3; art. 34, n. 21 e àrt.
80).

16. Entabolar negociações internacionaes,
celebrar ajustes, convenções e tratados, sem-
pre ad referendum do Congresso, e approvar
os que os Estados celebrarem na conformi-
dade do art. 65, submettendo-os, quando com.
prir, á auctoridade do Congresso.

R, C,-13
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CAPITULO IV

DOS MINISTROS DE ESTADO

Art. 49. O presidente da Republica é auxi-
liado pelos ministros de Estado, agentes de
sua confiança, que lhe subscrevem os actos
e cada um d'elJes presidirá a um dos minis~
terios em que se dividir a administração fe-
deral.

Art. 50. Os ministros de Estado não pode-
rão accumular o.exercicio de outro emprego
ou funcção publIca, nem ser eleitos presi-
dente e vice-presidente da União, deputado
ou senador.

Paragrapho unico. O deputado ou senador
que acceitar o cargo de ministro de Estado
perdera o mandato, e proceder-se-á imme-
diatamente á nova eleição, na qual não po-
derá ser votado.

Art. 51. Os ministros de Estado não po.
derão compare.cer ~s sessões do Congresso e
só se commUDlcarao com elle por escripto
ou pessoalmente, em conferencias com a~
commissões das camaras.

ÓS relatorios annuaes dos ministros serão
dirigidos ao presidente da RepubJica e dis-
tribuidos por todos os membros, do Congresso.

Art. 52. Os ministros de Estado não são
responsaveis, perante o Congresso ou peran-
te os tribunaes, pelos conselhos dados ao
presidente da Republica.

~ 1.0 Respondem, porém, quanto aos seus
actos, pelos crimes qualificados em lei.

~ 2.° Nos crimes communs e de responsa-
bilidade serão processados e julgados pelo
Supremo Tribunal Federal, (l, nos connexos
com os do presidente da Republica, pela
auctoridade competente para o julgamento
deste.

CAPITULOV

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE

Art. 53. O presidente dos Estados Unidos
do Brasil será submettido a pIocesso e jul-
gamento, depois que a Camara declarar pro-
cedente a accm ação, per ante o Supremo
Tribunal Federal, nos crimes commuDF, (l,

nos de responsabilidade, perante o Senado.
Paragrapho unico. Decretada a proceden-

cia da accusllçào, ficará o presidente sus-
penso de suas funcções.

Art. 5.!' São crimes de responsabilidade os
actos do presidente da RepubJica que atten-
tarem contra;

1.0 A existencia política da União:
2.° A Coustituição e a fórma do Governo

Federal j
3.' O livre exercicio dos poderes poJiticos j
4.' Ogozo e exercicio legal dos direitos po-

Jiticos ou individulles j
5.' A segurança interna do Paiz j

6.' A probidade da administração;
7.' A guarda e emprego constitucional dos

dinheiros publicas j

8.' As leis orçamentarias votadas pelo
Congresso.
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~ 1.' Esses delictos serão definidos em lei
especial.

~ 2.' Outra lei regulará a accllsação o
processo e o julgamento. '

~. 3.• Ambas essas leis serão feitas na pri.
IDOlra sessão do primeiro Congresso.

SecçflO 111

DO PODER JUDICIARIO

Al't. 55~ O Poder Judiciario da União terá
por orgaos um Supremo Tribunal Federal
?o.m sMe ?a Capital da Ropublica. e tanto~
.IUl.ZOSe tl'lbunaes federaes, distribuidos pelo
Palz, quantos o Congresso crear.

Art. 56. O Supremo Tribunal Federal com.
por-se.á de quinze juizes nomeados na fórma
do art. 48, n. 12, dentre os cidadãos de no-
tavel saber e reputação, elegiveis para o
Senado. .

Art. 57. O::;juizes federaes são vitalicios
~ P!l~derão o cargo unicamente por sentença
.JudICial.

~ 1.° Os seus vencimentos serão deter.
ml?ados por lei e não poderão ser dimi.
nUldos.

~ 2. ° O Senado julgará os membros do
S~premo Tribunal. nps crimes de responsa-
blhdade, e este os .JUIzes federaes inferiores

Art. 58. Os Tribunaes Federaes elegerã~
de seu seio os seus presidentes e organiza-
rão as respectivas secretarias.

~ I. ° A nomeação e a demissão dos em.
pI'egados de se,cretari.a, ?em como o provi-
mento dos OffiC103 de .JustIça nas circumscri-
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pções judiciarias, compete respectivamente
aos Presidentes dos Tribunaes.

~ 2. o O Presidente da Republica designa.
rá, d'entre os membros do Supremo Tribu-
nal Federal, o Procurador Geral da Republi-
ca, cujas atlribuições se definirão em lei.

Art. 59. Ao Supremo Tribunal Federal
compete:
I Processar e julgar originaria e privati-

vamente:
a) o Presidente da Republica nos crimes

communs' e os ministl'oS de Estado nos casos
do art. 52 j

b) os ministros diplomaticos nos crimes
communs e nos de responsabilidade;

c) as causas e conllictos entre a União o
os Estados ou entre este~ uns com os ou-
tros j
d) os litigios e as reclamações entre na-

ções estrangeiras e a União ou os Estados;
e) os conflictos dos juizes ou Tribunaes

Federaes entre si, ou entre estes e os dos
Estados, assim como os dos juizes e Tribu.
naes de um Estado com os juizes e os Tri-
bunaes de outro Estado .

II Julgar em gráu de recurso, as questões
resolvidas pelos juizes e Tribunaes Fede-
raes, assim como as de que tratam o pre-
sente artigo, ~ 1.0, e o art. 60.

III Rever os processos findos, nos termos
do art. 81.

~ 1.0 Das sentenças das justiças dos Es.
tados em ultima instancia haverá recurso
para o Supremo Tribunal Federa) :
a) quando se questionar sobre awalidade

ou a applicação de tratados e leis fl!deraes,
e a deci~ão do Tribunal do Estado for con-
ira eBa j
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b) qumdo se contestar a validade de leis
ou de actos dos Governos dos Estados em
face da .Jonstituição ou das leis federaes, o
a "docisão do Tribunal do Estado considorar
validos esses aetos ou ossas leis impugna-
das.

~ 2.0 Nos casos em que houvor de appli.
car leis dos Estados, a Justiça Federal con.
sultará a jurisprudencia dos Tribunaes 10-
caes, o vice-versa, as justiças dos Estados
consultarão a Jurisprudencia dos Tribunaes
Federaes, quando houverem de interpretar
leis da União.

Art. 60. Competo aos juizes ou Tribunaes
Federaes processar e julgar:
a) as causas em quo alguma das partes

fundar a acção ou a defesa em disposição
da Constituição Federal;
b) todas as causas propostas contra o Go.

verno da União ou da Fazenda Nacional, fun-
dadas em disposições da Constituição, leis o
regulamentos do Podor Executivo, ou em
contractos celebrados com o mesmo Go.
verno;

c) as causas provenientes de compensa.
çõos, fei vindicações, indemnização de pre-
juizos ou quaesquer outras, propostas pelo
Governo da União contra particulares ou
vice-versa.
d) os litigios entre um Estado e cidadãos

de outro. ou entre cidadãos de Estados di.
versos, diyersificando as leis destes;
e) os pleitos entre Estados estrangeiros e

cidadãos brasileiros;
f) as acções movidas por extrangeiros e

fundadas, quer em contractos com o Governo
da União, quer em convenções ou tratados
da União com outras nações;

•
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g) as questões de direito maritimo ~ na-
vegação, ass~m no oceano como nos riOS o
lagos do Palz j _' '1
h) as questões de dlrelto criminal ou civl

internacional;
i) os crimes politicos.

10 E' vedado ao Congresso. cOJ?metter
qU~lq'uer jurisdicção federal ás Justiças dos
Estados. d . t

~ 2 o As sentenças e ordens a ~~glS ~a-
tura 'federal são executadas por offc~aels JUi
diciarios da União, aos qu.a~s a po l~la. oca.
é obrigada a prestar auxlho, quan o lnvo
cada por elles. . . .

Art. 61. As decisões dos J!llzes ou Trlbu-
naos dos Estados, nas materias de sua co~-
petencia, porão termo aos processos e s
questões, salvo quanto a:

1.0 habeas-corpus, ou
2 o espolio de extrangeiro, quando a es.

pedie não estiver prevista em convençao ou
tratado. t .

Em taes casos haverá recurso volun ariO
para o Supremo Tribunal Federal. _

Art 62. As justiças dos Estado~ nao po.
dem intervir em questões sUbmettldait aos
Tribunaes Federaes, nem annullar, a derar
u suspender as suas sentenças ou ~r e~s.

~ reei rocamente, a justiça fe~eral nao P?de
- 't v& em questões submettldas aos Trlbu.
lO e: dos Estados, nem annullar, alterar ou
na:pender as decisões ou ordens destes, ex.
S~ptuados os casos expressamente declara-
âos nesta Constituição.

1
I
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Titulo 11

DOS ESTADOS

Art. 63. Cada Estado reger-se.á pela Con.
stituição e pelas leis que adoptar, respeita.
dos os principios constitucionaes da União.

Art. 64. Pertencem aos Estados as minas
e terras devolutas situadas nos seus respe.
ctivos territorio!1, cabendo á União sómente
a porção de territorio que for indispensavel
para a defesa das fronteiras, fortificações,
construcções militares e estradas de ferro
federaes.

Paragrapho unico. Os proprios nacionaes,
que não forem necessarios para serviço da
União, passárão ao dominio dos Estados, em
cujo territorio estiverem situados.

Art. 65. E' facultado aos Estados;
1.0 Celebrar entre si ajustes e convenções

sem caracter politico (Art. 48 n. 16).
2.0 Em geral todo e qualquer poder ou di.

reito, que lhes não for negado por clausula
expressa ou implicitamente contida nas clau-
sulas expressas da Constituição.

Art. 66. E' defeso aos Estados:
I.o Recusar fé aos documentos publicos,

de natureza legislativa, administrativa ou
judiciaria da União ou de qualquer dos Es-
tados;

2. o Rejeitar a moeda ou a emissão banca-
ria em circulação por acto do Governo Fe-
deral;

3.° Fazer ou declarar 'guerra entre si e
usar de represalias.

•
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4. o Denegar a extr3;dicc;ão de criminosos,
reclamados pelas justIças de outros Es~ados
ou do Districto Federal, begundo as leIS da
União por que esta materia se reger (Art.
34, n. 32). t. - eCI'ficaArt. 67. Salvas as res rlCç?eS esp .
das na Constituição o nas leIS federaes, o
Districto Fodoral é administrado pelas auto.
ridades municipaes.

Paragrapbo unico. As despesl!-s de. cara.
cter local na Capital da Repub.hca, mcu~.
bem excl~sivamento á auctorldade mum.
cipa!.

Titulo 111

DO MUNICIPIO

Art. 68. Os Estados organizar-se ão ~e fór.
ma quo fique assegurada a auton.omla dos
municipios, em tudo quanto respcnte ao seu
peculiar interesse.

Titulo IV

DOS CIDADÃOS BRASILEIROS

Seeção I

DAS QUALIDADES DO CIDADÃO BRASILEIRO

Art. 69. São cidadãos bra~i1eiros: .
I o Os nascidos no Brasil, amda quo ~e paI

ext~angeiro, não residindo este a serVIço de
sua nação;

1,
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.2,° Os filh~~ de p.ai. brasilei~o e os illegi-
tImos de. mal .bl'asl!mra, nascIdos em paiz
extrangClro, SI estabelecerem domicilio na
Republica;

3.° Os filhos do pai brasileiro quo estiver
noutro Paiz ao sorviço da Republica, em-
bora neHa não venham domiciliar.se'

4.° Os extrangeiroõ, que, achando.se n~ Bra-
sil aos 15 de novombl'o do 1889, não docla-
rarem, den~ro em seis mezes depois de en-
trar om VIgor a Constituição, o animo de
con~ervar a -naci~nalidade de origem;
. 5. Os. extrangOlros quo possuirem bens
ImmOVOISno Brasil ~ forem casados com bra-
sileiros ou tiverem tilhos brasileiros com-
tanto que residam no Brasil, salvo se 'mani.
festarem a intenção do não mudar de na.
cionalidade j

6.° Os extrangeiros por outro modo natu-
ralizados.

Art. 70. São oleitores os cidadãos maiores
do 21 annos, que so alistarem na fórma da
lei.

~ 1.0 Não podom alistar-se eleitores para
as eleições federaes ou para as dos Estados:

1.0 Os mendigos;
2.° Os analphabetos;

_ 3.° As praças de pret, exceptuados os alu-
~nos das escolas militares de ensino supe-
rIOr j

4.° Os religiosos de ordens monasticas
companhias, congr'egações ou communidades
de q~alq~er denolllinação, sujeitas a voto do
obedlO~Cla, regra ou estatuto quo impol'te a
renunCIa da liberdado in di vi dual.

~ 2,° São inolegi veis os cidadãos não aliso
tavois.

•

•
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Art, 71. Os diroitos do cidadão brasi-
loiro só so suspendem ou pordem nos casos
aq ui particula ['izados.

~ 1.0 Suspendem.se:
a) por incapacidade physica ou moral j

b) por condemnação criminal, erilquanto
durarem os seus effeitos,

~ 2,° Perdem-se:
a) por naturalização em paiz extran.

geiro;
b) por acceitação de emprego ou pensão de

governo extrangeiro, sem licenca do poder
executi vo foderal.

~ 3.° Uma lei federal determinará as con-
dições de reacquisição dos direitos de cio
dadão brasileiro.

Seeção 11

DECLARAÇÃO DE DIREITOS

Art. 72. A C0nstituição assegura abra.
sileiros e a extrangeiros residentes Paiz a
inviolabilidade dos dirt'itos concel'llentes á
liberdade, á segurança ind.ividual e á pro.
priedade nos termos seguintes:

~ 1.' Ninguem póde ,er obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma cousa senão em
virtude da lei.

~ 2: Todos são eguaes perante a lei .
A Republica não admitte privilegios do

nascimento, desconhece fóros de nobreza e
extingue as ordens honorificas existentes e
todas as suas prerogativas e regalias, bem
como os titulas nohiliarchicos e de con-
selho.
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~ 3: Todos os individu3 e confissões reli.
giosas podem exercer publica e livremente
o seu culto, associando-se para esse fim e
adquirindo bens, observadas as disposições
do direito commum.

~ 4: A Republica. só reconhece o casa.
mento civil, cuja celebração será gratuita.

~ 5: Os cemiterios terão caracter secular
e serão administrados pela auctoridade mu-
nicipal, ficando livre a todos os cultos re.
ligiosos a pratica dos respectivos ritos em
relação aos seus crentes, desde que não
offendam a moral publica e as leis.

~ 6: Será leigo o ensino ministrado nos
estabelecimentos publicos.

~ 7: Nenhum culto ou egreja gozará de
subvenção official, nem terá relação de de.
pendencia ou :dliança com o governo da
União ou o' dos Estados.

~ 8: A todos é licito associarem.se e
reunirem-se livremente e sem armas, não
podendo intervir a policia senão para manter
a ordem publica.

~ 9.. E.' permittido a quem quer que seja
representar, mediante petição, aos poderes
publicos, denunciar abusos das auctorida-
des e promover a responsabilidade dos cul.
pados.

~ 10. Em tempo de paz qualquer póde
entrar no territorio nacional ou delle sahir,
com a sua fortuna e bens, quando e como
lhe convier, independentemente de passa.
porte.

~ lI. A casa é o asylo inviolavel do in-
dividuo; ninguem pode ahi penetrar, de
noite, sem consentimento do morador, seniio
para acudir a victima do crimes ou dosaRtfes;

•
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nem d~ dia, sonii:0 nos casos e pela fórma
prescrlptos na 101. . .

~ 12. Em qualquer assumpto e. hvre a
manifestação de pensamento pelll; Imprensa
ou pela tribuna, sem dependencla de cen-
sura respondendo cada um pelos abusos
que ~ommetter, nos casos e pela.fó!,ma que a
lei determinar. Não é permlttldo o ano.
nymato. t d I' t a~ 13. A' excGpção do tlagran e _e lC o, .
prisão não poder~ e~e?utar-se senao depOIS
de pronllncia do lll~lClado, ~alvos OS casos
determinados em 101, e medIante ordem es.
cripta da auctoridade competente.

~ 14. Ningem poderá ser conservado em
prisão sem culpa formada.. sal vas as ex-
cepções especificadas em 101, nem levado a
prisão, ou nella detido, si pr.estar fl!Ln9a
idonea nos casos em que a leI a admIttlr.

~ 15.'Ninguem será sentenciaqo senão pel~
auctoridade competente em VIrtude de 101
anterior e na fórma por ella regulad.a. .

~ 16 Aos accusados se assegurara na 101
a mais' plena defesa, com todus os recursos e
meios essenciacs a ella, desde a nota de
culpa entregue em vinte e qU!Ltro horas ao
preso e assignada pela auctorIdade compe.
tente, com os nomes do accusador e das
testemunhas.

~ 17. O direito de propriedade mantem-se
em todo a sua plenitude, sal.v!! a desa~ro.
priação por neces~ida~e ou .u~lhdade pubhca,
mediante indemOlzaçao preVIa.

As minas pertencem aos proprietarios do
sólo salvas as limitações que forem esta-
bele'cidas por lei, a bem da exploração
deste ramo de industria .
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g 18. E' inviolavel . '11dencia. o Slgl o da corrc~pon
g 19. Nenhuma pena .do delinquente. passara da pessoa
g 20. Fica abolida a .

banimento judicial peDa de galés ea de
g 21. Fica eguaim t b .morte, reservadas elJ.e a ~I~dli a pena de

ção militar em te~ps dd~I-oslçoes da legisla-
g 22. Dar.se-á o e guerra.

q~e o individuo soff;er hg~eas-c01'PUS seJI.lpre
mmente perio-o de so achar em Im.
coacção, POI' jí'lrgalida~Offrer bVioloncia ou

g 23. A excc}Jção da e ~u a uso do podor.
natureza. pcrtencence s ca~s~s que, por sua
não havérá fóro privI'lme !1dJUlZOSespeciaes,

'" 24 E' . gJa O.:;. garantIdo r ..
qualq.uer protlssão mo~al Iyre 11cxercIClO .de
dustnal. ' lllte ectual e lll.

g 25. Os inventos' d t.aos feus auctorc" a In us rIaes pertencerão
tido por lei um" .os. qU!1es ficará garan-
será concedido p!I~Iv~leglO temporario OI:
razoavel, quando ha' oDgress.o um premio
garizar o invento. Ja convellleneia de vul-

g 26. Aos auctares d b .
artisticas é garantido a~. o .ras htterarias e
reproduzil-as pela im o lrClto exclusivo de
outro processo meca p.rensa ou por Q.ualquer
auctores gosarão des~lCod' O~ herdclros dos
que a lei determinar e Irelto pelo tempo

g 27. A lei assegu~a . t b
dade das marcas de fa~a. em em aproprie.

g 28. Por motivo de rICa.
religiosa Denhum .dcre.?ça ou de funcção
derá ser 'privado d CJ ada~ ?rasileiro po.
Iíticos, nem exim? _seus dIreItos .civis e po.
qualquer civico. r se do cumprImento de

. ,---
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g 29. Os que a!legarem motivo de crença
religiosa com o fim de se isentarem de
qualquer onus que as leis da Republica imo
ponham os cidadãos, e aos que aceitarem
condecoração ou titulos nobiliarchicos ex-
trangeiros, perderão todos os direitos polí-
ticos.

g 30. Nenhum imposto do qualquor na.
tureza podorá ser cobrado senão em vir-
tude de uma lei que o auctorize.

g 31. E' mantida a instituição do Jury.
Art. 73. Os cargos publicas, civis ou mi-

litare~, são accessiveis a todos os brasalei-
ruB, observadas as condições de capacidade
especial que a lei estatuir, sendo, porém
vedadas as accumulações remuneradas.

Art. 74. As patentes, os postos e os car-
gos inamoviveis são garantidos em toda a
sua plenitude.

Art. 7[.. A aposentadoria só poderá ser
dada aos funccionarios publiccs em caso de
invalidez no serviço da Nação.

Art. 76. Os officiaes do exercito e da ar-
mada, só perderão suas patentes por con.
demanação a mais de dous annos do prisão,
passada em julgado nos tribunaes compe.
t~lltes.

Art. 77. Os mili.tares do terra o mar terão
fôro especÍld nos delictos militares.

~ I: Ebte fôro compor.se á de um Supre-
mo Tribunal Militar, cujos membros serão
vitalicios, e dos conselhos necessarios para
a formação da culpa e julgamento dos
crimes.

~ 2' A organização e attribuições do Su-
premo TJ'ibunal Militar serão reguladas por
lei.
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Art. 78 A esp .fi' - dd"t . - eCI caça0 as garantias e
Ir~1 os, ntao expressos na Constituição não

exc u3 ou ras garantias e direitos, não' enu-
mera os, mas resultantes da fôrma de o-
verno q~e ella estabelece e dos principYos
que consigna.

Titulo V

DISPOSICÕES GEHAES

Art. 79. O cidadão investido em funcções
de qu~lquer dos tres Poderes federaes não
podera exercer as de outro.
. ~rt. 80. Poder-se-á declarar em estado de .

SItiO qualquer par~e do territorio da União,
suspendendo-se ahl as garantias constitucio.
naes por tempo determinado, quando a se-
gurança_ da Republica o exigir, em caso de
a.ggressao extrangeira ou commoção intes-
tina. (Art. 34, n. 21)

~ I.' Não se achando reunido o Congresso
e correndo a Patria imminente perigo ex.
ercerá essa attribuição o Poder Executivo
Federal. (Art. 48, n. 15)
. ~ 2.' Este! P5lrém, durante o estado de

SitIO,_ restrmglr.se'á nas medidas de re-
pre~sao contra ~s pessoas a impor:
,I. d A d~tençao em logar não destinado aos

reos e crimes communs .

t
2:' O ~esterro para Ollt~OS sitios do terri-

orlo nacIOnal.
~ ~.' Logo que se reunir o Congresso o

Presidente da R~publica lhe relatará, mo'ti-
vando.a~, as medidas de excopção que hou-
verem Sido tomadas.
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ê 4.' Asautoridadel; que ténham ordenado
taes medidas são responsaveis pelos abusos
commettidos.

Art. 81. Os processos findos, em mate ria
crime, poderão ser revistos, a qualquer tem-
po, em beneficio dos condemnados, pelo Su-
premo Tribunal Federal, para reformar oU
confirmar a sentença.

~ 1.' A lei marcará os casos e a forma
da revisão, que poderá ser requerida pelo
sentenciado, por qualquer do povo, ou ex-
oflicio pelo Procurador Geral da Republica.

~ 2" Na revisão não pôdem ser aggra.
vadas as penas da sentença revista.

~ 3.' As disposições do presente artigo
são extensivas aos processos militares.

Art. 82. Os funccionarios publicos são es-
trictamente responsaveis pelos abusos e
omissões, em que incorrerem no exercicio
de seus cargos, assim como pela indulgen-
cia ou negligencia em não responsabilisa-
rem etlectivamente os seus subalternos.

Paragrapho unico. O funccionario publi-
co abrigar-se-á por compromisso formal, no
acto da posse, ao desempenho dos seus de-
veres ~Iegaes .

Art.~83. Continuam em vigor, emquanto
não revogadas, as leis do antigo regimem,
no que explicita ou implicitamente não for
contrario ao systema de Governo firmado
pela Constituição e aos principios nella con-
sagrados.

Art. 84. O Governo da União arftança o
pagamento da divida publica interna e ex-
terna.

Art. 85. Os officiaes do quadro e das clás-
ses annexas da Armada terão as mesmas pa-

R. C.-14
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tentes e vantagens que os do Exercito nos
cargos de categoria correspondente.

Art. 86. Todo o brasileiro é obrigado ao
serviço militar, em defeza da Patl'ia e da
Constituição, na fórma das leis federaes.

Art. 87. O Exercito Federal compôr.se-á
de contigentes que os Estados e o districto
federal são obrigados a fornecor, Constitui-
dos de conformidade com a lei annua de
fixação de forças.

~ 1.. Uma lei federal determinará a .orga-
nisação general do Exercito, de accordo com
o n. 18 do art. 34.

~ 2.. A União se encarregará da instruc.
ção militar dos corpos e armas o da instac.
ção militar superior.

~ 3.' Fica abolido o recrutamonto militarforçado.
~ 4.' O Exercito e a Armada compôr.se-ão

pelo voluntariado, sem premio, e em falta
deste pelo sorteio, préviamente organizado.

Concorrem para o pessoal da Armada a
Escola Naval, as de aprendizes marinheiros
e a de Marinha Mercante, mediante soroteia.

Art. 88. Os Estados Unidos do Brasil em
oaso algum se empenharão em guerra de
oonquista, directa ou indirectamente, por si
ou em alliança com outra Nação.

Art. 89. E' instituido um Tribunal do
Contas para liquidar as contas da receita e
despeza e verificar a sua legalidado, antes
de serem prestadas ao Congresso.

Os membros deste Tribunal serão nomeados
pelo Presidente da Republica com approva-
ção do Senado, e sómento perderão os sous
logares por sentonça.
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C nstituição poderá. ser r.efor.
Art. 90.. A.. 0 t. a do Congresso NaCIonal

mada, por IDICIa IV Estados
ou das Asse~~lé~~_~~.~ proposta a refor.
~ 1.' Consl er ntada uma quarta

ma, quando, sendo apr::mbros de qualquer
parte, pelo mden~~lgOr~sso Nacional, fôr acei-
das Camaras o - dous terços de
ta em tres discus~oesàa~o:ra ou quando for
votos, numa e nou ratos d~s Estados, no
solicitada por dOUSnn~rçrepresentado cada
decurso de u~ \ de votos de Fun As-Estado pela malorl
semblé~. E . proposta dar.se.á por aJ.lpro-

~ 2.. ssa uinte o fôr, mediante
vada, .SI no anno s~aioria de dous terços
tres discussões, d p~~ camaras do Congresso.
dos votos nas u ta approvada publicar.so.á

~ 3.' A .propos dos Presidentes e Secre;
com as asslgnaturas maras e incorporar.se.a
tarios das duas ca t integrante delIa.
á Constituição, codmola~e~ admittidos como

~ 4.' Não. po e~ o oCongresso,projectos
objecto de deh\eí~çao, f~rma republicana-fede.
ten.dentes a.a o idfade da representação dosratlva ou a Igua
Estados do Senado. da esta Constituição, será

Art. 91. lAPPdrovala mesa do Congresso eelIa promu ga a pe t
assignada pelos membros des e.

DISPOSIçõES TRANSITORIAS

I da esta ConstituiçãO. oArt. 1.' Pro~u ga A sembléa Geral, ele.
Congresso, reu~J~op~~ ~aioria absoluta de
gerá em seg.U1 . t ão e si nehum
voto~. na prlbmt~lra pV~ra~aiori~ relativa nacandidato a o lVer,
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segunda, o Presidente e o vice. Presidente
dos Estados Unidos do Brasil.

!3 1.' Essa eleição será feita em dous es-
crutinios distinctos para o Presidente e o
vice.Presidente respectivamente, recebendo-
se e apurando.se em primeiro logar as ce.
duIas para Presidente ~ procedendo-se em
seguida do mesmo modo para o vice-Presi.
dente.

!3 2.' O Presidente e o vice.Presidente,
eleitos nafórma deste artigo,occuparão aPre-
cidencia e a vice-Presidencia da Republica
durante o primeiro periodo presidencial.

!3 3.' Para essa eleição não haverá in.
compatibilidades.

!3 4.' Concluida elIa, o Congresso dará por
terminada a sua missão constituinte, c, sepa-
rando.se em Camara e Senado, encetará o
exercicio de suas funccões normaes a 15de
junho do corrente anno, não podendo em hy-
pothese alguma ser dissolvido.

!il 5.' No primeiro anuo da primeira legis.
latura, logo nos trabalhos preparatorios,
discriminará o Senado o primeiro e segundo
terço de seus membros, cujo mandato ha de
cessar no termo do primeiro e do segundo
triennios.

!': 6.. Essa discriminação e1fectuar.se.á
em tres listas, correspondentes aos tres ter-
ços, graduando-se os senadores de cada Es-
tado e os do districto federal pela ordem de
sua votação respectiva, de modo que se dis.
tribua ao terço do ultimo triennio o pri-
meiro votado do districto federal e em cada
um dos estados, o aos dous terços seguin-
tes os outros dous nomes na escala dos suf.
[ragios obtidos.
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d mpate considerar-se-ão
~ 7.' .~m :s~a~se velho~, decidindo-se por

favoreCI os .d d for igual
sorteios, quan;ot adl ~u~ até o fim . do ann?

Art. 2.' O s a o t d sua Constl-
de 18\12 n~o houver. decre a ot~ do Congres-
tuição, sera submettldo, po~ ~ais convenien-
so á de um dos outros, qu e o Esta.
te' a esssa adaptação p~rec~r~ a~~t%~me pelo
do sujeito a esse reg~me
procésho neHa determl.?ad;~e os Estados se

Art. 3.° A,' proporçaooverno Federal en.
Corem orga1?lzandâ' ? .Gtração dos serviços
tregar-Ihes-a a. a .~Ims etirem, e li-
que pela constltUlç:7. àhâ~ 1~~~ministração
quidará a responsa I I a es serviços e ao pa-
federal no tocante a ess r
gamento do pessoalt resp~~t~~~~ se occupa-

Art -40 Emquan o os dto., larizar as despesas, urano e
re~ em regu '.- dos seus serviçOS,
perlOdo de FOd~~~~z~b~ir-Ihes-ápara esse 11m
o Governo e d condições es-creditos especiaes! segun o as
tabelecidas por Im.

A t -. Nos Estados que se f?rcm _orga.
niz:nd~'entrará em vigor a c!as~lticaçao das
rendas estabelecida na ConstltUlção.

- para aArt 6 ° Nas primeiras nomeaçoes t d .•. d I para a dos Es a osmagistratura_ fe era. e. d direito e os
serão preferIdos os .lUI~es e
desembargadores de maIS nota.

Os ue não forem admi.ttidos na ~.ova OI'-

~~~~Z:~ãeO~~g~~i~r~~'s~r~~ve:;:e~~~~sd~o~
todos os seus vencImentos.

O e tiverem menoS de 30 annos de exer-
s ([u. _ ceber seus ordenados,

cicio eontlI~uarao a pe\ dos ~u aposentados
até que sejam aprovOl a .
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com ordenado cexercicio. orrespondente ao tempo de
As despesas com os 'dos ou postos em dis m1f.l~trados aposenta.

pelo Governo Federa)Olll lhdade serão pagas
Art. 7.0 E' conced'd

cantara, el(-imperado~ ~oa D.. Pedro de AI.
que, a contar de 15 d BrasIl, uma pensão
rant~.lhe por todo o t:mnovembro d~ 1889,ga.
tenCla decente O C po de sua vIda subsis-
sua primeira r~união °tlgr~.sso ordinario, em
pensão. ' xal a o quantum desta

Art. 8 o. O G
~ N~Ção'a casao:~r~ou:e~efIal adquirirâ para
Jamm Constant Bot I a eeeu o Dl'. Ben-
mandará collocar ~;:: df ~~galhães e nella
gem á memoria do apl e em homena.
dor da Republica. grande patriota e funda-

Paragrapho unico A .
Benjamin Constant te . VlUvado mesmo Dl'
usofructo da casa m ra,. emquanto viver ~enclOnada '

Mandamos, portanto t •des a quem o conhe . ' a odas as auctorida.
Constituição perte~~:.ento e execução desta
façam executar e obs em. que a executem e
como nella se conté;;rvar fiel e inteiramente
. Publique-se e cum •

1'10 da Nação. pra-se em todo o territo.

Sal~ d.as sessões do
Const~tumte na cidad ~ong~esso Nacional
em vmte e q t d e o RIO de Janeiro
ce.otos e nov~~t~Oe e fevetreirl? de mil oito~
bhca. um, erC01ro da Repu.

Prudente José de Mord? Congresso, Senador aes Barros, presidente
Il:IOEuzebio Goncalves !O~}.~aulo.-Anto-
sldente do Congresso d e melda, vico.pre-, eputado pela Bahia.
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-Dl'. João da Matta Machado, 1.0 secreta.
rio, deputado pelo Estado de Minas,Geraes.
-Dl'. José Paes de Carvalho, 2. o secretario,
senador pelo Estado do Pará'-Tenente-co-
ronel João Soares Neiva, 3.0 secretario, se.
nador pelo Estado da Parahyba.-Eduardo
Mendes Gonçalves, 4.0 secretario, deputado
pelo Estado do Paraná.-Manoel Francisco
Machado, senador pelo Estado do Amazonas.
-Leovigildo de Souza Coelho, idem.-Joa.
quim José Paes da Silva Sarmento, idem.-
Manoel 19nacio Belfort Vieira, deputado pelo
Amazonas.-Manoel Uchôa Rodrigues. idem.
-Manoel de Mello C. Barata, senador pelo
Pará. - Antonio Nicoláu Monteiro Baena,
idem.-Arthar Indio do Brasil e Silva, depu'
tado pelo Pará.-Innocencio Serzedello Cor-
rea, idem.-Raymundo Nina Ribeiro, idem.
-Dl'. José Ferreira Cantão, idem.-Dr. Pe.
dro Leite Chermont, idem.-Dr, José Teixei-
ra da Matta Bacellar, idem.-Lauro Sodré,
idem.-João Pedro Belfort Vieira, senador
pelo Estado' do Maranhão.-Francisco Ma.
noel da Cunha Junior, idem.-José Secundino
Lopes de Gomensoro, idem.-Manoel Bernar-
dino da Costa Rodrigues, deputado pelo Ma.
ranhão.-Casimiro Dias Vieira Junior. idem.
-Henrique Alves de Carvalho, idem.-Dr.
Joaquim Antonio da Cruz. senador pelo Es.
tado do Piauhy.-Theodoro Alves Pacheco,
idem.-Elyseu de Souza Martins. idem.-Or.
Anfriso Fialho, deputado pelo Piauhy.-Dr.
Joaquim Nogueira Paranaguá, idem.-Nelson
de Vasconcellos Almeida, idem .-Coronel Fir-
mino Pires Ferreira, idem.-Joaquim de Oli.
veira Catunda, senador pelo Cearã.-Manoel
Bezerra de Albuquerque Junior, idem.-Theo-
dureto Carlos de Faria Souto, idem.-Ale-
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xandro José Barbosa Lima, deputado pelo
Ceará. -José Freire Bezerril Fontenelle idem.
-João Lopes Ferreira Filho, idem. ~ Justi.
niano de Serpa, deputado pelo Cearã.-Dr.
.José A volino Gurgel do Amaral, idem.-Ca_
pitão José Bevilacqua, idf'm. -Gonçalo de
Lago Fernandes Bastos, idem.-Manoel Coe-
lho Bastos do Nascimento, idem.-José Ber.
nardo de Medeiros, senador pelo Estado do
Rio Grande do Norte.-José Pedro de Oli-
veira Galvão, idem.-Amaro Cavalcanti idem.
-Alminio Alvares Affonso (PI'O vila divium
pro que universa Republica), deputado pelo
Rio Grande do Norte.-Pedro Velho de AI.
buquerque Maranhã?, idem.-Miguel Joaquim
de Almeida Castro, Idem.-Antonio de Amo.
rim Garcia, idem.-José de Almeida Barreto,
senador pela Parahyba do Norte.-Firmino
Gomes da Silveira, idem.-Epitacio da Silva
Pessoa, deputado pela Parahyba.-Pedro Ame-
rico de Figueiredo, i~em. -Antonio Joaquim
do Couto Cartaxo, leIem.-João Baptista de
Sá Andrade, idem.-Primeiro tenente João
ela Silva Retumba, idem.-Dr. José Hygino
Duarte Pereira, senador por Pernambuco._
José Simeão de Oliveira, idem.-José Nicolau
Tolentino de Carvalho, deputado por PerDam-
buco.-Dr. Francisco de Assis Rosa e Silva
idem.-João Barbalho DcMa Cavalcanti idem'
-Antonio Gonçalves Ferreira, idem:-Joa:
quim José de Almeida Pernambuco idem._
João .Juvencio Fe.rreira de Aguiar: idem.-
Andre Cavalcanti de Albuquerque, idem.-
Raymundo Carneiro de Souza Bandeira idem.
Annibal Falcão, idem.-A. A. Perelra de
Lyra, idem.-José Vicente Meira de Vascon-
~ellos, idem.-João de Siqueira Cavalcllnti
Idem.-Dr. João Vieira de Araujo, idem.-':

-219-

Luiz de Andrade, idem.-Vicen~e Antonio.do
Espirito Santo, idem. -Belarmmo CarnClro,
idem.-Floriano Peixoto, senador por Ala-
gôas.-Pedro Paulino da Fonseca, i~em.-
Cassiano Candido Tavares Bastos, Idem.-
Theophilo Fernande~ dos Santos, deputado
por Alagôas.-Joaqmm Pontes. de .M~r~~da,
idem.-Francisco de Paula Leite e OItICICa,
idem.-Gabino Besouro, idem.-Manoel da
Silva Rosa .Junior, senador por Sergipe.-Ivo
do Prado l\IonteR Pires da Franca, deputado
por Sergipe.-.Manoel Presc.iliano de.Olivei.
ra Valladão idem.-Dr. Fehsbello Firmo de
Oliveira Frdirr. idem.- Virgilio C. Damasio,
senador pela Hahia.-Ruy Barbosa, idem.-
José Augusto de Freitas, deputado pela Ba.
hia. -Francisco de Paula Argollo, Idem.-
Joaquim Ignacio Tosta, idem.-pr .. José Joa.
quim Seabra, idem.-Dr. ArIstides Ce~ar
Spinola Zama, idem.-Dr. Arthur Cesar RIOS,
idem.-Garcia Dias Pires de Carvalho e AI.
buqucrque, idem.-Marcolino de Moura e AI.
buquerque, idem.-Dr. Francisco dos San-
tos Perrira. -idem.-Custodio José de Mello,
idem.-Dr. Francisco de Paula Oliveira Gui.
marães idem.-Aristides A.Milton, idem.-
Amphil~phio Botelho. Freire de 9ar,:alho,
idem.-Francisco Maria Sodré PerClra, Idem.
Dyonisio E. de Castro Cerqu~ira,. ide~.-
Leovigildo do YpiraDga Amonm FIIgu.?lras,
idem.-Capitão de mar e guerra Bal'~o de
S. Marcos, idem.-Barão de VilIa Viçosa,
idem.-Sebastião Landulpho da Rocha Me.
drado idem.-Francisco Prisco de Souza Pa.
raiso ' idem .-Domingos Vicente Gonçalves
de S~uza, senador pelo Espirito-Santo.-GiJ
Diniz Goulart, idem.-José Cesario de Miran.
da Monteiro de Barros, idem,-José de Mello
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Carvalho Muniz Freire, deputado pelo Espi.
r~to-S~nto.-Antonio Borges de Athayde Ju-
mor, utem.-Dr. João Baptista Laper, sena.
dor pelo Rio do Janeiro.-Braz Cal'neiro No-
gueira da Gama, idem.-Francisco Victor da
Fonseca e Silva, deputado pelo Rio de Ja.
neiro.-João Sevoriano da Fonseca Hermes
idem -Nilo Peçanha, idem.-Dr. Urbano Mar.'
condes dos Santos Machado, idem.-Contra-
almir~nte Dyonisio Manhães Barreto, idem.
-Cyrlilo de Lemos Nune~ Fagundes, idem.
-Dl'. Augusto de Oliveira Pinto, idem.-
José Gonçalves Viriato de Medeiros, idom.-
Joaquim José do Souza Brevos, idem.-Vir.
gilio de Andrade Possoa, idem.-Carlos An-
tonio de França Carvalho, idem.-João Ba.
ptista da Motta, idem .-Luiz Carlos Fróes da
Cruz, idem. -Alcindo Guanabara, idom.-
Erico Marinho da Gama Coelho. idom.-Edu.
ardo \Vandonkolk, senador pela Capital Fe-
deraI.-Or. João Sevoriano da Fonseca, idom.
-Joaquim Saldanha Marinho, idom.-João
Bap~ista do Sampaio Ferraz, deputado pela
Capital FoderaI.-L.opos Trovão, idem.-AI-
i'!'odo Ern~sto ,Jacquos O.uriquo, idem.-Aris-
t~des ~a Silvoira Lobo, i~om.-F. de P. May.
rlllk, ldem.-Dr. FranCISCOFurquim \Ver-
nek do Almeida, idom.-Domingos Jesuino
do Albuquerquo Junior, idom.-Thomaz Del.
fino, idem. - José Augusto Vinhaes, idem.-
Americo Lobo Leite Peroira, senador pelo
Estado do Minas Geraes.-Antonio Olyntho
dos Santos Pires, deputado pelo Estado de
Minas-Geraes. - 01'. Pacifico Gonçalves da
Silva Mascarenhas, idem.-Gabriel de Paula
Almeida ~agalbães, idom.-João das Chagas
Lobato, ldom.-Antonio Jacob da Paixão,
idem.-Alexandre Stockler Pinto de Mene-
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zes, idem.-Fr~l1.cisco Luiz da Ve~~a~idem.
-;-01'. José Candulo d,a C,osta Senna, ld~m.:-
Antonio Affonso Lamoulller Godofredo, Idem.
Alvaro A. de Andrado Botolho, idem.-Fe.
liciano Augusto de Oliveira Penna, idom.-
Polycarpo Rodrigues Viotti, idom.-AÍ1ton~o
Dutra Nicacio, idem.-Francisco Correa Fer-
reira Rabelló. idem.-Manoel Fulgencio AI.
vos Pereira, idem,-Astolpho Pio da Silva
Pinto idem.-Aristides de Araujo Maia, idem.
Joaqu'im Gonçal ves Ramos, idem.-Carlos Jus.
tiniano das Chagas, idem.-Cons.tanti~o Luiz
Pallótta, idem .-Di'. João Antonio de Avel.
lar, idem.-José JlJaquim Ferreira Rab,~1I0,
idem .-Francisco Alvaro Bueno de Palva,
idem.-Dr. José Carlos Forreira Pires, idem.
-Manoel Ferraz de Campos Sanes, senador
pelo Estado de S. Pa~lo.-Francisco Gly-
cerio. deputado pelo Estado de S. Paulo.-
Manoel de Moraes Barros, idem.-Joaquim
Lopes Chaves, idem.-.Domingos Correa de
Moraes, idem.-Dr. João Thomaz Carvalha!,
idem.-Joaquim de Souza Mursa, idem.-Ro.
dolpho N. Rocha Miranda, idem .-Paulino
Carlos de Arruda Botelho, idom. -Angelo
Gomes Pinbeirô Machado, idem. -Antonio
José da Costa Junior, idem.-Francisco de
Paula Rodri~ues Alves, idem.-Alfredo Ellis,
idom.- Antonio Moreira da Silva, idem.-
José Luiz de Almeida Nogueira, idem.-José
Joaquim de Souza! senador por .Goyaz.-An .
tonio Amaro da Silva Canedo. Idem.-Anto.
nio da Silva Paranbos.-idem. - Sebastião
Fleury Curado, deputado por Goyaz. - Jose
Leopoldo do Bulbões Jardim, idem.-Joaquim
Xavier Guimárães Natal. idem.-Aquilino do
Amaral, senador por Matto Grosso.-JoaqniJ:!!
Duarte Murtinho, idem.-Dr. Antonio PinhO!-
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ro Guedes, idem.-Antonio Francisco de Aze-
redo, deputado por Matto Grosso.-Caetallo
Manoel de Faria e Albuquerque, idem.-
Ub,ddino do Amaral, senador pelo Paraná.-
.1(1séPereira dos Santos Andrade, idem.-
Belarmino Augusto de Mendonca Lobo, de.
putado pelo Paraná. -Marciano Augusto Bo-
telho.de Magalhães, idem.-Fernando Macha.
do Simas, idem.-Antonio Justiniano Este.
ves Junior, senador por Santa Catharina.-
Dr. Luiz Deltlno dos Santos, idem.-Lauro
Severiano Muller, deputado por Santa Ca.
tharina. -Carlos Augusto de Campos. idem.
-Felippe Schimidt, idem.-Dr. José Candido
de Lacerda Coutinho. idem.-Ramiro Fortos
de Barcellos, senado'r pelo Estado do Rio
Grande do Sul.-Julio Anacleto Falcão da
Frota, idem.-.José GomesPinheiro Machado,
idem. - Victorino Ribeiro Carneiro Monteiro,
deputado pelo Rio Grande do SuJ.-Joaquim
Pereira da Costa, idem.-Antão Gonçalves de
Fal'ia, idem.-Julio de Castilhos, idem.-An-
tonio Augusto Borges de Medeiros, idem.-
Alcides de Mendonça Lima, idem. -J. F. de
Assis Brasil, idem.-Thomaz Thompson Flo-
res, idem. - Joaquim Francisco de Abreu.
idem.-Homero Baptista, idem.-Manoel Luiz
da Rocha Osorio, idem.-Alfredo Cassiano do
Nascimento, idem.-Fernando Abbott, idem,
Demetrio Nunes Ribeiro, idem. -Antonio
Adolpbo da Fontoura Menna Barreto, idem. •
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