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APRESENTAÇÃO
A Mesa da Assembléia e a Comissão Preparatória dos Trabalhos da IV As-

sembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais, com o propósito de registro histón-
co de antecedentes e com o objetivo de oferecer subsídios para elaboração das nor-
mas regimentais que disciplinarão o exercício do Poder Constituinte decorrente no
Estado, fazem publicar a presente coletânea dos anteriores Regimentos Internos das
Constituintes Mineiras e de normas similares.

- O Regimento Interno do Congresso Constituinte Mineiro de 1891 regula-
mentou os trabalhos de elaboração do primeiro texto fundamental do Estado, marco
inicial de sua existência jurídica, no exercício do poder decorrente da Constituição Fe-
deral de 1891, que instaurou a República e a Federação no Brasil:

- O Regimento Interno de 1935 regulou o desenvolvimento dos trabalhos de
elaboração da nova Carta Magna do Estado, em decorrência da Constituição Federal
de 1934, que incorporara em seu texto as profundas alterações de toda ordem advin-
das da Revolução de 30:

- O Regimento Interno da Terceira Assembléia Constituinte do Estado, de
1947, por sua vez, regeu os trabalhos de elaboração do novo texto constitucional,
que, na esteira da Constituição de 1946, reestruturou em moldes democráticos o Es-
tado, após o interregno ditatorial do Estado Novo iniciado em 1937.

As normas procedimentais publicadas em seqüência à lei interna da Consti-
tuinte Estadual de 1947, embora não tenham origem em Assembléias Constituintes,
integram a presente publicação por constituírem documentos de significativo valor pa-
ra a compreensão do papel reservado ao Legislativo Estadual no período pós-64 e
sobretudo porque possibilitam uma visão global da evolução histórica das normas
instrumentais de elaboração das Constituições mineiras, São elas:

- A Resolução 722, de 1965, que estabelece as normas procedimentais
para a adaptação da Constituição do Estado de 1946 ao Ato Institucional n 9 2, de 27
de outubro de 1965, e a seus atos complementares:

- Decreto-Lei Federal n 9 216, de 27 de fevereiro de 1967, que estabeleceu
normas procedimentais para a elaboração dos textos constitucionais dos Estados-
membros:

- Decisão de questão de ordem pela Presidência através da qual se estabe-
leceram as normas regimentais aplicáveis ao processo legislativo para adaptação da
Carta Constitucional do Estado ao texto da Constituição Federal de 1967:

- Normas procedimentais que regulamentaram o processo de adaptação da
Constituição do Estado à Emenda nç 1, de 1969.

DePJdONe(JZbU,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Deputado Kemil Kv,w,ira
Presidente da Comissão Preparatório dos Trabalhos da
IV Assembléia Constinurne do Estado de Minas Gerais

Deputado José Bo.fcio
Relator da Comissão Preparatória dos Trabalhos da

IV Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais
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REGIMENTO INTERNO DO CONGRESSO CONSTITUINTE DO ESTADO
DE MINAS GERAES

CAPITULO 1

DA REUNIÃO DO CONGRESSO

Art. 1 2 A reunião do Congresso Mineiro terá logar na sala que previamente lhe
destinar o governo do Estado, servindo provisoriamente de presidente o senador que
houver presidido ás sessões preparatorias do Senado e de vice-presidente o deputa-
do que houver presidido ás da Camara.

Art. 29 Servirão provisoriamente de secretários dois dos que houverem servido
nas sessões preparatorias das duas camaras, occupando os logares de 1 9 o 1 9 da
Camara dos Deputados e de 2Q o 1 9 do Senado.

Art. 39 Esta mesa presidirá á sessão solemne de instailação do Congresso e
funccionará até a eleição da mesa definitiva.

Art. 42 Occupados os respectivos logares pela mesa provisoria, o presidente
convidará os membros do Congresso a contrahirem o formal compromisso de bem
cumprir os seus deveres pelo modo por que elIe passa a fazei-o ; e, levantando se, no
que será acompanhado por todos quantos se acharem na sala, proferira a seguinte
afirmação:

•'Prometto cumprir lealmente o meu dever de representante do Estado de Minas
Geraes, promovendo, quanto em mim couber, seu bem estar e prosperidade."

Paragrapho unico. Em seguida mandará fazer a chamada e cada um dos repre-
sentantes, começando pelos outros membros da mesa, dirá á' proporção que for pro-
ferido o seu nome:— "Assim o prometto.'

Art. 59 Logo que for recebida a "mensagem" o governador do Estado acompa-
nhando a Constituição ad referendum, e os precisos exemplares impressos da
mesma, o presidente mandará distribuir estes por todos os membros do Congresso.

CAPITULO II

DA MESA

Art. 69 A mesa definitiva se comporá de um presidente e de dois secretários,
que serão eleitos para servirem pelo tempo que durarem as sessões do Congresso
Mineiro.

Além destes, serão eleitos um vice-presidente e dois supplentes dos secreta-
rios.

Art. 72 Esta mesa será eleita por escrutinio secreto, recebendo se cedulas es-
peciaes para os cargos de presidente e vice-presidente, englobadas e especificada-
mente, procedendo se do mesmo modo com relação a eleição dos dois secretarios.

Os immediatos em votos a estes ultimos serão supplentes na ordem da vota-
ção.

13



§ 1 9 Se nenhum dos votados para presidente e vice-presidente obtiver maioria
absoluta, proceder-se-há a 2 escrutinio entre os dois mais votados.

§ 29 A eleição dos secretarios será feita á pluralidade de votos.
§ 39 No caso de empate decidirá a sorte.

DO PRESIDENTE

Art. 80 Ao presidente compete, além do mais que lhe é commettido por este re-
gimento:

1 9 Abrir e encerrar as sessões nos dias e horas marcados; fazer ler e assignar
as actas; designar a ordem do dia; estabelecer o ponto da questão para a discussão;
propor a votação e declarar o seu resultado.

2 Convocar a sessão em caso urgente e extraordinario, fóra das horas e dias
marcados.

32 Suspender a sessão ou levanta-ia quando não puder manter a ordem ou as
circumstancias o exigirem.

Art. 99 Nos casos em que algum representante infringir as disposições deste
regimento ou faltar á consideração ao Congresso ou a qualquer de seus membros, o
presidente o advertirá usando da formula - Attenção' - Si essa advertencia não
bastar, o presidente dirá —Senhor deputado (ou senador) F ... attenção.

Art. 10. O presidente, na impossibilidade de manter o ordem, suspenderá a
sessão, declarando o de viva voz, ou não podendo ser ouvido, deixando a cadeira.

Art. 11. O presidente pode discutir e votar quanto julgar conveniente ao exerci-
cio de seu mandato, contato que para o fazer deixe a presidencia, emquanto se tra-
tar de objecto que se proponha a discutir, a qual será então exercida interinamente
pelo vice-presidente, e, na falta deste, pelos secretarias, segundo a sua ordem numé-
rica.

O mesmo se praticará quando, durante a sessão, que deve ser continua, o pre-
sidente por qualquer motivo deixar a cadeira.

DO VICE-PRESIDENTE

Art. 12.0 vice-presidente substituirá em todas as suas attribuições ao presi-
dente, em seus impedimentos, e não poderá fazer parte de commissáo alguma.

DOS SECRETARIOS

Art. 13. Ao 1 9 secretario compete: substituir o presidente na ausencia ou impe-
dimento do vice-presidente; ler os officios dirigidos ao Congresso e quaesquer outros
papeis presentes á mesa; subscrever a correspondencia official; assignar, depois do
presidente, as actas das sessões; ter a direcção e fiscalização dos trabalhos e des-
pezas de secretaria durante as sessões do Congresso.
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Art. 14. Ao 29 secretario incumbe: ler e assignar, depois do 1 9 secretario, as
actas das sessões, que serão escriptas, sob sua inspeção por um dos oficiaes da
secretaria, o qual para esse fim terá na sala uma mesa especial em logar que fôr de-
signado.

Paragrapho unico Ambos os secretarios contarão os votos nas deliberações,
havendo duvida, e servirão de escrutadores nos escrutínios secretos; farão a lista
das pessoas que obtiverem votos, e tomarão nota dos representantes que pedirem a
palavra.

Art. 15. Não havendo sessão, por falta de numero legal, o 1 9 secretario fará a
chamada para notar os que faltarem com participação de causa ou sem eRa, e assim
se dec!arará na acta do dia, que sempre se lavrará.

Art. 16. A substituição dos secretarios será feita pelos respectivos supplentes
conforme a ordem regular da numeração,e, para supprir as faltas momentaneas des-
tes, o presidente convidará qualquer dos membros do Congresso presentes.

CAPITULO III

DOS REPRESENTANTES

Art. 17. O representante que comparecer depois será recebido por uma com-
missão de tres membros, nomeada pelo presidente, e proferirá perante este a men-
cionada formula de affirmação, não sendo necessario que haja na casa o numero exi-
gido para as deliberações do Congresso.

Art. 18. O representante que fôr obrigado a faltar por mais de Ires dias, dará
parte ao 1 9 secretario do impedimento legitimo que tiver.

Paragrapho unico Si carecer de licença, deverá requerer por escnpto ao Con-
gresso: e, nomeada, pelo presidente uma commissão de tres membros para dar pare-
cer e lido este em sessão, será dado para ordem do dia e sem discussão posto á vo-
tos, entendendo-se que foi approvado si tiver a seu favor a maioria dos membros do
Congresso presentes.

Art.19. Nenhum representante poderá falar sem pedir a palavra ao presidente e
concedida esta, falará de pé e dirigirá o discurso ao presidente ou ao Congresso. Po-
derá, porém, falar sentado, com permissão do presidente, em caso de molestia.

Art. 20. Um dos secretarios fará a relazão dos representantes que tiverem pe-
dido a palavra e, de accõrdo com a lista organizada, será a palavra concedida, na or-
dem em que tiverem sido inscriptos.

Paragrapho unico. Quando muitos pedirem a palavra ao mesmo tempo, o presi-
dente dará a precedencia a quemihe parecer, ficando, porém, a sua decisão sujeita á
approvação do Congresso, si algum representante o requerer.

Art. 21. O auctor de qualquer indicação, parecer ou requerimento terá preferen-
cia sempre que pedir a palavra sobre a sua materia. Os relatores das commissões
serão para esse fim considerados como auctores dos respectivos pareceres.

Art. 22. Aos membros do Congresso é prohibido usar de expressões ofíensivas
ou desrespeitosas e, por qualquer modo, perturbar a ordem dos trabalhos.
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Art. 23. Nenhum membro do Congresso poderá falar contra o vencido.
Art. 24. Qualquer membro do Congresso tem direito de reclamar a observancia

deste regimento, e ao presidente cumpre satisfazer immediatamente semelhante re-
quisição sem admittir reflexões ou debate, salvo si houver duvida em ser a disposição
do regimento applicavel ao caso.

Art. 25. Não poderá ser dado para ordem do dia nem constituir objecto de dis-
cussão, assumpto que não seja immediatamente ligado ao fim do Congresso, como
constituinte, salvo requerimento devidamente approvado pela maioria dos membros
presentes.

Art. 26. Si, depois que o Congresso começar a funccionar, comparecer algum
deputado ou senador cujos poderes ainda não estejam reconhecidos, a Camara ou o
Senado proceder a competente verificação, reunindo se para esse fim separadamen-
te, em horas diversas das marcadas para os trabalhos do Congresso e perante a me-
sa que serviu nas sessões preparatorias.

CAPÍTULO IV

DAS ACTAS

Art. 27. As actas devem conter descripção succinta dos trabalhos do Congres-
so durante cada sessão e serão sempre assignadas pelo presidente e secretarios.

Art. 28. Qualquer membro do Congresso pôde fazer inserir o seu voto na acta,
sem motivai-o, comtanto que mande á mesa, antes de approvada a acta, a compe-
tente declaração por escripto, podendo, porém, fazer inserir na folha que publicar os
debates do Congresso a sua declaração motivada de voto.

CAPITULO V

DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 29. Ao meio-dia em ponto, de todos os dias uteis, o presidente tocará a
campainha, tomará assento, e verificando que se acha presente a terça parte dos
membros do Congresso, abrirá a sessão.

Art. 30. Si até um quarto depois do meio-dia não se achar reunido numero legal
para a abertura da sessão, far se-ha a chamada, e, logo depois, se procederá a leitura
do expediente dando-se-lhe destino: e, si ainda depois de finda a dita leitura não hou-
ver numero, o presidente annunciará que não pôde haver sessão.

Art. 31. Quando durante a sessão, retirando-se alguns membros do Congresso,
reconhecer-se que não ha numero legal continuará a discussão das materias dadas
para a ordem do dia ficando a votação adiada para o dia seguinte.

Art. 32. Si por motivo de demora a sessão começar depois da hora regimental,
durará o tempo necessario para completar quatro horas deeffectivo trabalho.

§ 12. Por deliberação do Congresso, tomada a requerimento de algum de seus
membros, poderá a sessão ser prorogada por deliberação tomada pela maioria dos
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membros presentes, qualquer que seja o seu numero, independente de discussão.
§ 2. Durante a prorogação da sessão não é permittido votar se a materia dis-

cutida, salvo si a prorogação fõr requerida e approvada ao iniciar-se o debate das
materias da ordem do dia.

Art. 33. Aberta a sessão, mandará o presidente ler a acta da sessão antece-
dente: e, não havendo observações contra elia, entender-se-ha que foi approvada.

Paragrapho unico. Si, porém, algum membro do Congresso notar alguma ine-
xactidão, o 1 9 ou 2Q secretario dará os necessarios esclarecimentos; e quando, ape-
zar delles, o Congresso reconhecer a inexactidão indicada, será emendada a acta,
conforme se vencer.

Art. 34. Depois da acta, proceder-se-ha á leitura da correspondendia official e
dos pareceres de commissões, seguindo-se a apresentação de requerimentos e indi-
cações que tiverem por fim:

Pedir dispensa de qualquer logar da mesa ou de commissão;
Reclamar a ordem:
Propor a nomeação de alguma commissão especial;
Pedir que se levante a sessão por motivo de luto ou regosijo publico:
Apresentar qualquer moção de accôrdo com o art. 26.
Art. 35. Estes requerimentos e indicações, depois de apoiados e postos em

discussão, durante a primeira meia hora da sessão, serão postos a votos, si não hou-
ver quem sobre elies peça a palavra.

A - meia hora - destinada a esta parte dos trabalhos será improrogavel.
Art. 36. As sessões serão publicas, excepto quando o Congresso, a requeri-

mento de qualquer de seus membros, resolver que seja secreta.
Art. 37. O representante que pedir sessão secreta deve dirigir ao presidente a

competente proposta assignada por elle e por mais quatro representantes, á vista da
qual o presidente, consultado o Congresso e depois de deliberação affirmativa deste,
declarará que a sessão secreta terá logar no dia util seguinte, segundo lhe houver si-
do pedido pelos proponentes, cujos nomes ficarão secretos.

Art. 38. Havendo sessão secreta, o presidente fará suspender a sessão publi-
ca, quando tenha começado, para fazer sahir os espectadores.

Art. 39. Reunido o Congresso em sessão secreta, deliberar-se-á em primeiro
logar si o assumpto deve ou não ser assim tratado: e, segundo se resolver, a sessão
continuará secreta ou se fará publica.

§ 1 9 Antes de encerrar se a sessão secreta, o Congresso resolverá si o seu
objecto e resultado devem ficar secretos ou ser notados na acta publica, e nesta não
serão mencionadas as opiniões individuaes, nem o nome do proponente.

Durante as sessões secretas não se tomarão notas tachygraphicas.
§ 29 As actas respectivas serão lavradas por um dos secretários e lidas e ap-

provadas antes de encerrada a sessão.
Art. 40. E permitlido assistir ás sessões a todas as pessoas decentemente tra-

jadas: uma vez que não tragam armas e se conservem no maior silencio.
Art. 41. Os espectadores que perturbarem a sesao serão obrigados a sahir

immediatamente. Em caso extraordinario, a mesa determinará a providencia que deve
ser tomada.
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Art. 42. Si no edificio algum espectador praticar excesso ou delicto, o presidente
o fará pôr em custodia; e, passando a averiguar o facto, si resultarem motivos suffi-
cientes para se proceder contra o auctor, o enviará á auctoridade competente para
proceder na forma da lei.

CAPITULO VI

DA VOTAÇÃO

Art. 43. Nenhum assumpto será posto a votos sem que estejam presentes me-
tade e mais um dos membros do Congresso, tendo prioridade na votação as questões
cuja discussão tiver ficado encerrada na sessão anterior. A falta de numero para as
votações não prejudicará a discussão das materias incluidas na ordem do dia.

Art. 44. Sempre que deixar de realisar se qualquer votação por não se achar
presente numero legal de representantes, proceder-se-a á nova chamada, mencio-
nando se na acta os nomes dos que se houverem retirado com causa participada ou
sem ella.

Art. 45. Por tres maneiras se pôde votar:
1 9 pelo methodo symbolico nos casos ordinarios;
29 pelo nominal de - sim ou não - nos objectos de maior importancia;
39 por escrutinio secreto nas eleições e nos negocios de interesse particular.
Art. 46. O methodo symbolico se pratica dizendo o presidente - 'Os senhores

que são de parecer... queiram levantar-se.'
Art. 47. Si o resultado dos votos fõr manifesto, que á primeira vista se conheça

a pluralidade, o presidente o publicará; mas si esta não se evidenciar desde logo, ou
si parecer a algum representante que o resultado publicado pelo presidente não é
exacto, poderá pedir que se contem os votos. Em qualquer destes casos dirá o presi-
dente: - Queiram levantar-se os senhores que votaram contra - os 1 e 2 secreta-
rios, cada um de seu lado, contarão os votos para serem combinados com os primei-
ros.

Art. 48. Para se praticar a votação nominal será preciso que algum represen-
tante a requeira e o Congresso a admitta por meio de votação.

Paragrapho unico. Este requerimento será feito verbalmente na occasião de
proceder-se á votação e não será sujeito à discussão.

Art. 49. Determinada a votação nominal, o i secretario, pela lista geral, irá
chamando cada um dos membros do Congresso de por si; e o 2 0 secretário fara duas
listas, uma com os nomes dos que votarem - sim, e outra com os nomes dos que vo-
tarem - n.

Art. 50. O escrutinio secreto se praticará por meio de cedulas escriptas sendo
estas lançadas em urnas, que os continuos correrão por todos os representantes; e,
apresentadas na mesa as cedulas, depois de contadas e lidas cada uma de per si,
tomarão os secretarios as competentes notas, pelas quaes se fará a apuração para
se publicar o resultado.

Havendo empate proceder-se-á a sorteio.
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Art. 51. Nenhum membro do Congresso, estando presente, poderá escusar-se
de votar salvo si não tiver assistido ao debate ou tratar-se de causa propria ou em
que fôr suspeito: nestes casos não terá voto, podendo todavia assistir á discussão.

Art. 52. A votação, uma vez começada, não se interrompe.

CAPifULO VII

DA CONSTITUIÇÃO, SUA DISCUSSÃO E APPROVAÇÃO

Art. 53. O Congresso elegerá uma commisão especial de 11 membros para,
com a possível brevidade, dar parecer sobre a constituição.

§ 1 9 E licito a qualquer membro do Congresso apresentar por escripto a com-
missão as indicações que julgar convenientes.

§ 29 Emquanto não fõr apresentado o parecer, ficam suspensos os trabalhos do
Congresso.

§ 39 O parecer da commissão será impresso na folha que publicar os trabalhos
da casa e distribuído em avulso pelos membros do Congresso.

§ 49 Os votos divergentes, si os houver, serão designados pelas palavras -
vencido com ou sem restrícções - ou em pareceres em separado.

§ 59 Quarenta e oito horas depois da distribuição avulsa, será o parecer dado
para ordem do dia, conjunctamente com a constituição decretada.

Art. 54. O parecer e a constituição sofírerão duas discussões, sendo a 1 en-
globadamente e a votação por artigos e a 2 a discussão por titulos e a votação englo-
badamente, salvas as emendas que serão votadas cada uma de per si.

§ 1 2 Terminada a 1 2 discussão, haverá um intersticio de dois dias, o qual come-
çará a ser contado do dia em que tiver logar a distribuição da constituição com as
emendas coordenadas pela commissão referida.

§ 21 Na 21 dicussão poderão ser apresentadas ainda novas emendas, as
quaes, si forem approvadas, soffrerão uma 3 discussão, finda a qual serão approva-
das ou rejeitadas sem sub-emendas.

Art. 55. Cada membro do Congresso só poderá tallar duas vezes sobre a mate-
ria em discussão, não podendo exceder de uma hora cada vez.

Paragrapho unico. A discussão será restricta ao projecto, sendo absolutamente
vedado ao membro do Congresso tratar de matena estranha ao debate, podendo o
presidente cassar-lhe a palavra, depois de advertido duas vezes.

A t. 56. A requerimento de um de seus membros, o Congresso, por maioria dos
presentes, poderá encerrar a discussão desde que julgar sufficienternente discutida a
materia.

O pedido de encerramento não soffrerá discussão.
Art. 57. As emendas apresentadas entrarão em discussão conjunctamente com

a constituição, depois de apoiadas por cinco membros.
Paragrapho unico. Serão consideradas emendas: suppressões, additamentos

ou modificações.
As primeiras preferem ás segundas e estas ás terceiras.
As mais amplas terão o primeiro logar na classe.
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Art. 58. Si durante a discussão vier á mesa algum pedido de ad amento da ma-
teria em debate, o presidente o submetterá á approvação do Congresso, indepen-
dentemente de discussão.

Não havendo numero para deliberar, considerar-se ha prejudicado o requeri-
mento.

No caso de approvação, entender-se-á que a materia fica adiada até a sessão
seguinte.

Art. 59. Terminada a discussão e approvada a constituição o presidente a re-
metterá, com as emendas approvadas, á commissão especial, de que trata o art. 54,
para redigil-a conforme o vencido.

Art. 60. Redigida a constituição, será apresentada á mesa que a fará ler e im-
primir; submettendo depois a redacção á revisão do Congresso, que sõmente poderá
emendal-a si reconhecer que envolve incoherencia, contradicção ou absurdo mani-
festo.

Nesse caso o presidente abrirá discussão, que será unica.
Art. 61. As emendas apresentadas nesta revisão, depois de approvadas sepa-

radamente, serão de novo enviadas á commíssão especial, para proceder de accordo
com o vencido.

Art. 62. Revista e approvada a redacção final, e de pé todos os membros do
Congresso, o presidente declarará adoptada e promulgará a Constituição do Estado
de Minas Geraes, e em acto continuo proferirá a seguinte affirmação:

"Prometto guardar fielmente a Constituição do Estado de Minas Ge-
raes, decretada por seus representantes neste Congresso."

Paragrapho unico. Feita a chamada dos outros representantes, a começar pe-
los demais membros da mesa, dirá cada um, á proporção que fôr proferido seu nome:
"Assim o prornetto."

Art. 63. Da constituição serão tirados tres autographos que, depois de assigna-
dos por todos os membros do Congresso presentes, serão remettidos: dois, ás se-
cretarias do Senado e Camara dos Deputados do Estado, e um ao governador em
exercicio, que o mandara' inserir logo na folha que publicar os actos officiaes do go-
verno.

Mesa do Congresso Constituinte do Estado de Minas Gerais - 1891

Presidente: Senador Chriq,in Jacqiws Rias Fortes
Vice-Presidente.' Deputado Oct~ E.itew

- Secretário: Deputado Salino Barroso
- Secretário: Senador Carlos Ferrezra Alvez
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REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLÊA CONSTITUINTE DO ESTADO DE MINAS GERAES

RESOLUÇÃO N. 1

A Assembléa Constituinte do Estado de Minas Geraes resolve:

DO ANTE-PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO

Art. 1 9 Na mesma sessão em que fór approvado o Regimento, ou pelo menos
na primeira seguinte, fará o Presidente da Assembléa ler o ante-projecto de Constitui-
ção, enviado pelo Governo, afim de ser publicado em avulsos.

lI

DA COMISSÃO CONSTITUCIONAL

Art. 2Q Na mesma sessão em que fôr lido o ante-projecto de Constituição, será
eleita uma Commissão Constitucional, composta de 9 membros, na qual se assegura-
rá, quanto possível, a representação proporcional de correntes de opinião definidas na
Assembléa.

Art. 39 A Commissão reunir-se-á no dia immediato e escolherá um Presidente
e um Relator Geral, fará, corno julgar mais conveniente, a distribuição do seu trabalho,
e apresentará o projecto de Constituição á Assembléa dentro do prazo de 20 dias,
prorogavel por mais 10.

§ 1 9 Poderá qualquer deputado tomar parte nos debates da Commissão quan-
do por ella convidado para prestar esclarecimentos sobre emendas que haja ofíereci-
do durante as discussões do projecto.

§ 29 Antes da distribuição do avulso do projecto, poderão ser enviadas á refe-
rida Commissão suggestões por escripto, succintamente justificadas.

Art. 42 No seu parecer, poderá a Commissão apresentar substitutivos ao pro-
jecto: offerecer, acceitar, ou recusar emendas de qualquer natureza e sub-emendas
ás emendas apresentadas em plenario.

Art. 59 A Commissão reunir-se-á com a presença da maioria de seus mem-
bros, e as suas deliberações serão tomadas por maioria dos votos presentes.

Art. 6P Cada membro da Commissão poderá apresentar voto em separado,
fundamentação de divergencias, restricções, ou simples declaração de vencido, tudo
dentro no prazo destinado aos trabalhos da Commissão.
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III

DO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO

Ari. 79 Na sessão seguinte á em que fôr feita a distribuição dos avulsos do
projecto de Constituição, o Presidente da Assembléa declarará que o mesmo se acha
sobre a mesa afim de receber emendas em primeira discussão, durante o prazo de
cinco dias. As emendas só poderão ser justificadas por escripto. Findo o prazo, serão
projecto e emendas enviados á Commissão Constitucional, para dar parecer dentro
do prazo de quinze dias.

Art. 8P Logo que receber o parecer da Commissão, o Presidente da Assem-
bléa ordenará a sua publicação no diario das sessões e em avulsos, que serão distri-
buídos por todos os deputados.

Art. 92 Tres dias depois de publicado, será o projecto de Constituição, com as
emendas, incluído na ordem do dia para soffrer a primeira discussão, que será feita
por capítulos.

Art. 10. Sobre cada capitulo poderá o deputado falar uma vez e pelo prazo im-
prorogavel de uma hora: o relator e o membro da Commissão, uma e mais vezes pelo
tempo que lhes fôr necessário.

Paragrapho unico. É vedado falar sobre materia extranha ao capitulo em deba-
te.

Art. 11. A requerimento de qualquer deputado, a Assembléa poderá, por maioria
de votos, declarar encerrada a discussão da materia. Attender-se-á, para essa delibe-
ração, na medida do possível, á condição de haverem falado tres deputados de cada
uma das correntes de opinião política definidas na Assembléa.

Paragrapho unico. O pedido de encerramento da discussão não poderá soffrer
debate de qualquer natureza, nem encaminhamento de votação.

Art. 12. Encerrada a discussão, será a votação adiada, até que termine o de-
bate de todo o projecto, afim de não prejudicar a votação do conjunto.

Art. 13. Realizado o encerramento geral do debate começará a votação, capi-
tulo por capitulo, salvo as emendas. Votada uma emenda, serão consideradas preju-
dicadas todas as que tratem do mesmo ponto e que collidam com o vencido. Sendo
muitas ou varias as emendas a votar, a Assernbléa, a requerimento de qualquer de-
putado, poderá decidir que a votação se faça em globo, em dois grupos, distinguindo-
se as que tiverem parecer favoravel das que o tiverem contrário.

Paragrapho unico. Poderá qualquer deputado requerer por escripto sejam sepa-
rados, para o effeito de votação, determinados artigos e emendas, cabendo á Assem-
bléa resolver sobre o pedido.

24



Art. 14. As votações serão sempre symbolicas, mas poderão ser nominaes,
desde que o requeira por escripto algum deputado e a Assembléa o auctorize.

Art. 15. Approvado o projecto em primeira discussão, o Presidente da Assem-
bléa mandará publicar em avulso as emendas approvadas, figurando ao lado dellas
o texto a que se referem, afim de serem distribuidas aos deputados.

Art. 16. Quarenta e oito horas depois dessa distribuição, o Presidente declarará
que o projecto e emendas ficarão sobre a mesa, durante cinco dias, para recebimento
de novas emendas, que, ainda nesta phase, só poderão ser justificadas por escripto.

Paragrapho unico. Findo este prazo, serão todos os papeis remettidos á Com-
missão Constitucional para interpor parecer dentro do prazo de oito dias.

Art. 17. O Presidente da Assembléa poderá, em qualquer das discussões, re-
cusar o recebimento de emendas ao projecto constitucional, que não tenham relação
immediata com o assumpto, ou que, de algum modo, infrinjam este Regimento.

Paragrapho unico. O Presidente justificará, em breves palavras, o seu despa-
cho.

Art. 18. Impresso e distribuído em avulso, será esse segundo parecer incluido
na ordem do dia da sessão seguinte, para segunda e ultima discussão, que será feita
em globo, sobre todo o projecto e todas as emendas, tendo cada deputado o direito de
falar uma vez, pelo prazo de uma hora.

§ 1 9 O requerimento de encerramento dessa segunda e ultima discussão só
poderá ser apresentado depois que o projecto haja sido debatido, pelo menos, em tres
sessões.

§ 20 A votação será feita em globo, abrangendo todo o projecto, salvo as
emendas, que serão votadas uma a uma, a menos que haja deliberação da Assem-
bléa em contrario: si fõr resolvida a votação em globo, serão distribuidas as emendas.

Art. 19. No momento das votações, poderão os deputados, primeiros signatá-
rios de emendas e o relator do projecto de Constituição, encaminhar as respectivas
votações, dando rapidas explicações, pelo prazo maximo de cinco minutos cada um.

§ 1 9 Os pedidos de votação por partes serão deferidos ou indeferidos pelo
Presidente, mediante justificação.

§ 2Q No momento da votação, poderá ser requerida preferencia para artigos do
projecto ou emendas, cabendo a solução do requerimento á Assembléa.

§ 39 Para a boa ordem dos trabalhos, poderá o Presidente da Assembléa es-
tabelecer preferencia na votação das emendas, desde que não haja reclamação. Ha-
vendo, será submettida á deliberação da Assembléa.

Art. 20. Terminada a votação, serão todos os papeis remettidos á Commissão
para, no prazo de oito dias, offerecer a redacção final. Esta será publicada em avul-
sos e assim distribuida a todos os deputados.

§ 1 9 Quando se discutir a redacção, si o projecto fôr taxado de conter disposi-
ções absurdas, contradictorias, obscuras, infringentes de preceito da Constituição
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Federal, ou simplesmente mal redigidas, e si fôr isto reconhecido pela Assembléa, fi-
cará a discussão adiada para a sessão seguinte. Nesta, receberá o projecto as
emendas necessarias, e voltará á Commissão, para ser redigido de acordo com o
vencido.

§ 20 Nas discussões da redacção, será admittido um rapido debate, que não
poderá passar de Ires sessões, tendo cada orador o prazo de cinco minutos para opi-
nar, ou expór as duvidas que tiver.

§ 39 Approvada a redacção final, será mandada a imprimir, depois do que o
Presidente, em sessão especial, declarará promulgada a Constituição, que será as-
signada pela Mesa da Assembléa e por todos os deputados presentes. Nesse mesmo
dia será remettida ao Governador do Estado, para publicação no orgão official.

§ 49 Da Constituição promulgada serão tirados tres autographos, que, depois
de assignados pelos membros da Assembléa presentes, serão remettidos, respecti-
vamente, ao Governador do Estado, á Secretaria da Assembléa e ao Archivo Publico
Mineiro.

lv

DA MESA

Art. 21. Á Mesa da Assembléa, que se compõe de um Presidente e dois Se-
cretarios, compete a direcção de todos os trabalhos.

§ 1 9 O Presidente será substituido pelo Vice-Presidente e, na ausencia deste,
por um dos Secretarios, em numero de quatro.

§ 29 Na ausencia dos Secretarios, o Presidente convidará qualquer deputado
para exercer, no momento, as funcçôes de Secretario.

v
DO PRESIDENTE

Art. 22. O Presidente é o órgão da Assembléa Constituinte, o regulador dos
seus trabalhos e o fiscal da ordem, nos termos deste regimento.

Paragrapho unico. Compete ao Presidente:
1 9) - presidir, abrir e encerrar as sessões, manter a ordem e fazer observar o

Regimento;
29) - convocar sessões extraordinarias, determinando-lhes a hora:
39) - dar posse aos deputados;
49) - conceder ou negar a palavra aos deputados, de accordo com este Regi-

mento: interromper o orador quando se afastar da questão, quando falar contra o ven-
cido, ou quando haja numero para as votações;

59) - declarar terminado o discurso quando o orador tiver esgotado o tempo re-
gimental, ou quando houver expirado a hora destinada materia:

6) - advertir o orador, si este faltar á consideração devida aos seus collegas,
ou a qualquer representante do poder publico, retirando-lhe a palavra, si não fôr obe-
decido;



79) - submetter á discussão e á votação as rnaterias da ordem do dia, estabe-
lecendo o ponto em que devam incidir as discussões e as votações;

8) - resolver qualquer questão de ordem;
99) - nomear as commissões especiaes creadas por decisão da Assembléa;
10) - resolver sobre a votação por partes;
11) - organizar, do modo que julgar mais conveniente, a ordem do dia:
122) - chamar á ordem o deputado que fizer referencia injuriosa ou descortez,

vedada no § 39 do art. 47 infra, cassando-lhe a palavra si não fõr attendido, ou sus-
pendendo a sessão;

13) - suspender a sessão, deixando a cadeira da presidencia, sempre que ve-
rifique não poder manter a ordem, ou quando as circumstancias o exigirem.

14) - assignar, em primeiro logar, todas as resoluções e mensagens da
Asembléa;

152) - assignar a correspondencia endereçada ao Chefe do Estado e ás altas
autoridades:

162) - presidir á Comissão Executiva, tomar parte nas suas discussões e defl-
berações, com direito de voto, e assignar os respectivos pareceres;

179) - Communicar ao Presidente do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral a
occorrencia de vaga, quando não houver supplente.

Art. 23. SÓ no caracter de membro da Comrnissão Executiva poderá o Presi-
dente offerecer projectos, indicações ou requerimentos.

§ 19 Em plenano, somente em dois casos terá o Presidente direito de voto: nos
escrutinios secretos, ou para desempatar a votação.

§ 29 Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente deixará a cadeira
presidencial, passando-a ao seu substituto.

IM

DO VICE-PRESIDENTE

Ari. 24. O Vice-Presidente substituirá o Presidente, nas suas faltas e impedi-
mentos.

VII

DOS SECRETARIOS

Art. 25. São atribuições do 12 Secretário:
1 9) - fazer a chamada nos casos previstos neste Regimento;
2) - ler á Assembléa Constituinte o resumo do expediente e despachar toda

materia a ele relativa;
39) - receber e despachar toda a correspondência officialda Assembléia Cons-

tituinte;
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42) - fazer recolher e guardar em boa ordem, todas as proposições, para apre-
sentai-as opportunamente;

59) - assignar, depois do Presidente, as actas das sessões e as resoluções da
Assembléa Constituinte;

6) - contar os deputados, em verificação de votação;
79) - dirigir e inspeccionar os trabalhos da Secretaria, fazer observar o seu Re-

gulamento, fiscalizar as suas despesas, e propõr á Commissão Executiva a nomea-
ção ou demissão de funccionarios da Secretaria;

8) - tomar nota das discussões e votações em todos os papeis sujeitos á sua
guarda, authenticando-os com a sua assignatura.

Art. 26. Ao 21 Secretario compete:
1 9) - fiscalizar a redacção das actas e proceder á sua leitura;
2) - assignar, depois do 1 9 Secretario, todas as actas e resoluções da Assem-

bléa;
32) - escrever a acta das sessões secretas;
42) - contar os deputados, em verificação de votação;
59) - auxiliar o 1 2 Secretario a fazer a correspondencia official, nos termos deste

Regimento.

Art. 27. Os Secretarios substituir-se-ão conforme a sua numeração ordinal, e,
nesta mesma ordem, substituirão o Presidente, na falta do Vice-Presidente.

VIII

DA COMMISSÃO EXECUTIVA

Art. 28. Á Mesa da Assembléa, funcionando como Commissão Executiva,
compete:

a) opinar sobre os requerimentos de licença dos deputados;
b) tomar todas as providencias necessarias á regularidade dos trabalhos legis-

lativos;
c) dirigir todos os serviços da Assembléa durante as sessões;
d) exercer a policia interna do ediíicio da Assembléa;
e) representar ao Governo do Estado sobre as necessidades da economia in-

terna da Casa;
f) nomear os empregados da Secretaria; demittil-os, ou suspendel-os, conforme

a gravidade da falta;
g) organizar o Regulamento da Secretaria, determinando as obrigações dos

funccionarios, a distribuição do trabalho, fixando-lhes o numero e os vencimentos, e
sujeitando o dito Regulamento á approvação da Assembléa.



IX

DA RENUNCIA

Art. 29. A renuncia do mandato será feita mediante communicação authentica do de-
putado ao Presidente da Assembtéa,

X

DAS SESSÕES

Art. 30. As sessões da Assembléa Constituinte serão ordinarias e extraordina-
rias.

§ 1 9 As sessões ordinarias serão diurnas, e realizar-se-ão todos os dias uteis,
começando ás 13 112 horas e terminando ás 17 112 horas, salvo se antes for esgota-
da a materia da ordem do dia, ou faltar numero legal para continuar a sessão.

§ 20 As sessões extraordinarias poderão ser diurnas ou nocturnas, nos pro-
prios dias das sessões ordinarias, antes ou depois destas, nos domingos e feriados,
e serão convocadas ex-officio pelo Presidente ou por deliberação da Assembléa, a
requerimento de qualquer deputado.

§ 39 As sessões extraordinarias terão a duração de quatro horas, podendo
prolongar-se além da meia noite.

§ 49 Qualquer das sessões poderá ser prorogada pelo tempo que os deputa-
dos presentes, em numero minimo de 16, resolverem, a requerimento de qualquer
deiles, não podendo este requerimento ser discutido nem soffrer encaminhamento de
votação.

§ 59 O Presidente, sempre que convocar uma sessão extraordinária, dará avi-
so aos deputados em sessão.

§ 69 O Presidente poderá deixar de marcar sessão, desde que verifique que
não ha prejuizo para a marcha do projecto de Constituição.

XI

DAS SESSÕES PUBLICAS

Art. 31. À hora do inicio da sessão, os membros da Mesa e os deputados occu-
parão os seus lugares.

§ 1 2 O Presidente mandará fazer a chamada pelo 1 2 Secretario, afim de venfi-
car si ha numero legal.

§ 20 Achando-se presentes, pelo menos, 16 deputados, o Presidente declarará
aberta a sessão.

§ 39 Si, porém, não se acharem presentes 16 deputados, o Presidente decla-
rará que não pode haver sessão, e designará a ordem do dia da sessão seguinte.
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§ 42 Na hypothese do paragrapho anterior, o 1 9 Secretario despachará o ex-
pediente, independentemente de leitura, e dar-lhe-á publicidade no orgão offícial.

§ 50 Si a sessão começar até quinze minutos depois da hora regimental, dura-
rá o tempo necessario para completar o prazo de effectivo trabalho.

Art. 32. Aberta a sessão, o 2Q Secretario fará a leitura da acta da antecedente,
que se considerará approvada, independentemente de votação, si não houver impug-
nação ou reclamação.

§1 9 O deputado só poderá falar sobre a acta para rectificat-a.
§ 22 No caso de qualquer rediamação, o 22 Secretario prestará os necessarios

esclarecimentos. Quando, apesar delles, a Assembléa reconhecer a procedencia da
rectificação, será dssa cons gnada na acta immedita.

§ 30 Nenhum deputado poderá falar sobre a acta mais de urna vez e por mais
de cinco minutos.

§ 42 A discussão da acta em hypothese alguma excederá á hora do expe-
diente, que é a primeira da sessão.

Art. 33. Approvada a acta, o 1 2 Secretario fará a leitura dos officios do Governo,
e, de accordo com o Presidente, dar-lhes-á conveniente destino.

§ 1 9 O 12 Secretario, em seguida, dará conta, em resumo, dos officios, repre-
sentações, petições, memoriaes e mais papeis enviados á Assembléa, dando-lhes,
tambem, o devido destino.

§ 29 Seguir-se-á a leitura em resumo, ainda pelo mesmo Secretario, dos pare-
ceres, indicações e requerimentos que se acharem sobre a mesa, e que serão man-
dados publicar no órgão official.

§ 32 A leitura do expediente será feita dentro do prazo máximo de meia hora.
§ 49 Si a discussão da acta esgotar a hora do expediente, ou transcorrer a

meia hora destinada á leitura dos papeis, sem que hajam sido todos lidos, serão des-
pachados pelo 12 Secretario e mandados publicar.

§ 52 Os deputados que quizerem fundamentar requerimentos, indicações ou
resoluções, só o poderão fazer na primeira hora da sessão.

§ 69 A hora do expediente é improrogavel.

Art. 34. Finda a primeira hora da sessão, tratar-se-á da materia destinada á or-
dem do dia.

§ 1 9 O 1 9 Secretario terá o que se houver de votar, ou de discutir, no caso de
não se achar impresso.

§ 29 Presentes, no minirno, 25 deputados, dar-se-á inicio ás votações.
§ 39 Não havendo numero para votações, o Presidente annunciará a materia

em discussão.
§ 49 Logo que houver numero legal para deliberar o Presidente convidará o

deputado que estiver na tribuna a interromper o discurso, para se proceder ás vota-
ções.

§ 59 O acto de votar não será interrompido, salvo si terminar a hora destinada
á sessão sem que tenha sido prorogada, ou si deixar de haver numero.
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§ 60 Quando, no decorrer da votação, se verificar a falta de numero, será feita
a chamada, para se mencionarem nas actas os nomds dos que se houverem retirado.

§ -10 A falta de numero para as votações não prejudicará a discussão da mate-
ria da ordem do dia.

Art. 35. Existindo materia urgente para votar e não havendo numero legal, o
Presidente suspenderá a sessão, por tempo prefixado, á espera de numero.

Paragrapho unico. O tempo em que a sessão estiver suspensa não se compu-
tará no prazo de sua duração.

Art. 36. O prazo de duração das sessões será prorogavel, a requerimento de
qualquer deputado.

§ 1 9 O requerimento de prorogação poderá ser apresentado á Mesa até o mo-
mento do Presidente annunciar a ordem do dia seguinte.

§ 20 Si houver orador na tribuna, no momento de findar a sessão, e houver si-
do requerida a sua prorogação, o Presidente interromperá o orador para submeter a
votos o requerimento.

§ 39 A prorrogação approvada não poderá ser restringida, a menos que se en-
cerre a discussão do assumpto ou assumptos que motivaram a prorogação.

§ 49 Antes de findar uma prorogação poder-se-á requerer outra, nas condições
anteriores.

Art. 37. Para manutenção da ordem, respeito e solennidade das sessões, serão
observadas as seguintes regras:

a) - nenhuma conversação será permittida no recinto em tom que difficulte ou
impeça a audição perfeita da leitura da acta ou documentos, da chamada, das delibe-
rações, dos annuncios ou commuriicações:

b) - os oradores, em caso algum, falarão de costas para a Mesa.

XII

DAS SESSÕES SECRETAS

Art. 38. A Assembléa Constituinte poderá realizar sessões secretas, desde que
sejam requeridas por 10 deputados, cabendo ao Presidente deferir esse requerimen-
to, si assim julgar conveniente, ou submettel-o á decisão do plenario, presente numero
legal para as votações.

§ 1 9 Deliberada a sessão secreta, o Presidente fará sahir da sala das ses-
sões, das tribunas, das galerias e das suas dependencias, todas as pessoas extra-
nhas, inclusive os encarregados dos serviços de debate e o de stenographia e todos
os demais empregados da Casa.

§ 29 Si a sessão secreta houver de interromper a sessão publica, essa será
suspensa para serem tomadas as providencias desse artigo.

§ 39 Antes de se encerrar uma sessão secreta, a Assembléa resolverá se de-
verão ficar secretos, ou constar da acta publica, o seu objecto e resultado.
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§ 49 Aos deputados, que houverem tomado parte nos debates, será permittído
reduzir seus discursos a escripto, para serem archivados com a acta e os documen-
tos referentes á sessão.

XIII

DAS ACTAS

Art. 39. De cada sessão da Assembléa lavrar-se-á, além da acta destinada ao
orgão official, outra resumida, que deverá conter os nomes dos deputados presentes
e dos ausentes, e uma exposição succinta dos trabalhos, e que será lida em sessão
e submettida ao voto dos deputados presentes.

§ 1 9 Depois de approvada, a acta será assignada pelo Presidente e pelo 1 9 e
2 Secretarios.

§ 220 Quando não houver sessão por falta de numero, lavrar-se-á uma acta da
simples reunião, mencionando-se os nomes dos deputados que compareceram, dos
ausentes com causa justificada, e o expediente despachado.

Art. 40. O jornal official publicará cada dia a acta da reunião ou sessão anterior,
com todas as minucias dos respectivos trabalhos.

Art. 41. Os documentos lidas em sessão serão mencionados na acta manus-
cripta, em resumo, e transcriptos no jornal official, de acordo com as disposições re-
gimentaes.

§ 1 9 Todos os discursos proferidos durante a sessão serão, na acta impressa,
publicados por extenso ou em resumo, conforme a preferencia do orador, manifestada
opportunamente ao redactor de debates. No silencio do orador, si não devolver o seu
discurso, isto mesmo constará da referida acta, sem prejuizo de posterior publicação.

§ 29 Os discursos inteiramente lidos serão publicados, na acta impressa, com
a seguinte declaração: "O Sr. F.....leu o seguinte discurso:'

§ 39 As informações e os documentos não officiaes. lidas pelo 1 9 Secretario, á
hora do expediente, em resumo, serão somente indicados na acta impressa, com a
declaração do objecto a que se referirem, salvo si fôr a sua publicação integral reque-
rida á Mesa e esta deferir o pedido.

§ 49 As informações enviadas á Assembléa pelo Governo, a requerimento de
qualquer deputado, serão publicadas na acta impressa, antes de entregues ao depu-
tado que as solicitara.

§ 52 As informações olficiaes de caracter reservado não se dará pubilcidade.
§ 69 Em qualquer das actas não será inserido nenhum documento sem dx-

pressa permissãn da Assembléa, ou da Mesa, por despacho do 1 9 Secretario, nos
casos previstos pelo Regimento.

§ 79 Será licito a qualquer deputado fazer inserir na acta impressa as razões
escriptas do seu voto, vencedor ou vencido, redigido em termos concisos e sem allu-
sões pessoaes de qualquer natureza, desde que não -infrinjam disposição deste Re-
gimento.
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Art. 42. As actas das sessões secretas serão redigidas pelo 2 9 Secretario, ap-
provadas pela Assembléa antes de levantada a sessão, assignadas pela Mesa, fe-
chadas em involucros lacrados e rubricados pelo 1 9 e pelo 20 Secretario, com a data
da sessão, e assim recolhidas ao archivo da Assembléa.

Art. 43. A acta da ultima sessão ordinaria ou extraordinaria será redigida a tem-
po de ser submetida, antes de levantada a sessão, á discussão e approvação, que se
fará com qualquer numero de deputados.

xlv
DOS DEBATES

Art. 44. Os debates deverão realizar-se com ordem e solennidade.

Ar!. 45. Os deputados, com excepção do Presidente, falarão de pé,
na tribuna, da bancada ou de sua cadeira.

Paragrapho unco. O deputado só por enfermo poderá obter permis-
são da Assembléa para falar sentado.

Ar!. 46. A nenhum deputado será permittido falar sem pedir a palavra
e sem que o Presidente lha conceda.

§ 12 Si um deputado pretender falar sem que lhe haja sido dada a
palavra, ou permanecer na tribuna anti-regimentalmente depois de adverti-
do, o Presidente convidai-o-á a sentar-se.

§ 2	Si apesar dessa advertência e desse convite, o deputado in-
sistir em fàlar, o Presidente dará o seu discurso por terminado.

§ 39 Sempre que o Presidente der por terminado o discurso em
qualquer phase da votação ou da discussão, cessará o serviço de steno-
graphia.

§ 49 Si o deputado insistir em perturbar a ordem, ou o processo re-
gimental de qualquer discussão, o Presidente convidai-o-á a retirar-se do
recinto, durante a sessão.

§ 59 O Presidente poderá suspender a sessão, sempre que julgar
conveniente em bdm da ordem dos debates.

Ar!. 47. Occupando a tribuna, o deputado dirigirá suas palavras ao
Presidente, ou á Assembléa, de um modo geral.

§ 1 9 Referindo-se, em discurso, a um collega, o deputado deverá
preceder-lhe o nome do tratamento de senhor.

§ 29 Dirigindo-se a qualquer collega, o deputado dar-lhe-á sempre o
tratamento de Exceilencia.

§ 39 Nenhum deputado poderá referir-se a collegas e, de um modo
geral, aos representantes do poder publico, em forma injuriosa, ou des-
cortez.



§ 49 O deputado communicará ao 1 9 Secretario o nome parlamentar
que deseja adoptar, cabendo ao Presidente resolver os conflictos que se
levantarem a respeito.

Art. 48. O deputado só poderá falar:
a) para apresentar indicações ou requerimentos;
b) sobre proposição em discussão;
c) pela ordem;
d) para encaminhar a votação:
e) em explicação pessoal.

Art. 49. Para fundamentar indicações ou requerimentos, que não se-
jam de ordem, sobre incidentes verificados no desenvolvimento das dis-
cussões, ou das votações, deverá o deputado inscrever-se em o Livro do
Expediente, a isso especialmente destinado.

§ 1 9 A inscripção obedecerá á ordem chronologica ou que fôr pes-
soalmente solicitada pelo orador.

§ 29 Inscrevendo-se mais de um deputado para a hora do expe-
diente, terão prefencia á tribuna os membros da Mesa, para attender a
questões de ordem, de economia interna da Assembléa, e os deputados
que a não tiverem occupado na sessão anterior, sendo dada a palavra aos
demais pela ordem da inscripção.

Art. 50. O deputado que solicitar a palavra sobre proposição em dis-
cussão não poderá:

a) desviar-se da questão em debate;
b) falar sobre o vencido;
c) usar de linguagem impropria;
d) ultrapassar o prazo que lhe compete;
e) deixar de attender ás advertencias do Preridente.

Art. 51. As explicações pessoaes só poderão ser dadas depois de
esgotada a ordem do dia e dentro do tempo destinado á sessão.

Art. 52. Quando mais de um deputado pedir a palavra, simultanea-
mente, sobre um mesmo assumpto, o Presidente concedel-a-á:

a) em primeiro lagar, ao autor:
b) em segundo logar, ao relator;
c) em terceiro lagar, ao autor do voto em separado;
d) em quarto logar, aos autores das emendas:
e) em quinto logar, a um deputado a favor;
f) em sexto lagar, a um deputado contra.
§ 1 9 Sempre que mais de dois deputtados se inscreverem para qualquer dis-

cussão, deverão declarar, quando fôr possivel, previamente, si são pró ou contra, a
materia em debate, para que, alternadamente, a um que fõr a favor succeda um con-
tra, e vice-versa.
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§ 29 Para a inscnpção de oradores á discussão da materia em de-
bate, haverá um Livro dos Debates.

§ 39 A inscripção de oradores no Livro dos Debates poderá ser feita
logo que a proposição a discutir fôr incluida na ordem do dia seguinte.

§ 49 Na hypothese de todos os deputados inscnptos para o debate
de determinada proposição serem a favor, ou contra, ser-lhes-á dada a
palavra pela ordem da inscripÇão.

Art. 53. Compete á Mesa expungir dos debates, a serem publicados,
todas as expressões anti-regimentaes.

Art. 54. O Secretario da Presidencia ou outro funccionarío da Casa
será encarregado pela Mesa, sob a inspecção desta e do proprio interes-
sado, de proceder, mediante ampulheta, a contagem do tempo destinado
pelo Regimento a cada orador, dando aviso ao presidente da expiração do
prazo.

xv

DOS APARTES

Art. 55. A interrupção de um orador por meio de aparte só será permitida quan-
do este fõr curto e cortez,

§ 1 9 Para apartear um collega, deverá o deputado solicitar-lhe permissão.
§ 29 As palavras do Presidente não serão admittidos apartes.
§ 39 Não serão admittidos apartes successivos, paralielos ao discurso.
§ 49 No decorrer do encaminhamento da votação não serão admittidos apar-

tes.
§ 59 Aos apartes applicar-se-ão, na medida do possivel, as disposições con-

cernentes aos debates.

xv'

DOS REQUERIMENTOS

Art. 56. Serão verbaes, ou escnptos, independem de apoiamento, de discussão
e de votação, sendo despachados, immediatamente, pelo Presidente, os requerimen-
tos em que se solicite:

a) a palavra, ou a sua desistencia;
b) a posse de deputado;
c) a rectificação de acta;
d) a inserção de declaração de voto em acta;



e) a observancia de disposição regimental;
f) a retirada de requerimento verbal ou escripto;
g) a retirada de proposição com parecer contrario;
h) a verificação de votação;
i) esclarecimento sobre a ordem dos trabalhos;
j) o preenchimento de logares na Commissão Constitucional.
§ 1 9 Serão verbaes e votados com qualquer numero, independentemente de

apoiamento e de discussão, os requerimentos em que se peça:
a) inserção em acta de voto de regosijo, ou de pesar;
b) representação da Assembléa por meio de commissões externas;
c) manifestação de regosijo, ou de pesar, por officio, telegramma, ou por outra

qualquer fôrma escripta;
d) publicação de informações offlciaes no jornal otficial;
e) permissão para falar sentado.
§ 29 O requerimento de prorogação da sessão será escnpto, independerá de

apoiamento, não terá discussão e votar-se-á pelo processo syrnbolico, com a pre-
sença no recinto, pelo menos, de 16 deputados. Não admittirá encaminhamento de
votação e deverá prefixar o prazo de prorogação.

§ 39 Serão escnptos, independerão de apoiamento, não terão discussão e só
poderão ser votador com a presença de 25 deputados, no minimo, os requerimentos
de:

a) demissão de membros da Mesa;
b) discussão e votação de proposições por capitulos, grupos de artigos, ou de

emendas;
c) adiamento da discussão ou da votação;
d) encerramento da discussão;
e) votação por determinado processo:

preferencia:
g) urgencia.
§ 49 Serão escripto , sujeitos a apoiamento e discussão, e só poderão ser

votados com a presença de 25 deputados, no minimo, os requerimentos sobre:
a) informações solicitadas ao Governo do Estado, ou por seu intermedio;
b) inserção, no orgão official, ou nos Annaes, de documentos não officiaes;
c) nomeação de Commissões Especiaes;
d) reunião da Assombléa em Commissão Geral;
e) sessões extraordinarias;
f) sessões secretas;
g) quaesquer outros assumptos, que se não refiram a incidentes sobrevindos

no curso das discussões ou votações.
§ 59 Os requerimentos sujeitos a apoiamento, para que sejam admitidos á

consideração da Assembléa Constituinte, deverão ser subscriptos, no rninirno, por 5
deputados, salvo o disposto no artigo 38.

Art. 57. Os requerimentos sujeitos á discussão só deverão ser fundamentados
verbalmente, depois de formulados e enviados á Mesa e no momento em que o Presi-
dente annunciar o debate.



XVII

Dos PROCESSOS DE VOTAÇÃO

Art. 58. Tres são os processos de votação pelos quaes deliberará a Assem-
bléa

a) o symbolico;
b) o nominal;
c) o de escrutinio secreto.

Art. 59. O processo symbolico praticar-se-á com a permanencia em seus Ioga-
res dos deputados que votam a favor da materia em deliberação, e com o levanta-
mento dos que votam contra.

Paragrapho unico. Ao annunciar a votação de qualquer materia, o Presidente
convidará os deputados que votam a favor a permanecer em seus logares, e procla-
mará o resultado manifesto dos votos.

Art. 60. Far-se-á a votação nominal pela lista geral dos deputados, que serão
chamados pelo 1 9 Secretario e responderão sim, ou não, conforme forem a favor, ou
contra, o que se estiver votando.

§ 19 Á medida que o 1 9 Secretario fizer a chamada, dois outros secretarios
tomarão nota dos deputados que votarem num ou noutro sentido, e irão proclamando
em voz alta o resultado da votação.

§ 29 O resultado final da votação será proclamado pelo Presidente, que man-
dará ler os nomes dos que votaram sim e dos que votaram não.

§ 39 Depois do Presidente proclamar o resultado final da votação, nenhum de-
putado será admitido a votar.

Art. 61. A votação nominal dependerá de requerimento por escripto, approvado
pela Assembléa.

§ 1 9 Os requerimentos verbaes não admittirão votação nominal.
§ 29 Quando o mesmo deputado requerer, para uma só proposição, votação

nominal, por duas vezes, e a Assembléa não a conceder, não lhe assistirá o direito de
requerel-a novamente.

Art. 62. A votação por escrutinio secreto será feita por meio de cedulas escrip-
tas, recolhidas em urnas, que ficarão junto á Mesa.

XVIII

DA VERIFICAÇÃO DE VOTAÇÃO

Art. 63. Si a algum deputado parecer que o resultado de uma votação syrnboli-
ca, proclamado pelo Presidente, não é exacto, pedirá a sua verificação.
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§ 1 2 Requerida a verificação, o Presidente, invertendo o cnterio do art. 59,
convidará os deputados que votaram a favor a se levantar, permanecendo de pé para
serem contados, e, assim, fará, a seguir, com os que votaram contra.

§ 29 Os Secretarios contarão os votantes e communicarão ao Presidente o
seu numero.

§ 39 Depois de haver assim verificado si a favor da materia em deliberação, ou
si contra elta, foi o voto da maioria dos deputados presentes, proclamará o Presidente
o resultado definitivo da votação.

§49 Nenhuma votação admittirá mais de uma verificação.
§ 59 Far-se-á sempre a chamada quando a votação indicar que não ha nume-

ro.

XIX

DO ADIAMENTO DAS VOTAÇÕES

Art. 64. Desde o momento em que fôr annunciada, e antes de ser encerrada, a
discussão de urna materia, pode a respectiva votação ser adiada, a requerimento de
qualquer deputado.

Art. 65. O adiamento, que ha de ser por prazo certo e determinado, só poderá
ser concedido pela Assembléa, com a presença da maioria de seus membros.

Art. 66. Si se apresentarem, ao mesmo tempo, dois ou mais pedidos de adia-
mento da votação de uma mesma matena, adoptado, por preferencia, um dos reque-
rimentos, ficarão os demais prejudicados.

Xx

DA RETIRADA DE PROPOSIÇÕES

Art. 67. A retirada de uma proposição sujeita á consideração da Assembtéa só
poderá ser pedida depois de annunciado que se vae discutir ou votar a dita proposi-
ção.

§ 1 9 A retirada de qualquer proposição só poderá ser requerida pelo respectivo
autor;

§ 20 Em se tratando de proposições offerecidas por uma commissão, o autor
se reputará, para o effeito deste artigo, o relator e, na sua ausencia, o presidente da
Commissão.

Art. 68. Quando fôr solicitada a retirada de uma proposição que tiver parecer
contrario, o Presidente deferirá esse requerimento, independentemente de votação.

Paragrapho unico. Quando houver sido requerida a retirada de uma proposição,
que tenha parecer favoravel, ou á qual se haja offerecido emenda, o requerimento de-
penderá de approvação da Assembléa.
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XXI

DAS QUESTÕES DE ORDEM

Art. 69. Todas as questões de ordem serão resolvidas pelo Presidente.
§ 1 9 Durante as votações, as questões de ordem só poderão ser levantadas

em rapidas observações, que não passem de cinco (5) minutos e desde que sejam de
natureza a influir directamente na marcha dos trabalhos e na decisão da materia, cor-
ngindo qualquer engano ou chamando a attenção para um artigo regimental que não
esteja sendo obedecido.

§ 29 Desde que o Presidente verifique, pelos insistentes e injustificaveis dis-
cursos pela ordem, que ha o proposito evidente de obstruir a materia em discussão
ou em votação, poderá negar o uso da palavra aos que a solicitarem sob tal pretexto.

XXII

DA URGENCIA

Art. 70. Só serão admittidos requerimentos de urgencia quando assignados, no
minimo, por dois membros da Mesa (comprehendidos, nesta hypothese, o Vice-Presi-
dente, o 39 e o 49 Secretarios) ou por cinco deputados.

§ j9 Considerar-se-á urgente todo assumpto cujos effeitos dependam de deli-
beração e execução immediatas.

§ 29 Submettido á consideração da Assembléa o requerimento de urgencia,
será, sem discussão, immediatamente votado.

§ 32 Si a Assembléa approvar o requerimento, entrará a materia immediata-
mente em discussão, ficando prejudicada a ordem do dia até a decisão do objecto pa-
ra que fôra solicitada a urgencia.

XX 1111

DA POLICIA

Art. 71. O policiamento do edicio da Assembléa Constituinte compete, privati-
vamente, á Mesa funccionando como Commissão Executiva, sob a suprema direcção
do seu Presidente, sem intervenção de qualquer outro poder.

Paragrapho unico. Este policiamento poderá ser feito por força publica e agen-
tes de policia commum, requisitados ao Governo pela Mesa e postos á sua inteira e
exclusiva disposição.

Art. 72. Será permittido a qualquer pessoa, decentemente vestida, assistir ás
sessões, desde que esteja desarmada e guarde o maior silencio, sem dar signal de
applausos, ou de reprovação, ao que se passar no recinto ou fóra delle.
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§ 12 No recinto e nos lagares destinados á Mesa, durante as sessões, só se-
rão admittidos os deputados e os funccionarios da Secretaria em serviço exclusivo da
sessão.

§ 2 Os espectadores que perturbarem a sessão serão obrigados a sahir, im-
mediatamente, do edificio, sem prejuizo de outra penalidade.

Art. 73. Quando, por simples advertencia, na fôrma deste Regimento, não fôr
possível ao Presidente manter a ordem, poderá suspender, ou levantar a sessão.

Art. 74. Si algum deputado commetter, dentro do edificio da Assembléa, qual-
quer excesso, que deva ter repressão, a Commissão Executiva conhecerá do facto,
expondo-o á Assembléa, que deliberará a respeito, em sessão secreta.

Art. 75. Quando no edificio da Assembléa se commetter algum delicto, realizar-
se-á a prisão do criminoso, abrindo-se inquerito, sob a direcção de um dos membros
da Commissão Executiva, designado pelo Presidente.

§ 1 9 Serão observadas, no processo, as leis e regulamentos poticiaes do Es-
tado, no que lhe forem applicaveis.

§ 29 Servirá de escrivão, nesse processo, o funccionario da Secretaria que fôr
para isso designado pelo Presidente.

§ 39 O inquerito, que terá rapido andamento, será enviado com o delinquente á
autoridade judiciaria.

XXIV

DAS DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 76. A Assenibléa Constituinte deverá tratar, exclusivamente, de assumptos
que digam respeito á elaboração da Constituizão.

Art. 77. O Presidente da Assembléa será o orgão desta junto ao Governo do
Estado, para solicitação de medidas e providencias que digam respeito ao funcciona-
mento dos seus trabalhos.

Art. 78. É facultado a qualquer deputado pedir ao Governo do Estado, por inter-
medio da Mesa, informações, por escripto, que facilitem esclarecimentos sobre a
materia constitucional em debate.

Art. 79. O presente Regimento §o poderá ser alterado mediante proposta assig-
nada, no mínimo, por dez deputados, ou por uma das commissóes.

§ 1 9 Lida a proposta na hora do expediente, passará desde logo a receber
emendas até o final da sessão, ordenando a Mesa sejam publicadas, no dia seguinte,
a proposta e emendas, a elIa olferecidas.
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§ 20 Depois de lido o expediente, e distribuidos os avulsos da alteração e das
emendas, será lido o parecer que sobre estas e aquelia houver offerecido a Commis-
são Executiva. Abrir-se-á immediatamente a discussão da materia, discussão que se
fará na hora destinada ao mesmo expediente.

§ 39 Na ordem da inscripçáo, poderá cada deputado falar durante quinze mi-
nutos sobre a alteração proposta, proseguindo-se na discussão, no dia immediato, na
mesma hora do expediente, ainda que não haja oradores inscriptos.

§ 49 Findo o expediente ou não havendo mais oradores, será encerrada a dis-
cussão, e proceder-se-á immediata votação da alteração e das emendas.

Art. 60. O deputado que faltar ás sessões durante 15 dias seguidos, sem licen-
ça da Assembléa, ou sem causa justificada, perderá metade do subsidio de um mez.

Art. 51. Nos casos omissos, servirá de elemento subsidiaria para a decisão do
Presidente, que será conclusiva, o Regimento da antiga Camara dos Deputados na
parte em que não contrarie disposições deste Regimento.

Sala das Sessões, 23 de abril de 1935, - (a a.) Abilio Machado, Presidente. -
Lincoln Kubitschek, 1 9 Secretario. - Sylvio Marinho, 2 Secretario. - José Rezende
Ferraz, 3 Secretario. - Waldemar Soares, 49 Secretario.
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REGIMENTO INTERNO DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1947



A Assembléia Constituinte Estadual

TITULO 1

Da Assembléia Constituinte

CAPÍTULO ÚNICO

Da Sede

Art. 1 9 - A Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais, eleita a 19 de
janeiro de 1947, realizará os seus trabalhos, salvo motivo de fôrça maior, no edifício
situado à rua Tamóios, n9 341, desta Capital.

Art. 2 - O Presidente da Assembléia será o órgão desta, junto ao Poder Exe-
cutivo do Estado, para tratar de medidas e providências que se relacionem com o
funcionamento dos seus serviços administrativos.

TÍTULO II

Da organização e do funcionamento

CAPITULO 1

Dos Deputados

Art. 30- - Compõe-se a Assembléia Constituinte dos Deputados eleitos nos tér-
mos da lei, cumprindo-lhe prestar o seguinte compromisso: "Prometo guardar a Cons-
tituição do Estado de Minas Gerais a ser promulgada e desempenhar fiel e lealmente
o mandato que me foi confiado."

§ 1 - Os Deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no
exercício das funções do mandato.

§ 2 - Os Deputados, desde a expedição dos diplomas, não poderão ser pro-
cessados criminalmente, nem presos sem licença da Assembléia Constituinte, salvo
em caso de flagrância em crime inafiançável. Essa imunidade é extensiva ao suplente
imediato do Deputado em exercício.

§ 32 - Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte
os Deputados não poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável, nem
processados criminalmente, sem prévia licença da Assembléia.

§ 49 - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos,
dentro do prazo de 48 horas à Assembléia para que esta resolva sôbre a prisão e
autorize, ou não, a formação de culpa.

§ 52 - Nenhum Deputado, desde que diplomado, poderá: i - celebrar contrato
com a administração pública federal, estadual ou municipal; 2 - aceitar ou exercer
cargo. comissão ou emprêgo público remunerado, salvo função de Secretário de Es-
fado ou missão diplomática, precedendo licença da Assembléia.



§ 6 Desde que seja empossado, nenhum Deputado poderá: i - ser Diretor,
proprietário, sócio ou membro do Conselho de Administração ou Conselho Fiscal de
empreza beneficiada com privilégio, isenção ou favor, em virtude de contrato com a
administração pública: 22. ocupar, salvo o disposto no n 9 2, in fine, do parágrafo an-
terior, cargo público de que seja demissivel ad nutum; 32 - patrocinar causa contra a
União, os Estados ou Municípios.

§ 79 - Durante as sessões da Assembléia, o Deputado, funcionário civil ou mili-
tar, contará tempo para promoção, aposentadoria ou reforma, e só receberá dos co-
fres públicos ajuda de custo e subsidio, sem qualquer outro provento do pôsto ou car-
go que ocupe, salvo direito de opção, não podendo, na vigência do mandato, ser pro-
movido, por merecimento.

§ 8 - A infração dos § 59 e 69 importará perda do mandato, declarada nos têr-
mos da lei, mediante provocação do Presidente da Assembléia, do Procurador Geral
do Estado, de outro Deputado ou de qualquer eleitor, garanndo-se plena defesa ao
interessado.

§ 99 - No caso do § 59, in fine, quando aplicável, e no de vaga por perda do
mandato, renúncia ou morte, será convocado o suplente.

§ 10- Em caso de vaga, o subsídio será devido ao novo Deputado desde a data
em que tomar posse.

§ 11 - Quando o membro da Assembléia solicitar licença por mais de trinta dias,
será convocado o suplente, que terá direito à parte do subsídio não percebida pelo
substituído

CAPÍTULO II

Das vagas

Ari. 49. As vagas na Assembléia Constituinte verificar-se-ão
a) por falecimento:
b) por opção entre dois ou mais mandatos;
c) pela renúncia;
d) pela perda do mandato.

Art. 59 - Em todos os casos em que, ocorrendo a vaga, não houver suplentes
devidamente habilitados e reconhecidos, o Presidente da Assembléia dará imediata
participação do fato ao Tribunal Regional Eleitoral, para que êste ordene a eleição.

Parágrafo único - Se a vaga se der em virtude de perda do mandato, devida-
mente decretada, caberá a êste providenciar, de ofício, quanto ao preenchimento da
cadeira, se não houver suplente devidamente habilitado e reconhecido.

Art. 6 - A renúncia do mandato independe de aprovação da Assembléia e se
efetiva automáticamente, desde que a Assembléia dela tenha conhecimento, por es-
crito, depois de lida como matéria de expediente.

Art. 79 - Se o Deputado não prestar compromisso dentro de noventa dias, a
contar da publicação dêste Regimento, ou se, depois de compromissado, faltar às
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sessões por mais de dois meses, consecutivos, sem licença devidamente concedida,
considerar-se-á renunciado o mandato, e o Presidente dará imediata participação do
fato ao Tribunal Regional Eleitoral, para que êste ordene a eleição, se não tôr caso de
convocação de suplente de Deputado.

Parágrafo único - No caso de vaga, o prazo mencionado no princípio dêste arti-
go será contado da data da convocação do respectivo suplente ou da expedição de
novo diploma.

TÍTULO III

Da direção dos trabalhos

CAPÍTULO 1

Da Mesa

Art. 59 - À Mesa, composta de um Presidente e quatro Secretários, compete a
direção dos trabalhos da Assembléia.

§ i - Para suprir a falta do Presidente, haverá um Vice-Presidente.
§ 29 - A eleição dos membros da Mesa se fará por voto direto e secreto e pelo

sistema majoritário, podendo realizar-se em dois turnos: a) do Presidente; b) do Vice-
Presidente e dos Secretários.

§ 39 - Ausentes, durante os trabalhos da Assembléia, o Presidente e o Vice-
Presidente, substituí-los-ão os Secretários, na sua ordem numérica.

§ 49. Na ausência do Secretários, o Presidente em exercício convidará Depu-
tados para completar a Mesa.

Não estando presente o Presidente, o Vice-Presidente ou qualquer dos Secre-
tários à hora regimental da abertura da sessão, ou ausentando todos no curso da
mesma, assumirá a presidência o Deputado mais velho, dos presentes.

§ 59 - Os membros da Mesa não poderão participar da Comissão Constitucio-
nal, ou qualquer outra especial que se criar.

§ 6 - Verificando-se a vaga de qualquer cargo na Mesa, far-se-á, na sessão
seguinte a em que ela se verificar, a eleição para o seu preenchimento.

§ 79 - A Mesa da Assembléia designará a localização dos partidos nas banca-
das, atendendo ás preferências manifestadas pelos lideres e ao número dos respecti-
vos componentes.

CAPITULO II

Do Presidente

Art. 99 - O Presidente é o órgão da Assembléia Constituinte quando ela houver
de se enunciar coletivamente,o orientador e o fiscal da ordem, tudo na conformidade
regimental.
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Parágrafo único - São atribuições do Presidente, além de outras conferidas
neste Regimento:

- abrir, presidir e encerrar a sessão;
2 - manter a ordem e fazer observar o Regimento;
39 - convocar sessões extraordinárias e determinar-lhes a hora;
49 - dar posse aos Deputados;
59 - conceder ou negar a palavra aos Deputados, de acôrdo com êste Regi-

mento; interromper o orador quando se afastar da questão em debate: falar contra o
vencido ou houver número para as votações;

- avisar o orador, com antecedência, do prazo de que dispõe para concluir o
seu discurso, quando estiver prestes a findar o tempo regimental, ou estiver esgotada
a hora destinada à matéria;

72 - advertir o orador, se faltar à consideração devida aos seus colegas e, em
geral, a qualquer representante do poder público, cassando-lhe a palavra no caso de
reincidir ou persistir na falta:

8 - submeter à discussão e à votação as matérias da Ordem do Dia, estabele-
cendo o ponto em que devem incidir as discussões e as votações;

99 - resolver, soberanamente, qualquer questão de ordem;
10 - nomear as comissões especiais criadas por decisão da Assembléia aten-

dendo, sempre que possível, à representação proporcional dos partidos:
11 - mandar cancelar na publicação dos trabalhos da Assembléia, expressões

vedadas pelo Regimento:
12 - resolver sõbre a votação por partes:
13 - organizar a ordem do dia;
14 - suspender a sessão, deixando a cadeira da presidência, sempre que não

puder manter a ordem ou quando as circunstâncias o exigirem:
15- assinar, em primeiro lugar, as resoluções e mensagens da Assembléia:
16 - assinar a correspondência endereçada ao Chefe de Estado e às altas auto-

ridades:
17 - presidir a Comissão Executiva, tomar parte nas suas discussões e delibe-

rações, com direito de voto, e assinar os respectivos pareceres.

Art. 10- Sono caráter de membro da Comissão Executiva, poderá o Presidente
oferecer proposições à Assembléia.

§ 1 9 - O Presidente só terá direito ao voto, em plenário, nos casos de empate e
de eleição.

§ 2 - Para tomar parte em qualquer discussão o Presidente deixará a cadeira
presidencial, passando-a ao seu substituto, e irá falar da tribuna destinada aos orado-
res.

CAPÍTULO III

Do Vice-Presidente

Art. 11 - Sempre que o Presidente não se achar no recinto à hora regimental do
início dos trabalhos, ou tiver necessidade de deixar a cadeira, será substituido pelo
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Vice-Presidente no desempenho de suas funções, cedendo-lhe o lugar logo que fôr
presente.

CAPÍTULO IV

SECRETÁRIOS

Art. 12- São atribuições do 1 9 Secretário:
1 - fazer a chamada nos casos previstos neste Regimento;
2 - dar conhecimento á Assembléia Constituinte, em resumo, dos ofícios do

Govêrno, e bem assim de qualquer outro papel que lhe deva ser comunicado em ses-
são:

39 - despachar a matéria do expediente;
49 - receber e fazer a correspondência oficial da Assembléia Constituinte;
59 - receber, igualmente, as representações, convites, petições e memórias di-

rigidos à Assembléia Constituinte;
6 - fazer recolher e guardar, em boa ordem, tõdas as proposições, para apre-

sentá-las oportunamente:
7 - assinar, depois do Presidente, as atas das sessões e as resoluções da

Assembléia Constituinte:
8 - contar os Deputados, em verificação de votação;
99 - dirigir e inspecionar os trabalhos da Secretaria, fazer observar o seu Regi-

mento e fiscalizar as suas despesas:
10 - tomar nota das discussões e votações em todos os papéis sujeitos à sua

guarda, autentificando-os com a sua assinatura.

Art. 13 - Ao 21 Secretário compete:
1 9 - fiscalizar a redação das atas e proceder à leitura;
2 - assinar, depois do 1 9 Secretário as atas e resoluções da Assembléia

Constituinte;
39 - escrever a ata das sessões secretas;
49 - contar os Deputados, em verificação de votação;
59 - auxiliar o 1 9 Secretário a fazer a correspondência oficial, nos têrrnos dôste

Regimento.

Art. 14 - Os 32 e 49 Secretários receberão, à porta da sala das sessões, os De-
putados que ainda não hajam prestado compromisso, para que o façam.

Parágrafo único - Compete-lhes auxiliar os 11 2 e 20 Secretários na verificação de
votações.

Art. 15 - Os Secretários substituir-se-ão na ordem de graduação dos seus car-
gos.
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CAPITULO V

Da Comissão Executiva

Art. 16- A Mesa da Assembléia, funcionando como Comissão Executiva, com-
pete,alérn das funções que lhe são atribuídas em outras disposições regimentais:

a) opinar sôbre os requerimentos de licença dos Deputados;
b) emitir parecer referente a pedidos de licença sôbre processo ou prisão de

Deputado;
c) tomar tôdas as providências necessárias à regularidade dos trabalhos:
d) dirigir os serviços da Assembléia Constituinte, durante as sessões;
e) dirigir a polícia interna do edifício da Assembléia Constituinte;
0 representar ao Govérno sôbre as necessidades da economia interna da Ca-

sa:
g) suspender até trinta dias, quando cometerem êrro ou faltas, bem como no-

mear e demitir os empregados da Secretaria;
h) organizar o Regulamento da Secretaria, determinando as obrigações dos

funcionários, a distribuição do trabalho, fixando-lhes o número e os vencimentos, e
sujeitando o dito Regulamento à aprovação da Assembléia.

Art. 17 - O policiamento do edifício da Assembléia Constituinte compete, privati-
vamente, à Mesa, funcionando como Comissão Executiva, sob a suprema direção do
seu Presidente, sem intervenção de qualquer outro poder.

Parágrafo único - Este policiamento poderá ser feito por fõrça pública e agentes
da polícia comum, requisitados ao Govêrno pela Mesa, e postos à sua inteira e exclu-
siva disposição.

Art. 18 - Será permitido a qualquer pessoa assistir das galerias às sessões,
desde que esteja desarmada e guarde silêncio, sem dar sinal de aplausos, ou de re-
provação, ao que se passar no recinto ou fora dêle.

§ 12 - No recinto e nos lugares destinados à Mesa, durante as sessões, só se-
rão admitidos os Deputados, os funcionários da Secretaria em serviço exclusivo da
sessão e os representantes dos órgãos de publicidade.

§ 2 - Os espectadores que perturbarem a sessão serão obrigados a sair, ime-
diatamente, do edifício, sem prejuízo de medida ou penalidade que no caso couber.

Art. 19 - Se algum Deputado cometer, dentro do edifício da Assembléia, qual-
quer excesso, que reclame repressão, a Comissão Executiva conhecerá do fato, ex-
pondo-o à Casa, que deliberará a respeito, em sessão secreta.

Art. 20 - Quando, no edifício da Assembléia, se cometer algum delito efetuar-se-
á a prisão do criminoso e abrir-se-á inquérito, sob a direção de um dos membros da
Comissão Executiva, designado pelo Presidente.

§ 12 - Serão observados no processo as leis e regulamentos no que forem apli-
cáveis.

§ 22 - Servirá de escrivão nesse processo o funcionário da Secretaria que fõr
para isso designado pelo Presidente.
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§ 39. O inquérito, que terá rápido andamento, será enviado com o delinqüente à
autoridade judicfiaria.

TITULO iv

Da elaboração da Constituição

CAPÍTULO 1

Da Comissão Constitucional

Art. 21 - Vinte e quatro (24) horas após a aprovação dêste Regimento, a Mesa
organizará a Comissão Constitucional de quinze (15) membros, indicados pelos Parti-
dos, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional dos mes-
mos.

§ 19 - A Comissão reunir-se-á no dia imediato e escolherá um Presidente, um
Vice-Presidente e um Relator Geral, requisitando o Presidente logo que fôr eleito, os
funcionários da Secretaria da Assembléia que julgar indispensáveis à boa marcha do
serviço.

§ 2 - Durante o período dos seus trabalhos, que será de trinta dias, prorrogável
por mais quinze, a Juízo da Assembléia, a Comissão receberá sugestões sõbre a ela-
boração constitucional.

§ 30 - No caso de vaga, o Presidente da Assembléia notificará a respectiva
bancada partidária para designar o sucessor dentro em 24 horas do aviso, sob pena
de o fazer o mesmo Presidente, salvo o Partido que não tiver outro representante em-
possado, caso em que fará livremente a nomeação.

Art. 22- A Comissão fará a distribuição do seu trabalho e marcará prazo para a
duração dos debates de maneira que haja protelação.

§ 1 - As deliberações da Comissão serão tomadas por maioria de votos, desde
que presente mais da metade da totalidade dos seus membros, contando o Presi-
dente, que terá direito de voto.

§ 22 - Não será admitido pedido de vista dos pareceres.
§ 39 - O voto que não fõr de aprovação poderá ser dado com uma das seguin-

tes fórmulas: - 'vencido" ou "com restrição."
§ 49 - Cada membro da Comissão poderá apresentar, no momento da votação,

ou na reunião do dia subseqüente, a justificação escrita de seu voto.

CAPITULO II

Do Projeto da Constituição

Art. 23 - Logo que receber o projeto da Comissão, o Presidente da Assembléia
Constituinte ordenará a sua publicação no "Diário da Assembléia" e em avulsos para
serem distribuídos aos Deputados.
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Art. 24 - Setenta e duas horas depois dessa publicação, será o projeto da Co-
missão submetido englobadarnente à aprovação da Assembléia.

Art. 25 - Aprovado o projeto, será colocado na Ordem do Dia da sessão se-
guinte, para sofrer, englobadamente, uma única discussão, que não poderá prolongar
por mais de vinte dias, findos os quais se dará o encerramento automático da mesma
discussão.

Parágrafo único - Nos primeiros quinze dias, serão recebidas emendas, que
poderão ser fundamentadas da tribuna, durante o prazo que os seus autores tiverem
para discutir o projeto, ou enviados à Mesa, com justificação escrita.

Ari. 26 - Cada Deputado terá direito de falar, uma vez e pelo prazo de meia ho-
ra, sõbre o projeto da Constituição e respectivas emendas, incluído neste prazo da
fundamentação verbal das emendas que, porventura, deseja apresentar e sendo fa-
cultada a remessa à Mesa de diversos discursos escritos para serem insertos no
"Diário da Assembléia". Os relatores poderão falar pelo prazo de uma hora. Se, antes
de findos os vinte dias, referidos no artigo anterior, não houver mais Deputados que
desejem usar do seu direito de falar sôbre o projeto e emendas, poderão os que já
houverem ocupado a tribuna falar pela segunda vez, durante meia hora.

Parágrafo único - Os Deputados inscritos poderão ceder, em favor de qualquer
Outro, o direito de falar, contanto que cada orador não exceda o prazo de duas horas.

Art. 27 - Encerrada a discussão do projeto, será êste, com as emendas, envia-
do à Comissão Constitucional, para emitir parecer dentro do prazo, improrrogável, de
quinze dias.

Art. 28 - Findo êste prazo, o Presidente da Assembléia dará, com ou sem pare-
cer, para a ordem do dia seguinte, a votação, sem discussão, do projeto de Constitui-
ção e respectivas emendas. Essa votação será feita por "Títulos ou Capítulos", quan-
do o Título estiver por essa forma dividido, salvo as emendas.

Parágrafo único - Encaminhando a votação de cada Título, poderá usar da pa-
lavra, pelo prazo de meia hora, um membro da Assembléia, credenciado por qualquer
dos partidos nela representados.

Art. 29 - Votada uma emenda, serão consideradas prejudicadas tôdas as que
tratem do mesmo assunto, ou que colidam com o vencido. Sendo muitas ou várias as
emendas a votar, a Assembléia, a requerimento de um membro da Comissão Consti-
tucional poderá decidir que a votação se faça em globo, em dois grupos, distinguindo-
se as que tiverem parecer favorável das que tiverem contrário, ressalvado o direito de
destaque,

§ 1 - As votações serão praticadas pelo sistema nominal, desde que assim re-
solva a Assembléia, a requerimento de qualquer dos seus membros.

§ 2 - Os pedidos de destaque, salvo se subscritos por 18 Deputados, serão
deferidos ou indeferidos, conclusivamente, pelo Presidente da Assembléia, podendo
êste, de ofício, estabelecer as preferências que julgue necessárias à boa ordem das
votações.
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Ari. 30 - No momento das votações e no intuito de encaminhá-las, poderá o De-
putado primeiro signatário da emenda, relator-geral do projeto ou relator-parcial, dar
explicações, que não poderão exceder o prazo de dez minutos.

Art. 31 - Terminada a votação do projeto e das emendas, voltarão todos à Co-
missão Constitucional para, dentro do prazo de dez dias, elaborar a redação final.

Parágrafo único - Esta redação final será submetida à aprovação do plenário da
Assembléia, 48 horas depois da publicação no 'Diário da Assembléia'. Durante três
sessões, no máximo poderão ser apresentadas, com fundamentação escrita ou ver-
bal, emendas de redação. Para fundamentação verbal, cada Deputado terá o prazo
máximo de cinco minutos, cabendo exclusivamente ao redator-geral da Comissão
Constitucional opinar sôbre tais emendas.

Art. 32 - Aprovada a redação final, será o projeto mandado a imprimir, com ur-
gência, para que o Presidente da Assembléia convoque, logo em seguida, uma ses-
são especial em que seja declarada promulgada a Constituição, que será assinada
pela Mesa e pelos Deputados presentes, sem acréscimo de quaisquer expressões
aos seus nomes parlamentares. Nesse mesmo dia, será remetida ao "Diário da As-
sembléia" e à Imprensa Oficial para a devida publicação.

Ari. 33 - O Presidente da Assembléia, usando da atribuição que lhe confere o
art. n9 3, do parágrafo único, do art. 99, dêste Regimento, poderá convocar sessões
extraordinárias para discussão e votação do projeto constitucional. Sendo-lhe exclu-
sivamente dedicado o tempo dessas sessões, não haverá hora para o expediente
verbal e deverá qualquer retificação da ata ser feita por escrito.

Art. 34 - No caso de convocação de sessão extraordinária poderá o Presidente
alterar a hora de início da sessão ordinária, comunicando-o à Assembléia.

Art. 35 - Se dentro de 105 dias, a contar da data da instalação da Assembléia,
não estiver concluída a votação do projeto de Constituição e respectivas emendas, a
Mesa submeterá imediatamente à votação final o projeto e as emendas 1â aprovadas
anteriormente como texto definitivo da Constituição do Estado.

TÍTULO V

Da ordem dos trabaihos

Primeira Parte

CAPÍTULO 1
Das sessões

Art. 36 - As sessões da Assembléia Constituinte serão ordinárias e extraordiná-
rias.



§ 1 - As sessões ordinárias serão diurnas e realizar-se-ão todos os dias úteis,
começando às 14 horas e terminando às 18 horas, se antes não se esgotar a matéria
indicada na ordem do dia, encerrando-se a discussão ou faltando número legal para
as votações.

§ 2 - As sessões extraordinárias poderão ser diurnas ou noturnas, nos pró-
prios dias das sessões ordinárias, antes ou depois destas, aos sábados, domingos e
feriados, e serão convocadas em ofício pelo Presidente ou por deliberação da As-
sembléia, a requerimento de qualquer Deputado.

§ 39 - As sessões extraordinárias terão a duração de quatro horas, ainda,
mesmo que excedam o dia da convocação.

§ 49 - Qualquer das sessões poderá ser prorrogada pelo tempo que os presen-
tes, em número mínimo de vinte, resolverem, a requerimento de qualquer dêles, não
podendo êste requerimento ser discutido, nem sofrer encaminhamento de votação.

§ 52 - O Presidente, sempre que convocar sessão extraordinária, fará a comu-
nicação aos membros da Assembléia, em sessão, ou em publicação no Diário da
Assembléia: e, quando necessário, enviar-lhes-á telegrama urgente, participando a
convocação e solicitando seu comparecimento.

CAPÍTULO II

Das sessões públicas

Art. 37 - À hora do início da sessão os membros da Mesa e os Deputados ocu-
parão os seus lugares.

1 9 - Haverá ao lado do recinto um funcionário da Secretaria encarregado de
anotar a presença dos Deputados. A lista de presença assim organizada será entre-
gue à P,lesa para o eleito da declaração do número necessário à abertura da sessão.
O encarregado da lista de presença apresentá-la-á, diáriamente, finda a sessão, ao
Diretor Geral da Secretaria da Assembléia.

§ 2 - Achando-se presentes 22 Deputados, pelo menos, o Presidente declarará
aberta a sessão.

§ 32 - Não estando presente o número de Deputados previsto no § 2, o Presi-
dente declarará que não pode haver sessão e designará a ordem do dia da sessão
seguinte.

§ 49 - Na hipótese do parágrafo anterior, o 1 9 Secretário despachará o expe-
diente, independentemente de leitura e dar-lhe-á publicidade no "Diário da Assem-
bléia'.

§ 52 - Se a sessão começar até 15 minutos depois da hora regimental, durará o
tempo necessário para completar o prazo de efetivo trabalho.

Art. 38 - Aberta a sessão, o 29 Secretário fará a leitura da ata da antecedente,
que se considerará aprovada, independentemente de votação, se não houver impug-
nação ou reclamação.
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§ 1 - O Deputado só poderá falar sôbre a ata para retificá-la, em ponto que de-
signará de início e uma só vez por tempo não excedente a cinco minutos. Ser-lhe-á,
porém, facultado enviar à Mesa qualquer retificação ou declaração por escrito.

§ 29 - No caso de qualquer reclamação, o 29 Secretário prestará esclarecimen-
tos e, quando, apesar dêles, a Assembléia reconhecer a procedência, será esta con-
signada na ata imediata.

§ 39 - A discussão da ata em hipótese alguma excederá a hora do expediente,
que é a primeira da sessão.

§ 49 - Esgotada a hora do expediente, será a ata submetida à aprovação da As-
sembleia.

Art. 39 - Aprovada a ata, o 1 9 Secretário fará a leitura dos ofícios do Govêrno, e,
de acôrdo com o Presidente dar-lhes-á o conveniente destino.

§ i - O 1 9 Secretário, em seguida, mencionará em resumo, os ofícios, repre-
sentações, petições, memoriais e mais papéis enviados à Assembléia, dando-lhes,
também, o devido destino.

§ 2 - Seguir-se-á a leitura, em resumo, ainda pelo mesmo Secretário, das pro-
posições que se acharem sõbre a Mesa e que serão mandadas publicar no "Diário da
Assembléia".

§ 39- A leitura do expediente será feita dentro do prazo máximo de meia hora.
§ 49 - Se a discussão da ata esgotar a hora do expediente, ou se transcorrer a

meia hora destinada à leitura dos papéis, sem que hajam sido todos lidos, serão des-
pachados pelo 1 9 Secretário e mandados publicar.

§ 59 - Os Deputados que quiserem fundamentar requerimentos, indicações ou
resoluções poderão fazê-lo, quando não infrinjam o disposto nos arts. 54, 55 e 76
dêste Regimento, na primeira hora da sessão e nessa hora poderão igualmente, ocu-
par-se de assuntos de doutrina constitucional.

§ 6 - A hora do Expediente é improrrogável.

Art. 40 - Finda a primeira hora de sessão, tratar-se-á de matéria destinada à
Ordem do Dia.

§ 1 9 - O Secretário lerá o que se houver de votar, ou de discutir, no caso de não
se achar impresso.

§ 2 - Presentes 37 Deputados, pelo menos, dar-se-á inicio às votações.
§ 39 - Não havendo número para votações, o Presidente anunciará a matéria

em discussão.
§ 49 - Logo que houver número legal para deliberar, o Presidente convidará o

Deputado que estiver na tribuna a interromper o discurso para se proceder às vota-
ções.

§ 59 - A votação não será interrompida, salvo se terminar a hora a ela destina-
da.

§ 6 - Quando, no decorrer da votação, se verificar a falta de número, será feita
a chamada, para se mencionarem nas atas os nomes dos que se houverem retirado.

§ 79 - A falta de número para as votações não prejudicará a discussão da maté-
ria da Ordem cio Dia.
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Art. 41 - Existindo matéria urgente a ser votada e não havendo número legal, o
Presidente suspenderá a sessão por tempo prefixado, à espera de número.

Parágrafo único - O tempo de suspensão da sessão não se computará no pra-
zo de sua duração.

Art. 42 - O prazo de duração das sessões será prorrogável, a requerimento de
qualquer Deputado.

§1 9 - O requerimento de prorrogação da sessão será escrito, não terá apoia-
mento nem discussão; votar-se-á com a presença no recinto de pelo menos, vinte
Deputados, pelo processo simbólico; não admitirá encaminhamento e deverá prefixar
o prazo de prorrogação.

- O requerimento de prorrogação poderá ser apresentado à Mesa até o
momento de o Presidente anunciar o Ordem do Dia seguinte.

§39 - Se houver orador na tribuna, no momento de findar a sessão, e houver si-
do requerida a sua prorrogação, o Presidente interromperá o orador para submeter a
votos o requerimento.

§42 - A prorrogação aprovada não poderá ser restringida, a menos que se en-
cerre a discussão do assunto que a tiver determinado.

§59 - Antes de finda uma prorrogação, poder-se-á requerer outra, nas condi-
ções anteriores.

Art. 43 - Nenhuma conversação será permitida, no recinto, em tom que dificulte
ou impeça a audição perfeita da leitura da ata ou documentos, da chamada, das deli-
berações, dos anúncios ou comunicações e bem assim dos discursos que estiverem
sendo proferidos.

CAPÍTULO III
Das sessões secretas

Art. 44 - A Assembléia Constituinte poderá realizar sessões secretas, desde
que sejam requeridas por 8 Deputados, cabendo ao Presidente deferir êsse requeri-
mento, se assim julgar conveniente, ou submetê-lo á decisão do plenário, presente,
número legal, para as votações.

§1 9 - Deliberada a sessão secreta, o Presidente fará sair da sala das sessões,
das tribunas, das galerias e das suas dependências tôdas as pessoas estranhas, in-
clusive os encarregados dos serviços de debates e de estenografia e os demais em-
pregados da Casa.

- Se a sessão secreta houver de interromper sessão pública, esta será
suspensa para serem tomadas as providências dêste artigo.

§39 - Antes de se encerrar uma sessão, a Assembléia resolverá se deverão fi-
car secretos ou constar da ata pública o seu objeto e o seu resultado.

§49 - Aos Deputados que houverem tomado parte nos debates será permitido
reduzir os discursos a escrito, para serem arquivados com a ata e os documentos
referentes à sessão.
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§59 - As atas das sessões secretas serão redigidas pelo 2 9 Secretário, apro-
vadas pela Assembléia, antes do levantamento da sessão, assinadas pela Mesa, fe-
chadas em invólucros lacrados, e rubricados com a respectiva data, e recolhidos ao
arquivo da Assembléia, que serão confiados à conservação do Arquivo da Assem-
bléia.

CAPÍTULO IV
Das atas

Art. 45 - De cada sessão da Assembléia, além da ata destinada ao "Diário da
Assembléia", outra, resumida, da qual deverá constar uma exposição sucinta dos tra-
balhos, a fim de ser lida em sessão e submetida ao voto dos presentes.

§l - Depois de aprovada a ata será as!^inada pelo Presidente e pelos 1 9 e
Secretários.

- Essa ata será lavrada, ainda que não haja sessão, por falta de número,
dela constando o expediente despachado.

Art. 46 - O "Diário da Assembléia" publicará cada dia a ata da sessão anterior.

Art. 47 - Os discursos proferidos e os documentos lidos em sessão serão
mencionados na Ata manuscrita, ou dactilografada, em resumo, e transcritos, na ínte-
gra, no "Diário da Assembléia", de acõrdo com as disposições regimentais.

- Os discursos proferidos durante a sessão serão publicados por extenso,
ou em resumo, na ata impressa.

§22 - As informações e os documentos não oficiais, lidos pelo 1 9 Secretário, à
hora do expediente, em resumo, serão sômente indicados na ata impressa, com a de-
claração do objeto a que se referirem, salvo se fôr a sua publicação integral requerida
à Mesa e por ela deferida.

§39 - As informações enviadas à Assembléia pelo Govêrno, a requerimento de
qualquer Deputado, serão publicadas na ata impressa, antes de entregues a quem as
solicitou.

§49 - As informações oficiais de caráter reservado não se dará publicidade.
§59 - Em qualquer das atas, não será inserto nenhum documento sem expres-

sa permissão da Assembléia ou da Mesa, por despacho do 12 Secretáro, nos casos
previstos pelo Regimento.

- O requerimento de inserção de discurso, conferência ou trabalho de qual-
quer natureza, sômente sera admitido mediante apreciação da Assembléia.

§72 - Será lícito a qualquer Deputado fazer inserir na ata impressa as razões
escritas no seu voto, vencedor ou vencido, redigido em têrmos concisos e sem alu-
sões pessoais, de qualquer natureza, desde que não infrinjam disposições dêste Re-
gimento.

Art.48 - A ata manuscrita da última sessão, ordinária ou extraordinária será re-
digida de modo a ser submetida à discussão e aprovação, que se fará com qualquer
número de Deputados antes de ser levantada a sessão.
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SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO 1
Dos Debates

Art. 49 - Os debates deverão realizar-se com ordem e solenidade.
Art. 50 - Os Deputados, com exceção do Presidente, falarão de pé, e só por

enfermos poderão obter permissão da Assembléia para falar sentados. É obrigatório,
na hora do expediente ou nas discussões, o uso, pelos oradores, da tribuna, podendo,
entretanto, ser concedida lecença para falarem das bancadas umavez que a Assem-
bléia, com qualquer número, assim o permitida.

Parágrafo único - Para formular questões de ordem, ou na hipótese final dêste
artigo, o Deputado poderá falar de uma das duas primeiras bancadas.

Art. 51 - A nenhum Deputado sera permitido falar sem pedir a palavra e sem
que o Presidente lha conceda.

§1 9 - Se um Deputado vier a falar sem que lhe seja dada a palavra, ou perma-
necer na tribuna anti-regimentalmente depois de advertido, o Presidente convidá-lo-á
a sentar-se.

- Se, apesar dessa advertência e dêsse convite, o Deputado insistir em
falar o Presidente dará seu discurso por terminado.

§39 - Sempre que o Presidente der por terminado um discurso em qualquer fa,
se de votação ou da discussão, cessará o serviço de estenografia.

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

Art.52 - Ocupando a tribuna, o orador dirigirá as suas palavras ao Presidente,
ou à Assembléia, de modo geral.

§1 9 - Referindo-se em discurso a colega deverá preceder o nome do trata-
mento de Senhor.

- Dirigindo-se a qualquer colega dar-lhe-á sempre o tratamento de Exce-
lência.

§39 - Nenhum orador poderá referir a colega e de modo geral, os representan-
tes do poder público em forma injuriosa ou descortez.

§49 - Logo após a apresentação do diploma, o Deputado comunicará ao 12 Se-
cretário o nome parlamentar que deseja adotar, cabendo ao Presidente resolver as
dúvidas que se levantarem a respeito.

Art. 53 - O Deputado só poderá falar:

a)para retificar a ata;
b)para apresentar indicações, requerimentos sõbre noções ou projetos de re-

solução;
c)sóbre proposição em discussão;
d)pela ordem;
e)para encaminhar a votação;
f)para explicação pessoa?.
Art. 54 - Para fundamentar indicações, requerimentos ou projetos de resolu-

ções, que não sejam de ordem sôbre incidentes verificados no desenvolvimento das
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discussões, ou das votações, deverá o Deputado inscrever-se em Livro de Expe-
diente, a isso especialmente destinado.

- A inscrição de oradores para a hora do expediente poderá ser feita du-
rante a sessão da véspera, ou no dia em que o Deputado pretender ocupar a tribuna,

§29 - A inscrição obedecerá à ordem cronológica de sua solicitação à Mesa,
pelo Deputado, pessoalmente.

§39 - Inscrevendo-se mais de um Deputado para a hora do expediente terão
preferência à tribuna os membros da Mesa para atender a questões de ordem, ou de
economia interna da Assembléia, e os Deputados, que a não ocuparam na sessão
anterior, sendo dada a palavra aos demais pela ordem de inscrição.

Art. 55 - O Deputado que solicitar a palavra sõbre proposição em discussão
não poderá:

a)desviar-se da questão em debate:
b)falar sôbre o vencido;
c)usar de linguagem imprópria;
d)u?trapassar o prazo que lhe compete e que será de cinco minutos para dis-

cussão da ata, questão de ordem ou fundamentação oral de qualquer proposição;
e)deixar de atender às advertências do Presidente.
Art. 56 - As explicações pessoais só poderão ser dadas depois de esgotada a

ordem do dia e dentro do tempo destinado à sessão, que será prorrogável na forma do
art. 36, §49.

Art. 37 - Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simultâneamente, so-
bre um mesmo assunto, o Presidente concedê-la-á;

a)em primeiro lugar, ao autor;
b)em segundo lugar, ao relator:
c)em terceiro lugar, ao autor de voto separado;
d)ern quarto lugar, a um Deputado, a favor;
e)em quinto lugar, a um Deputado contra.

- Sempre que mais de dois Deputados se inscreverem para qualquer dis-
cussão, deverão, quando possível, declarar, previamente, se se pronunciarão a favor
ou contra a matéria em debate, para que possa o Presidente alterná-los.

§ 2 - Para a inscrição de oradores à discussão da matéria em debate haverá
um livro especial.

§ 39 - A inscrição de oradores no Livro das Discussões poderá ser feita logo
que a proposição a discutir-se seja incluída em Ordem do Dia.

§ 49 - Na hipótese de todos os Deputados inscritos, para o debate de determi-
nada proposição, serem a favor, ou contra, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem da
inscrição.

§ 5 - Os discursos lidos serão publicados no 'Diário da Assembléia" com esta
declaração: - O Sr . ................................... leu o seguinte discurso.

Art. 58 - Tanto na hora do expediente, como na Ordem do Dia, terão preferência
os oradores que propuserem tratar de matéria constitucional.
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CAPÍTULO II
Dos apartes

Art. 59 - A interrupção do orador por meio de apartes só será permitida quando
fôr breve e cortez.

§ i- Para apartear um colega deverá o Deputado solicitar-lhe permissão.
§ 22 - Não serão admitidos apartes:
a) às palavras do Presidente;
b) paralelos aos discursos;
c) por ocasião do encaminhamento de votação;
§ 32 - Os apartes subordinar-se-ão às disposições relativas aos debates em tu-

do que lhes fôr aplicável.

CAPÍTULO III
Dos Requerimentos

Art. 60 - Serão verbais, ou escritos, independern de apoiamento, de discussão e
de votação, sendo resolvidos imediatamente, pelo Presidente, os requerimentos que
solicitem:

a) a palavra, ou a sua desistência;
b) a posse de Deputados:
c) a retificação de ata:
d) a inserção de declaração de voto sem ela;
e) a observância de disposição regimental;
f) a retirada de requerimento verbal ou escrito;
g) a retirada de proposição com parecer contrário;
h) esclarecimentos sobre a ordem dos trabalhos:
i) a verificação de votação;
j) O preenchimento de lugares das Comissões;

§ i - Serão verbais e votados com qualquer número, independentemente de
apoiamento e de discussão, os requerimentos que solicitem:

a) inserção em ata de voto de regozijo, ou de pesar;
b) representação da Assembléia por meio de Comissões externas;
c) manifestações de regozijo, ou pesar, por ofício, telegrama, ou por outra qual-

quer forma escrita:
d) publicação de informações oficiais do "Diário da Assembléia";
e) permissão para falar sentado. Os votos de regozijo só serão submetidos à

deliberação da Assembléia quando se tratar de fato de relêvo Estadual, Nacional ou
Internacional e os de pesar, quando se tratar de fato da mesma categoria, ou então,
de falecimento da pessoa de notória projeção, nos círculos estaduais, nacionais ou
internacionais.
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§ 2 - Serão escritos, não dependem de apoiamento, não terão discussão e só
poderão ser votados cnm a presença de 37 Deputados, no mínimo, os requerimentos
de:

a) renúncia de membros da Mesa:
b) discussão e votação de proposições por capítulos, grupos de artigos, ou de

emendas:
c) encerramento de discussão;
d) adiamento da discussão ou da votação;
e) votação por determinado processo;
f) preferência:
g) urgência;

§ 32 Serão escritos, sujeitos a apelamento e discussão e só poderão ser vota-
dos com a presença de 37 Deputados , no mínimo, os requerimentos sôbre:

a) informações solicitadas ao Poder Executivo, ou por seu intermédio;
b) inscrição, no Diário da Assembléia, de documentos não oficiais;
c) nomeação de comissões especiais;
ri) reunião da Assembléia em Comissão Geral;
e) sessões extraordinárias;
f) sessões secretas:
g) quaisquer outros assuntos, que se não refiram a indidentes sobrevindos no

curso das discussões, ou das votações.

§ 49 - Os requerimentos previstos no § 39 serão, desde logo, deferidos pela
Mesa, sem consulta ao plenário se subscritos por um quarto, no mínimo, do número
total de Deputados.

§ 59 - Em se tratando de pedido de informações às entidades públicas, os re-
querimentos poderão ser apresentados ao Presidente da Assembléia, que os despa-
chará cabendo do seu indeferimento recurso para a Assembléia.

At. 61 - Só serão admitidos requerimentos de urgência quando assinados no
mínimo:

a) por três membros da Mesa (compreendidos, nesta hipótese, o Vice-Presi-
dente e os Secretários);

b) quando formulados pelo líder, ou seu substituto, de qualquer corrente partidá-
ria representada na Assembléia;

c) por cinco membros da Assembléia.

§ 1 - Considerar-se-á urgente todo assunto cujos efeitos dependam de delibe-
ração e execução imediatas;

§ 2 - Submetido à consideração da Assembléia, o requerimento será, sem dis-
cussão, imediatamente votado.
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§ 39 - Se a Assembléia aprovar o requerimento, entrará a maleria imediatamente
em discussão, ficando prejudicada a ordem do dia até a discussão do objeto para o
qual a urgência foi votada.

Art. 62 - Os requerimentos sujeitos a discussão só deverão ser fundamentados
verbalmente depois de formulados e enviados à Mesa e no momento em que o Presi-
dente anunciar o debate.

Art. 63 - Os requerimentos para Ilevantamento da sessão por motivo de pesar,
só serão permitidos quando se tratar de falecimento de Deputado, de Presidente ou
ex-Presidente e de Vice-Presidente ou ex-Vice Presidente da República, de Gover-
nador do Estado, Secretário ou de ex-Governador ou ex-Presidente e ex-Secretário
de Estado, e de Presidente ou ex-Presidente do Tribunal de Justiça.

TERCEIRA PARTE

Dos processos de votação

Art. 64 - Três são os processos de votação pelos quais deliberará a Assem-
bléia Constituinte:

a) o simbólico;
b) o nominal;
c) o de escrutínio secreto;

Art. 65 - O processo simbólico praticar-se-á com levantamento dos Deputados
que votam a favor da matéria em deliberação.

Parágrafo único - Ao anunciar a votação de qualquer matéria, o Presidente con-
vidará os presentes, que votam a favor, a se levantarem e proclamará o resultado
manifesto dos votos.

Art. 66 - Far-se-á a votação nominal pela lista geral dos Deputados que serão
chamados pelo 1 9 Secretário ou responderão sim ou não conforme forem a favor da
matéria em deliberação ou contra a mesma. Esta lista será organizada por legenda
dos partidos representados na Assembléia.

§ i - A medida que o 1 9 Secretário fizer a chamada, dois Outros Secretários
tomarão nota dos Deputados que votarem em um e noutro sentido e irão proclamando
em voz alta o resultado da votação.

§ 2 - O resultado final da votação será proclamado pelo Presidente, que man-
dará ler os nomes dos que votaram "sim" e dos que votaram "não".

§ 39 - Depois de o Presidente proclamar o resultado final da votação, ninguém
poderá ser admitido a votar.

Ari. 67 - Para se aplicar a votação nominal, será mister que algum Deputado re-
queira e a Assembléia admita,



§ 1 9 - Os requerimentos verbais não admitirão votação nominal.
§ 2- Quando o mesmo Deputado requerer, sobre uma só proposição, votação

nominal, por duas vêzes, e a Assembléia não a conceder, não lhe assistirá o direito
de requerê-la novamente.

§ 39 - Se a requerimento de um Deputado, a Assembléia deberar previamente
realizar todas as votações de determinada proposição pelo processo simbólico, não
serão admitidos requerimentos de votação nominal para essa matéria.

Art. 68- Praticar-se-á a votação por escrutínio secreto, mediante cédulas dac-
tilografadas ou impressas, recolhidas em urnas, que ficarão junto à Mesa.

CAPÍTULO II
Da verificação de votação

Art. 69 - Se a algum Deputado parecer que o resultado de uma votação simbóli-
ca proclamado pelo Presidente não é exato, poderá pedir a sua verificação.

§ 1 - Requerida a verificação, o Presidente convidará os Deputados que vota-
rem a favor a se levantarem, permanecendo de pé para serem contados, e, assim, fa-
rá a seguir, com os que votarem contra.

§ 22 - Os Secretários contarão os votos e comunicarão ao Presidente o seu
número.

§ 39 - O Presidente, verificando, assim, se a maioria dos Deputados presentes
votou a favor da matéria em deliberação ou contra a mesma, proclamará o resultado
definitivo da votação.

§ 49 - Nenhuma votação admitirá mais de uma verificação.
§ 52 Far-se-á sempre a chamada quando a votação indicar que não há número.

Os Deputados que não responderem a chamada perderão o direito ao subsídio que
lhes cabe por sessão.

CAPÍTULO Ill

Do Adiamento das Votações

Art. 70 - Qualquer Deputado poderá requerer, por escrito, durante a discussão
de uma proposição, o adiamento de sua votação.

Parágrafo único - O adiamento da votação de uma proposição só poderá ser
concedido pela Assembléia, presentes 37 de seus membros e por prazo previamente
fixado.

Art. 71 - Apresentados simultâneamente requerimentos para adiar-se a votação
de determinada proposição, e aprovado um deles, estarão prejudicados os demais.



CAPÍTULO IV

Da Retirada de Proposição

Art. 72 - Apresentada uma proposiçãn à Assembléia, sua retirada só poderá ser
solicitada no momento em que se lhe anunciar a votaÇao.

- O requerimento de retirada de qualquer proposição só poderá ser formu-
lado por escrito, ou verbalmente, pelo seu autor.

§ 2 - Serão considerados para os efeitos deste artigo autores das proposições
das comissões, nos respectivos relatores e, na sua ausência, o Presidente da Comis-
são.

Art. 73 - Quando pedida a retirada de proposição, que tiver parecer contrário, o
Presidente deferirá êsse requerimento independentemente de votação.

Parágrafo único - Para a retirada de proposição, que tenha parecer favorável
ou à qual se haja oferecido emenda, o requerimento dependerá da aprovação da As-
sembléia.

QUARTA PARTE

CAPfl1JLO ÚNICO

Das questões de ordem

Art. 74 - Todas as questões de ordem serão soberanas e conclusivamente re-
solvidas pelo Presidente.

§ i - Durante as votações, as questões de ordem só poderão ser levantadas
em rápidas observações, que não passem de cinco minutos, desde que não sejam de
natureza a influir diretamente na marcha dos trabalhos e na decisão cia matéria, corri-
gindo qualquer engano ou chamando atenção para um artigo regimental que não es-
teja sendo obedecido.

§ 2 - Quando o Presidente, no decorrer de urna votação, verificar que a recla
mação "pela ordem" não se refere efetivamente à "ordem dos trabalhos", poderá
cassar a palavra ao Deputado que a estiver usando, convidando-o a assentar-se, e
prosseguirá na votação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 75 - A Assembléia Constituinte deverá tratar preferendialmente de assuntos
que digam respeito à elaboração da Constituição, na forma deste Regimento.
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Art. 76 - E facultado a qualquer Deputado, sem prejuízo dos trabalhos de elabo-
ração constitucional, pedir ao Govêrno do Estado, por intermédio da Mesa, informa-
ções sôbre assuntos de interesse público.

Art. 77 - O presente regimento só poderá ser alterado mediante proposta assi-
nada no mínimo por dez Deputados, ou por uma das comissões.

§ 12 - Lida a proposta na hora do expediente, passará desde logo a receber
emendas até o final da sessão, ordenando a Mesa sejam publicadas, no dia seguinte,
a proposta e emendas, a ela oferecidas.

§ 2 - Na hora do expediente, depois de feita a distribuição, em avulsos, da alte-
ração e das emendas, será lido o parecer que sobre estas e aquela houver oferecido
a Comissão Executiva, abrindo-se, logo após a leitura do expediente, a discussão da
matéria, na hora destinada ao mesmo expediente.

§ 3 - Na ordem de inscrição, poderá cada Deputado falar durante quinze mi-
nutos sobre a alteração proposta, prosseguindo-se na discussão no dia imediato na
mesma hora do expediente, ainda que não hajam oradores inscritos.

§ 42 - No dia imediato, findo o expediente ou não havendo mais oradores, será
encerrada a discussão, e pioceder-se-á à imediata votação da alteração e das emen-
das.

Art. 78 - Nos casos omissos poderá o Presidente dar a solução 'ad-referen-
dum" da Assembléia, ou deferir à mesma a deliberação conclusiva.

Art. 79 - Quando for levantada a sessão e convocada outra, imediatamente, pa-
ra o mesmo dia, os Deputados presentes àquela não terão direito ao subsídio corres-
pondente ao seu comparecimento pela nova sessão.

Sala das Sessões, Belo Horizonte, 27 de março de 1947.
(a.) Feliciano Pena, Presidente. - Valdir Lisboa, 1 9 Secretário. - Magalhães Meio

Viana, 29 Secretário.
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NORMAS REGIMENTAIS ADOTADAS PARA O PROCESSO DE
ADAPTAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AO ATO INSTITUCIONAL N° 2, DE 27 DE OUTUBRO DE 1965
E A SEUS ATOS COMPLEMENTARES

1965



A E S O LU ÇÃ O N9722

Dispõe sôbre normas regimentais para o fim
de adaptar a Constituição do Estado de Minas Gerais
ao Ato Institucional n9 2, de 27 de outubro de 1965, e

a seus atos complementares.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROMULGA:

Art. 1 - A reforma constitucional destinada a adaptar a Constituição do Estado
de Minas Gerais às disposições do Ato Institucional n 9 2, de 27 de outubro de 1965, e
às do seus atos complementares, se processará de acõrdo com as normas desta
Resolução.

Art. 2 - Recebida a proposta de reforma constitucional pelo Presidente da As-
sembléia, será ela imediatamente publicada, ficando sôbre a Mesa pelo prazo de 3
(três) dias, a contar de sua publicação, para receber emendas.

§ i - Esgotado o prazo constante do artigo, serão a proposta e emendas, se
houver, submetidas a discussão única e inadiável, considerando-se aceito o que obti-
ver o voto favorável da maioria dos membros da Assembléia.

§ 2 - Na discussão única e no encaminhamento da votação só poderão falar os
Líderes, pelo prazo improrrogável de 10 (dez) minutos.

§ 39 - Após a votação referida nos parágrafos anteriores, serão a proposta e as
emendas enviadas a uma Comissão Especial composta de 7 (sete) membros, no-
meados pelo Presidente da Assembléia, para, dentro em 5 (cinco) dias, redigir o ven-
cido e emitir parecer, que deverá concluir pela aprovação ou rejeição do projeto.

§ 49 - A Comissão poderá, ainda, no parecer, apresentar emendas, desde que
não contenham matéria nova ou rejeitada anteriormente.

Art. 39 - Publicado o parecer ou distribuído, em Plenário, o avulso deste, caso
em que a publicação será dispensada, ex-officio', pelo Presidente da Assembléia,
entrará o projeto de reforma constitucional na Ordem do Dia da reunião seguinte, para
primeira discussão.
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Art. 4 - Na primeira discussão poderão falar os Líderes, por 30 (trinta) minutos
cada um, prorrogáveis por mais 30 (trinta) minutos.

Parágrafo único. Será facultado, ainda, discutir o projeto aos Deputados inscri-
tos pelos respectivos Líderes, na proporção de um orador para cada grupo de 15
(quinze) representantes ou fração, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, prorrogáveis por
mais 30 (trinta) minutos.

Art. 59 - Encerrada a discussão, passar-se-á, imediatamente, à votação. Se o
projeto obtiver, na primeira discussão, o voto de 213 (dois terços) dos membros da
Assembléia, será, desde logo, submetido à segunda discussão, e dar-se-á por apro-
vado, se obtiver o mesmo 'quorum".

§ 1 - Para encaminhar a votação, só poderão falar os Líderes, pelo prazo im-
prorrogável de 10 (dez) minutos cada um.

§ 2 - As votações serão sempre simbólicas.

Art. 6 - A segunda discussão obecerá às normas constantes dos artigos 42 e
59

Art. 79 - O projeto de reforma constitucional, tanto na primeira como ria segunda
discussão, será votado em glôbo, não se admitindo emendas no correr das discus-
sões ou entre elas, salvo à redação final, e nem requerimento que vise ao adiamento
de sua discussão ou votação.

Art. 82 - Aprovado em segunda discussão, será o projeto de reforma constitu-
cional enviado à Comissão de Redação, que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) ho-
ras para devolvê-lo à Mesa, com sua forma definitiva.

§ i Q - O parecer da Comissão de Redação poderá ser apreciado imediatamen-
te, facultado o uso da palavra, para discuti-lo, aos Líderes, pelo prazo improrrogável
de 10 (dez) minutos.

§ 2 - Encerrada a discussão, passar-se-á à votação.

§ 39 - Para encaminhar a votação, poderão usar da palavra os Líderes pelo pra-
zo improrrogável de 5 (cinco) minutos.

§ 49 - Se ocorrerem emendas de redação, estas, após o encerramento da dis-
cussão do parecer, poderão ser encaminhadas, em glõbo, pelo relator ou pelo Presi-
dente da Comissão, que emitirá parecer oral concluindo pela aprovação ou rejeição
das emendas.

70



§ 59 - Para emitir o parecer oral, terá o relator ou o Presidente da Comissão o
prazo improrrogável de 10 (dez) minutos.

§ 6 - Será considerado aprovado o parecer de redação final se obtiver o voto
da maioria dos Deputados presentes.

Art. 99 - Se as Comissões não emitirem parecer nos prazos previstos nesta
Resolução, será o projeto, independentemente dele, incluído em Ordem do Dia, "ex-
officio", pelo Presidente da Assembléia.

Art. 10 - Aprovado em redação final, será o projeto promulgado e publicado pela
Mesa com a assinatura de seus membros, devendo, em seguida, ser anexado ao
texto da Constituição.

Art. 11 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, em Belo Hôrizonte, aos 4 de novembro de
1965

O PRESIDENTE: Cláudio Pinheiro

O 1 9 SECRETÁRIO: João Navarro

O 29 SECRETÁRIO: Ánuar Fares
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NORMAS REGIMENTAIS ADOTADAS PARA O PROCESSO
DE ADAPTAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967

1967



DECRETO-LEI N 2 216 - DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a execução do art. 188 da

Constituição Federal e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 92 do
Ato Institucional n2 4, de 7 de dezembro de 1966.

Considerando que a adaptação das Constituições dos Estados às normas da
Constituição Federal promulgada a 24 de janeiro de 1967 é matéria de segurança na-
cional.

Considerando a necessidade de complementar o art. 188 da Constituição Fede-
ral, de forma a regular o processo de adaptação das Constituições Estaduais, decre-
ta:

M. 12 - A reforma das Constituições dos Estados, para atender ao disposto no
art. 188 da Constituição do Brasil promulgada a 24 de janeiro de 1967, consiste pri-
mordialmente na modificação do respectivo texto, no que, implícita ou explicitamente
tiver sido alterado ou for incompatível com as disposições constitucionais federais.

Parágrafo único - As normas da Constituição Federal que, sendo aplicáveis,
não forem observadas na reforma da Constituição do Estado consideram-se a ela
automaticamente incorporadas, nos termos do art. 188 da Constituição Federal.

Art. 2 - Os Governadores dos Estados encaminharão às respectivas Assem-
bléias Legislativas, até 15 de abril de 1967, projeto de adaptação da Constituição Es-
tadual.

Parágrafo único - Aplicam-se à tramitação do projeto as mesmas normas e pra-
zos estabelecidos no Ato Institucional n 9 4, de 7 de dezembro de 1966, relativamente
ao processo de elaboração da Constituição Federal.

Art. 39 - Promulgada, em texto completo, a nova Constituição Estadual, o Go-
vernador do Estado poderá, dentro em 60 dias, representar ao Supremo Tribunal Fe-
deral, por intermédio do Procurador Geral da República, sobre a constitucionalidade
das suas disposições.

Parágrafo único - A representação terá efeito suspensivo, quanto à vigência
das disposições impugnadas desde sua apresentação ao Procurador Geral da Repú-
blica, devendo o seu processo e julgamento obedecer a legislação em vigor.

Art. 49 - o presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 27 de fevereiro de 1967.
1469 da Independência e 799 da República.

H. CASTELLO BRANCO
Carlos Medeiros Silva
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DECISÃO DE ORDEM

O SR. PRESIDENTE - A Mesa vai responder às questões de ordem suscita-
das pelos ilustres Deputados Cícero Dumont e Maria Pena, nas reuniões dos dias 3 e
5 do corrente mês, respectivamente.

As dúvidas que se levantam podem reduzir-se fundamentalmente à seguinte
questão: aplica-se ou não o Decreto-lei federal n9 216, de 27 de fevereiro de 1967, à
tramitação do projeto de reforma da Constituição do Estado?

Antes de enunciar o seu entendimento, esta Presidência convoca a atenção
dos Srs. Deputados para o fato de que a dúvida não é simples como, à primeiro vista,
pode parecer, tanto assim que foi levantada no Congresso Nacional e nas Assem-
bléias Legislativas de outros Estados.

II - A validade ou não do Decreto n 9 216 produz os seus efeitos já no inicio da
tramitação da matéria, de vez que aquele diploma legal dá ao Chefe do Poder Execu-
tivo a iniciativa do projeto. Isto não ocorreria na hipótese de não se aplicarem os dis-
positivos do Decreto-lei, caso em que cairíamos nas normas de reforma constitucional
contidas na Carta Estadual e segundo as quais cabe a iniciativa a, pelo menos, 113
(um terço) dos Srs. Deputados.

Partindo do princípio de que a lei ordinária não tem força normativa capaz de
prevalecer sobre a norma constitucional; estando o Decreto-lei n 9 216, embora fede-
ral, no plano de lei ordinária, e vigorando a Constituição do Estado, promulgada a 14
de julho de 1947, concluímos inicialmente que o referido decreto não tinha força para
wnpor normas de reforma constitucional, transcendentes dos limites da reforma pre-
conizada pelo texto constitucional do nosso Estado.

A menos que a nova Carta Magna Federal desse força a esse Decreto para
tanto, não víamos como fugir à evidência.

Ocorre, porém, que, examinando melhor aquele texto, encontramos o seguinte
dispositivo:

"Das Disposições Gerais e Transitórias"

Ari. 173 - Ficam aprovados e excluídos de apreciação judicial os atos pratica-
dos pelo Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 1964, assim como:

- Pelo Govêrno Federal, com base nos Atos Institucionais n, 1, de 9 de abril de
1964; n. 2, de 17 de outubro de 1965; n. 3, de 5 de fevereiro de 1966, e n. 4, de 6 de
dezelnbro de 1966, e nos Atos Complementares dos mesmos Atos Institucionais;

III - Os atos de natureza legislativa expedidos com base nos Atos Institucionais
e Complementares referidos no Item 1."

Ora, o que encontramos nos dispositivos acima - e a Casa, sem dúvida, con-
cluirá conosco - é uma aprovação expressado Decreto-lei n 2 216, em virtude da qual
passa a figurar esse Decreto com a força de "norma constitucional federal' e
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que está acima, portanto da norma constitucional estadual. Não há como escapar a
esta conclusão: para o caso específico da elaboração da Lei Maior do Estado, as
normas e prazos a serem observados ao os do Ato Institucional n 2 4, de 7 de de-
zembro de 1966, conforme preceitua o Decreto-lei 216 e a iniciativa é do Sr. Gover-
nador do Estado, de acordo com o Art. 22 do mesmo diploma.

Pelas razões expostas, esta Presidência já solicitou do Poder Executivo o en-
vio da Mensagem encaminhando o projeto e espera desencadear o procedimento de
apreciação da proposição já amanhã.

Dissipada essa dúvida inicial, persiste um problema: quais as normas reimen-
tais aplicáveis à tramitação do projeto e que permitem à Casa apreciá-lo dentro dos
prazos e na forma estabelecida pelo Ato Institucional n 2 4? Estamos convencidos de
que o Regimento Interno da Casa, aplicado complementarmente, não nos daria condi-
ções práticas de atingir tal objetivo.

Partindo dêste pressuposto - cujo acerto facilmente alcançarão, em especial os
Deputados mais experimentados e afeitos ás contingências da vida parlamentar - esta
Presidência, para atender às razões de ordem política que impelem a Casa à elabora-
ção rápida da nova Constituição do Estado, para dar cumprimento ao Art. 188 da
Carta Magna Federal, decide adotar normas especiais disciplinares da aludida trami-
tação.

Não quis, entretanto, criar essas normas. Lançou mão de dispositivos já exis-
tentes na Casa e que se utilizaram em circunstâncias semelhantes às do presente
momento.

Para regulamentar complementarmente a tramitação do projeto, foi buscar nor-
mas e prazos aplicáveis da Resolução 722, que normalizou a tramitação do projeto de
adaptação da nossa Constituição ao Ato Institucional a 2 2. Para estabelecer a trami-
tação da matéria dentro da Comissão Especial, adotaram-se os Arts. 21 e 22 do Re-
gimento Interno desta Casa, publicado no 'DA de 1614147, capítulo referente à Co-
missão Constitucional.

E, por fim, foi usada a própria lei interna vigente, naquilo a que a Resolução n9
722 não alude.

O fato de não nos utilizarmos senão de normas que esta Casa já aprovou para
fazer face a emergências análogas à atual não nos pareceu, entretanto, suficiente.
Por esta razão, utilizando do procedente federal, verificado no Congresso Nacional,
quando da elaboração da nova Constituição do Brasil, a Mesa, depois de dar conhe-
cimento aos Srs. Deputados das normas regimentais que decide adotar, submetê-las-
à aprovação do Plenário.

Nos têrmos do parágrafo único do art. 29 do Decreto-lei federal n9 216, de 27 de
fevereiro de 1967, aplicar-se-ão à tramitação do projeto de reforma da Constituição do
Estado as normas e prazos estabelecidos no Ato Institucional a 9 4, de 7 de dezembro
de 1966, relativamente ao processo de elaboração da Constituição Federal.

Tais normas e prazos aplicáveis à reforma da Constituição Estadual, comple-
mentadas devidamente pelos dispositivos regimentais cabíveis, são as seguintes:

- Os Governadores dos Estados encaminharão às respectivas Assembléias
Legislativas, até 15 de abril de 1967. projeto de adaptação da Constituição Estadual.
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II - Logo que o Projeto de Constituição for recebido pelo Presidente da Assem-
bléia, será imediatamente publicado e o Presidente designará Comissão Especial
composta de 15 membros indicados pelos Partidos, assegurando-se, tanto quanto
possível, a representação proporcional dos mesmos.

III - A Comissão Espedial reunir-se-á nas 24 horas subseqüentes à sua desig-
nação, para a eleição de seu Presidente e Vice-Presidente, cabendo àquele a escolha
do relator, o qual, dentro de 72 horas, dará seu parecer que concluirá pela aprovação
ou rejeição do projeto.

IV - No caso de vaga, o Presidente da Assembléia notificará a respectiva ban-
cada partidária para designar o sucessor dentro de 24 horas do aviso, sob pena de
o fazer o próprio Presidente.

V - As deliberações da Comissão serão tomadas por maioria de votos desde
que presentes mais da metade da totalidade de seus membros, contando o Presi-
dente, que terá direito de voto.

Não será admitido pedido de vista dos pareceres.
O voto que não for de aprovação poderá ser dado com uma das seguintes fór-

mulas - 'vencido' ou "com restrição".
Cada membro da Comissão poderá apresentar, no momento da votação ou da

reunião do dia subseqüente, a justificação escrita de seu voto.

VI - Proferido e votado (na Comissão), o parecer, será este publicado ou dis-
truldo em Plenário o seu avulso, caso em que a publicação será dispensada "ex-offi-
cio" pelo Presidente da Assembléia.

Cumprida a exigência, entrará o projeto de reforma constitucional na Ordem do
Dia da Reunião seguinte, quando será submetido a discussão procedendo-se à res-
pectiva votação no prazo de quatro dias.

VII - Na discussão, poderão falar os Líderes, por 30 (trinta) minutos cada um,
prorrogáveis por mais 30 (trinta) minutos.

Será facultado ainda discutir o projeto aos deputados inscritos pelos respecti-
vos Lideres na proporção de um orador para cada grupo de 15 (quinze) representan-
tes ou fração, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, cada um, prorrogáveis por 30 (trinta)
minutos.

Encerrada à discussão, passar-se-á imediatamente a votação e, para encami-
nhá-la só poderão falar os Líderes pelo prazo improrrogável de 10 (dez) minutos cada
um.

As votações serão sempre simbólicas e o projeto de reforma constitucional se-
rá votado em globo, não sendo admitidas emendas no correr da discussão.

VIII - Aprovado o projeto pela maioria absoluta (42), será ele devolvido à Co-
missão, perante a qual poderão ser apresentadas emendas; se o projeto for rejeitado
encerrar-se-á a sua tramitação.



IX - As emendas a que se refere o item anterior deverão ser apoiadas por 114
(um quarto) dos membros da Assembléia e serão apresentadas dentro de cinco dias
seguintes ao da aprovação do projeto em Plenário, tendo a Comissão o prazo de doze
dias para sôbre elas emitir parecer.

As emendas serão publicadas imediatamente após o término do prazo para a
sua apresentação.

X - Nesta fase da tramitação, aplicam-se as normas dos itens III, IV, V e VI, no
que couberem.

XI - O parecer do relator concluirá pela aprovação ou rejeição de cada uma das
emendas e se o prazo de 72 horas, fixado pelo item III, não for suficiente para a apre-
sentação do parecer, o Presidente da Comissão Mista poderá prorrogá-lo por mais de
48 horas.

XII - Publicado o parecer ou distribuído em Plenário o seu avulso; dispensada a
publicação nos termos do item VI, entrará o projeto de reforma constitucional na Or-
dem do Da da reunião seguinte, oportunidade em que serão as emendas submetidas
em globo, à discussão do Plenário; durante o prazo máximo de doze dias, findo o qual
passarão a ser votadas , uma a uma, dando-se por aceitas as que obtiverem o voto
da maioria absoluta.

XIII - Na discussão das emendas, poderão falar os Líderes, os autores e o re-
lator da Comissão, por vinte minutos cada um.

Poderão também discutir as emendas outros Deputados pelo prazo de dez mi-
nutos, na proporção de um orador para cada grupo de 15 (quinze) representantes ou
fração das respectivas bancadas partidárias, mediante inscrição de seus Líderes.

Os prazos contidos neste item são improrrogáveis.

XIV - O encaminhamento de votação poderá ser feito pelos Líderes, o primeiro
signatário de emenda, ou pelo relator da Comissão, pelo espaço de cinco minutos ca-
da um, podendo para isso falar e relatar tantas vezes quantos os oradores, após cada
um deles, ou de uma só vez.

XV - Em nenhuma fase da tramitação do projeto serão admitidos requerimentos
que visem ao adiamento de discussão ou de votação.

XVI - Concluída a votação das emendas, voltarão o projeto e emendas aprova
das à Comissão Mista que, no prazo de 24 horas, se reunirá para o fim de ser a maté-
ria distribuída ao relator que elaborará a redação final do projeto.

O relator terá o prazo de 72 horas para concluir o seu trabalho.

XVII - Discutido e votado o parecer na Comissão, será ele imediatamente apre-
ciado pelo Plenário.

Será facultado o uso da palavra aos líderes e ao relator, pelo prazo improrrogá-
vel de 10 (dez) minutos cada um, na discussão do parecer.
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Encerrada a discussão, passar-se-á à votação. Para encaminhá-la, poderão
usar da palavra os Líderes e o relator, pelo prazo improrrogável de 5 (cinco) minutos
cada um.

Se ocorrerem emendas de redação, estas, após o encerramento da discussão
do parecer, poderão ser encaminhadas em globo, pelo relator ou pelo Presidente da
Comissão, que emitirá parecer oral concluindo pela aprovação ou rejeição das emen-
das.

Para emitir o parecer oral, terá o relator ou o Presidente da Comissão o prazo
improrrogável de 10 (dez) minutos.

Será aprovado o parecer de redação final, se obtiver o voto da maioria dos De-
putados presentes.

XVIII - Se a Comissão não emitir seus pareceres nos prazos previstos, será o
projeto, independentemente dêles, incli'do em Ordem do Dia "ex-officio", pelo Presi-
dente da Assembléia.

XIX - A Mesa da Assembléia Legislativa promulgará o nôvo texto constitucional
segundo a redação final da Comissão, seja a do projeto com as emendas aprovadas,
ou seja a que tenha sido aprovado de acôrdo com o Art. 4 9 do Ato Institucional n9 4,
nenhuma emenda tiver merecido aprovação, ou se a votação não tiver sido encerrada
até o término do prazo fixado pela Constituição do Brasil para a adaptação da Consti-
tuição Estadual.

Extrato da 1 V Reunião Ordinária do dia 06 de abril de 1967, presidida pelo De-
putado Manoel Costa e publicada no "Diário da Assembléia" de 08 de abril de 1967, p.
07 e 08, colunas 04, 05 e 01.
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NORMAS REGIMENTAIS ADOTADAS PARA O PROCESSO DE
ADAPTAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

À EMENDA N2 1 DE 1969

1969



NORMAS

Normas para discussão e votação da proposta de incorporação da Emenda
Constitucional n 9 8 à Constituição do Estado de Minas Gerais.

Art. 1 - A Proposta de Emenda Constitucional destinada a adaptar a Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais às disposições da Constituição Emendada de 1969
será discutida e votada em dois turnos, na forma do artigo 48 da Constituição Federal.

Art. 2 - Recebida a proposta de Emenda Constitucional pelo Presidente da As-
sembléia, será ela imediatamente publicada, ficando sobre a Mesa pelo prazo de 10
(dez) dias, a contar de sua publicação, para receber emendas.

Parágrafo único - Esgotado o prazo do artigo, serão a proposta e emendas en-
caminhadas à Comissão de Reforma Constitucional, que terá 12 (doze) dias para
emissão de parecer e elaboração de substitutivo.

Art. 39 - Publicado o parecer ou distribuído em avulso em Plenário ex-offfcio,
pelo Presidente da Assembléia, entrará a Proposta de Reforma Constitucional na Or-
dem do Dia de Reunião especial para discussão e votação em primeiro turno.

Art. 49 - Na discussão do primeiro turno poderão falar os Líderes por 30 (trinta)
minutos cada um, prorrogáveis por mais 20 (vinte) minutos, e pelo mesmo tempo o
Relator Geral da Comissão ou a quem designar.

Parágrafo único - Será facultado, ainda, discutir a proposta aos Deputados ins-
critos pelo prazo de 20 (vinte) minutos.

Art. 59 - O Substitutivo será votado, globalmente, salvo pedido de destaque para
artigos e emendas.

Parágrafo único - Terão automaticamente destaque todas as alterações consti-
tucionais do Substitutivo que contiverem matéria estranha à adaptação determinada
pelo artigo n9 200 da Constituição Federal, cabendo à Comissão fazer a relação das
mesmas.

Art. 6 - Encerrada a discussão do turno, passar-se-á imediatamente à votação,
podendo o Deputado, para encaminhá-la, falar pelo prazo improrrogável de 10 (dez)
minutos cada um, no máximo de 5 (cinco) contra 5 (cinco) a favor da emenda, além
do relator.

Parágrafo único - As votações serão simbólicas ou nominais, aprovando-se a
matéria pelo "quorum" de 213 (dois terços) dos membros da Assembléia Legislativa.
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Art. 72 - Aprovada em primeiro turno, será a Proposta enviada à Comissão, que
terá o prazo de 8 (oito) dias para devolvê-la à Mesa, com a redação do vencido, se ti-
verem sido aprovadas emendas.

Parágrafo único - Caso, no primeiro turno, não tenha sido aprovada emenda, a
proposta não será devolvida à Comissão e será incluída em ordem do dia no (sétimo)
dia seguinte à sua aprovação.

Art. 8 - Em segundo turno, poderão ser apresentadas emendas substitutivas,
supressivas ou ampliativas que não contenham matéria rejeitada.

Art. 99 - Na discussão e votação em segundo turno serão obedecidas as nor-
mas observadas na tramitação do primeiro turno, encaminhando-se a matéria aprova-
da à Comissão de Reforma Constitucional para a redação final.

Parágrafo único - As emendas de redação serão apresentadas na Comissão,
no prazo de 3 (três) dias podendo ser requerido destaque para as mesmas na vota-
ção do Plenário.

Art. 10 - Aprovada a Emenda Constitucional será a mesma promulgada pela
Mesa após a assinatura dos membros da Assembléia Legislativa.

(a) Manoel Costa - Presidente,
(a) Bonifácio de Andrada - Relator.
(a) Gerardo Renault.
(a) Emflio Haddad.

(*) Publicado no "Diário da Assembléia" de 27 de novembro de 1969, p. 03. co-
lunaOl.
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DEPUTADOS A 11 4 LEGISLATURA
Adelino Pereira Dias
Ademir Lucas Gomes
Agostinho César Valente
Agostinho Patrus
Aloísio Teixeira Garcia
Amilcar Campos Padovani
Anderson Adauto Pereira
Antônio da C. Resende Ninico"
Antônio Fagundes de Sousa
Antônio Genaro de Oliveira
Antônio Milton Sailes
Armando Gonçalves Costa
Bernardo Rubinger
Camilo Machado de Miranda
Carlos Eduardo Antunes Pereira
Clêuber Brandão Carneiro
Delfim Carvalho Ribeiro
Dirceu Pereira de Aráujo"
Domingos Sávio Teixeira Lanna
Eduardo Benedito Ottoni
Elmiro Alves do Nascimento
Elmo Braz Soares
Eurfpedes Craide *
Felipe Néri de Almeida
Francisco C. Chico Ferramenta Delfino
Geraldo da Costa Pereira'
Geraldo Gomes Rezende
irani Vieira Barbosa
Jaime Marfins do Espírito Santo
Jairo Magalhães Alves
Jamill Selim de Sales Júnior
João Batista Rosa
João Bosco Martins
João Lamégo Netto
João Pedro Gustin
João Pinto Ribeiro
Jorge Gibram Sobrinho
Jorge Hannas
José Adamo Belato
José Bonifácio Mourão
José Bonifácio Tamm de Andrada

José Ferraz Caldas"
José Ferraz da Silva
José Laviola Matos
José Maria de Mendonça Chaves
José Maria Pinto
José Neif Jabur
José Renato Novaes
José Rodrigues Duarte
Kemil Said Kumaira
Luís Carlos Baibino Gambogi
Luiz Vicente Ribeiro Caiicchio
Manoei Nelinho Rezende M. Cabral
Márcio Lemos Soares Maia
Maria Elvira de Sales Ferreira
Maurício Dutra Moreira
Mauro Pinto de Moraes
Milton Pereira da Cruz
Narciso Paulo Micheili
Nilmário de Miranda
Paulo César de Carvalho Pettersen
Paulo César Guimarães
Paulo Fernando Soares de Oliveira
Paulo Pereira
Péricles Ferreira dos Anjos
Raimundo Silva de Albergaria
Raul Messias Franco
Romeu Ferreira de Queiroz
Ronaldo Vasconcellos Novais
Rubens Pinto Garcia
SaintClair Martins Souto
Samir Tannus
Sandra Meira Starling
Sebastião Helvécio Ramos de Castro
Sebastião Mendes Barros•
Serafim Lopes Goclinho Filho
Sérgio Emilio B. de Vasconcelos Costa
Sílvio Carvalho Mitre
Tancredo Antônio Naves'
Vítor Penido de Barros
Wellington Balbino de Castro

no exercício do cargo de Secretário de Estado
no exercício do mandato
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