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Regimento Interno do Senado

'rUulo

Disposições preliminares

CAPITULO I

DO SENADO

Art. 1.o O Senado constitue com a Camara dos Depu
tados o Congresso Lcgislativo do Estado. Const. art. 9.

Art 2.0 O Senado compõe.se de 24 Senadores eleitos-
pelo povo minciro em eleição directa e por vuto secreto.

~ 1.o O numero de senadores poderá ser augmentado
pelo Congresso, observado, o preceito do paragrapho unico,
do art. 24, da Constituição do Estado.

S 2.° O pessoal do Senado renovar-se-á pela metade,
quatriennalmente. Consto art. 27.

Art. 3. o O Senado reunir-se.á, annualmente, no edificio
destinado a suas sessões, que durarão tres mezes contados
do dia da instal1ação do Congresso e poderão ser adiadas
ou prorogadas. Const. art. 25, n. IV.

Paragrapho un ico. f óra desses casos o Senado só po-
derá reunir-se, quando o Presiuente do Estado convocar ex-
traordinariamente o Congresso.

Art. 4.° Os trabalhos do Senado serão dirigidos por
uma mesa eleita annualmente, na reunião ordinaria, e Com-
posta de um presidente e dois secretarios.
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CAPITULO 11

DOS SENADORES

Art. 5.. Os senadores são eleitos por todo o Estado,
votando os eleitores alistados segundo a legislação federal
(L. n. 70s, de 1917), em listas contendo 8 nomes. Consto
art. 97.

Art. 6.. São condições de elegibilidade:
I. Edade de 35 annos completos:
11. Domicilio e residencia no Estado ao tempo da elei.

ção e desde seis annos antes. ;
III. O tempo de 4 annos de cidadão brasileiro. Const.

art. 28.
Art. 7.0 O senador não póde ser, ao mesmo tempo, de-

putado, nem accumular o cargo de deputado ou senador fe-
deral. Consto art. 02.

Art. 8. o O mandato de senador dura oito annos; o que
fôr porém eleito em substituição de outro servirá somente o
tempo que faltar para expirar o mandato do substituido. Cons.
tituição arts. 27 e 28.

Art. 9. o "O mandato não é imperativo; o senador póde
renuncia I-o em qualquer tempo. Const. art. 22.

Art. 10. Importa renuncia do mandato a mudança do
domicilio ou de residencia para fóra do Estado. Consto
art. 21.

Art. 11. O senador não p6de, a datar do dia da sua
eleição, celebrar contraeto com o poder executivo federal ou
estadual, nem delle receber commissões ou empregos remu-
nerados ; ou fazer parte de directorias de bancos, compa-
nhias ou empresas que gosem de favores da União ou do
Estado; o que o fizer renuncia ipso jacto o mandato. Consto
art. 20.

Art. 12. O funccionario publico que for eleito sena-
dor e não tomar assento dentro de 30 dias contados da aber-
tura da sessão ordinaria, continuando no exercicio do em-
prego, reputa-se ter renunciado o mandato. Consto art. 22,
paragrapho unico.

Art. 13. Os senadores desde que tiverem recebido di-
ploma até a nova eleição, não poderão soffrer imposiçãO de
qualquer penalidade, ser processados criminalmente, nem
presos, sem prévia licença do Senado, salvo o caso de prisãO
em flagrante delicto em crime inafiançavel.

Neste caso, levado o processo até pronuncia exclusive, a
auetoridade processante remetterá os autos ao Senado para
resolver sobre a procedencia da accusação si o accusado não
optar pelo julgamento immediato. Const. art. 17.
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Paragrapho unico. Si o Senado declarar que não pro"
cede a accusação, em tempo algum será esta renovada. Consto
art. 17, paragrapho unico.

Art. 14. O senador, quando tomar assento, contrahirá
em sessão publica o compromisso de bem cumprir os seus
deveres ou prestará juramento.

Art. 15. Os senadores são inviolaveis por suas opiniões,
palavras e aetos no exercicio do mandato. Const. art. 16.

Art. 16. Os senadores recebem durante as sessões, um
subsidio igual e ajuda de custo fixados pelo Congresso no
fim de cada legislatura para a seguinte. Const. art. 19.

Paragrapho unico. O exercicio do mandato durante as
prorogações não será retribuido. Consto art. 19, paragrapho
unico.

CAPITULO m

DA COMPETENCIA DO SENADO

Art. 17. Compete privativamente ao Senado:
I. Verificar e reconhecer os poderes de seus membros;
11. Eleger a sua mesa;
m. Organizar o seu regimento;
IV. Regular o serviço de sua policia interna;
V. Nomear os empregados de sua secretaria, dar-lhe re.

gimento, e marcar os respectivos vencimentos;
VI. Julgar o Presidente e os Secretarias de Estado nos

crimes de responsabilidade, segundo a ordem de processo es-
tabelecida em lei e mediante queixa ou denuncia. Const.
arts. 14,29 e 71,95.

Art. 18. Como o tribunal de justiça, o Senado não póde
impor outras penas que não sejam as de suspensão e demis-
são de emprego com declaração de inhabilidade para servir
qualquer outro, ou sem esta, com minadas em lei anterior.
Const. art. 29, !} 3.

Paragrapho unico. Não proferirá sentença condemna-
toria senão por dois terços de votos dos senadores presen-
tes. Constituição art. 29, ~ 3.

Art. 19. O Senado exerce com a Camara dos Deputa-
dos as attribuições definidas no art. 30 da Constituição do
Estado, sendo, porém, de iniciativa da Camara as relativas a
impostos, fixação de força publica, discussão de propostas
feitas pelo poder executivo, adiamento e prorogações das ses-
sões legislativas, a procedencia da accusação contra o Presi.
dente do Estado. Const. arts. 25 e 58.

Art. 20. O Senado funccionará juntamente com a Ca-
mara nos casos seguintes :
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I. Abertura e encerramento das sessões. Const. art. 46.
11. Posse do Presidente e vice-Presidente do Estado.

Consto art. 46.
1lI. Conhecimento das reuniões e escusas do Presidente

e vice Presidente. Consto art. 46, n. 3.
IV. Mudança da Capital do Estado. Consto art. 30 n. 21.
V. Cassação dos poderes do Presidente e vice-Presiden-

te do Estado, nos casos de incapacidade physica ou moral
plenamente provada e reconhecida por dois terços de votos
dos membros presentes. Consto arts. 30 ns. 34 e 46.

VI. Discussão unica e votação de projeeto não sanccio-
nado. que poderá ser mantido por dois terços de votos dos
membros presentes, ou modificado no sentido de algumas ou
todas as razões al1egadas pelo presidente em sua mensagem.
Consto arts. 38 e 46.

VII. Apuração da eleição de Presidente e vice.Presiden.
te, .ob?ervando o processo estabelecido na !t'i; e eleição por
maIOrIa de votos, dentre os que obtiverem maior numero de
votos, quando os votados não reunirem maioria absoluta.
Const. arts. 46, n. 4, e 99.

Titulo II

Regimento das sessões

CAPITULO I

DAS SESSõES

Art. 21. As sessões são preparatorias, ordinaTÍas e ex-
traordinarias.

Art. 22. As sessões preparatorias começarllo:
I. No primeiro anno da legislatura, cinco dias antes da

designada para a instal1ação do Congresso;
11. Nos annos seguintes e nas reuniões extraordinarias,

tres dias antes.
Art. 23. As sessões ordinarias realizar- se.ão todos os

dias excepto os feriados segundo as leis federacs e do Estado;
e as extraordinarias em qualquer dia, designado pelo Presi.
dente.

Art. 24. As sessões preparatorias e ordinarias começa-
rllo ás 12 horas; e as extraordinarias á hora designada pelo
presidente.

Art. 25. Será de 4 horas o tempo de duração das ses-
sões e poderá ser dividido em dois periodos: 1.0 até 13 horas
e o 2.° até 16.
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Paragrapho unico. As sessões poderão ~er prorogadas

por mais uma hora para conclusão de alguma dIscussão ou vo-
tação iniciada; e levantadas antes, nllo havendo assumpto
para discussão.

Art. 26. Não poderá haver sessllo sem a presença de um
terço dos senadores; exceptuam-se as preparatorias que se
realizarão com qualquer numero, e a de encerramento dos
trabalhos do Senado.

Art. 27. As sessões serão publicas; poderão ser secretas,
quando requeridas por algum senador.

Paragrapho unico. O requerimento será escripto, apoia-
do com a assignatura de mais sete senadores, lido e votado
sem discussão.

Art. 28. Na sessão secreta resolver-se-á preliminarmen-
te si o assumpto deve ou nllo ser assim tratado; e confo,rme
a decisllo, continuará a sessão secreta ou tornar-se-á pubhca.

Paragrapho unico. Na mesma sessllo o senado resol.
verá si o seu projeeto e resultad.) e os nomes dos requeren-
tes devem ou nllo ser mencionados em aeta publica, sem de-
pendencia de discussllo.

Art. 29. As sessões preparatorias sllo destin~das ao
reconhecimento de poderes dos senadores recem-elelt.o~ e á
verificação da presença de senadores em numero sufficlente
para a instal1açllo do Congresso. .

Art. 30. As sessões preparatorias cessarão I preenchI-
dos seus fins.

Art. 31. As sessões poderão ser suspensas no i.nte~esse
da manutenç1lo da ordem no recinto ou por outro motivo Justo
a juizo do presidente.

CAPITULO 11

DAS DELIBERAÇÕES

Art. 32. O Senado não poderá deliberar sem d presença
da maioria absoluta de seus membros, excepto nas sessões
preparatorias em que bastará a de um terço. (Const. art. 13).

Art. 33. As deliberações do Senado serllo tomadas. por
maioria de votos dos senadores, excepto nos casos segullltes
e em que o serão por dois terços:

I. Sentença condemnatoria, nos processos de sua com-
petencia (art. 18, paragrapho unico); Const., art. 29, ~ 3.

11. Rejeiçllo, em 2." votaçllo, de emendas da Camara
dos Deputados, a projeetos do Senado.

III. Approvaçllo de projectos da reforma da Constitui-
çllo do Estado. (Const., art. 124.)
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CAPITULO III

DO RECONHECIMENTO DE PODERES

Art. 34. Consiste o reconhecim~nto de poderes na ve-
rificação da validade dos diplomas dos senadores recem-elei-
tos para renovação do Senado ou preenchimento de vaga.

Art. 35. Incumbe á Commissão de Constituição e Po-
deres o exame dos diplomas que os senadores remetterão á
Mesa, das actas e boletins das mesas eleitoraes, juntas de
apuração, reclamações, protestos e demais papeis referentes
ao processo eleitoral, para o fim do artigo antecedente.

Art. 36. O parecer da Commissão, que o dará no ter-
mo de 24 horas, será immediatamente discutido e votado em
relação a cada um dos eleitos.

Paragrapho unico. Si a Commissão, opinar pela annuI-
laçlo de algum ,diploma, 01;1 fôr offerecida emenda para. o
mesmo fim, sera o parecer Impresso em avulsos para ser dls-
tribuido, discutido e votado 24 horas depois.

Art. 37. O Presidente proclamará senador cada um dos
eleitos, cujos poderes forem reconhecidos, deferindo-lhe jura-
mento ou acceitando-lhe o compromisso, cuja formula é a
seguinte:

juro (ou prometto) cumprir lealmente os meus deveres de
senador, promovendo quanto em mim couber o bem estar e
prosperidade do Estado de Minas Geraes.

Art. 38. O senador recem-eleito, cujo diploma não fôr
contestado, tomará parte no reconhecimento de poderes; não
poderd, porém, votar o parecer da Commissão na parte que
lhe disser respeito.

Art. 39. O senador recem-eleito, que não comparecer
ás sessões preparatorias, poderá ser empossado em sessão
ordinaria ou extraordinarla, ainda quando não haja numero
para deliberações.

Paragrapho unico. Constando ao Presidente que algum
senador se acha no edifficio do Senado, nomeará uma com-
missão de tres membros para recebeI-o. e sendo introduzido
na sala das sessões, levantando-se, deferir-Ihe-á o juramento
ou compromisso, e o convidará a tomar assento.

Art. 40. Si fôr annullado algum diploma, o Presidente
o communicará ao Presidente do Estado.

CAPITULO IV

DA INSTALLAÇÃO DO CONGRESSO

Art. 41. O Congresso installar-se-á no dia 15 de junho
de cada anno e hora designada pelo Presidente; e nas reuniões
extraordinarias, no dia para que fôr convocado.
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Art. 42. O Congresso não poderá in.s~al1ar-se sem a

presença da maioria de seus membros, venfIcada em cada
uma das Camilras que o constituem. Consto art. 18. .

Art. 43. Para os fins do artigo antecedente, o PresIden-
te no dia anterior ao designado, communicará ao da ~am~ra
e ao do Estado si ha ou não numero, aguardando Identtca
communicação do Presidente da Camara.

Art. 44. Não havendo numero no Senado ou na Cama-
ra, o Congresso installar-se-á no dia <: hora designados pelo
Presidente, repetindo-se as commumcações de que trata o
artigo antecedente.

Art. 45. Observa-se-ão na sessão de insta Ilação as sole-
mnidades prescriptas no regimento commum.

CAPITULO V

DA MESA

Art. 46. A Mesa será composb de um Presidente e dois
Secreta rios e servirá nas reuniões ordinari~s ou extraordina-
rim: até a seguinte reunião annual.

S 1.0 Os membros da Mesa serão eleitos, de conformida-
de com o disposto neste regimento.

S 2.° Os membros da Mesa serão substituidos :
I. O Presidente, pelo vice-Presidente, e na falta deste

pelo primeiro Secretario.
li. Os Secretarios pelos respectivos supplentes.ou na

falta pelos senadores designados pelo Presidente.
Art. 47. O vice-Presidente, Secreta rios e supplentes se-

rão talllbem eleitos em seguica á eleição da Mesa. .
Art. 48. Os membros da Mesa e substitutos, poderão re-

nunciar seus logares; a renuncia será, porém, sujeita a delibe-
ração do Senado que poderá recusal-a: si fôr acceita proce-
der-se-á a nova eleição.

Ar!. 49. Residindo o Presidente, os Secretarios e seus
supplentes fóra da Capital, o Presidente, na sessão de encer-
ramento dos trabalhos do Senado nomeará um senador resi-
dente na Capital, para no intervallo das sessões, dar expedi-
ente aos negocios que occorrerem, e dará conhecimento des-
se acto ao Senado, á Camara dos Deputados e ao Presidente
do Estado.

Art. 50. A' Mesa compete:
I. Celebrar contraeto para o apanhamento tachygraphi-

co impressão e publicação dos debates e annaes.
'li. Propor a nomeação e demissão dos empregados da

Secretaria.
11I. Impôr aos mesmos empregados pena disciplinar por

faltas commettidas no desempenho de seus deveres.
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IV. Assignar os titulos de nomeação dos empregados,
decretos, resoluções, aetas das sessões e leis que tenham de
ser enviadas á sancção.

V. Preencher interinamente os logares que vagarem na
Secretaria, no intecvallo das reuniões do Senado.

Art. 51. Os aetos mencionados no artigo antecedente,
I e 11, serão submettidos á approvação do Senado.

Art. 52. Os membros da Mesa exercerão tambem as
funcções da Commissão de policia.

Secção I

DO PRESIDENTE

Art. 53. O Presidente não poderá offerecer projeetos,
indicações e requerimentos, nem discutir, sem deixar a ca-
deira da presidencia, que será occupada pelo substituto até
que se decida a materia por elle proposta.

Art. 54. E' tambem vedado ao Presidente presidir a ses-
são emqllanto se tratar de projeeto que haja apresentado, de
pareceres ou projeetos de commissOes, das quaes tenha sido
membro, excepto a de policia, observando nesses casos o dis-
posto no artigo antecedente.

Art. 55. O Presidente não poderá fazer parte de com.
missões, excepto a de policia.

Paragrapho unico. Não se inclue na prohibição deste
artigo a eleição para os logares de membro da J1mta de Re-
cursos e do Tribunal Especial, que poderão ser occupados
pelo. Presidente.

Art. 56. Compete ao Presidente:
I. Abrir e encerrar as sessões á hora marcada neste re-

gimento, sllspendel-as ou levantai-as no interessese da manu-
tenção da ordem ou por outro motivo justo.

11. Fazer observar a Constituição, as leis e este regi-
mento.

111. Dar posse aos senadores, deferindo-lhes o juramento
ou acceitando-Ihes o compromisso.

IV. Convocar sessões extraordinarias, ou secretas e desi.
gnar dia e hora para aquellas.

V. Nomear com missões especiaes e mistas, s:Jbstitutos
para as vagas que se derem nas commissões permanentes e
para os supplentes dos Secretarios.

VI. Propor a pro rogação nas sessões quando não seja re-
querida.

VII. Organizar a ordem do dia, designando a materia
para trabalhos da sessão seguinte.
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VIII. Mandar ler e assignar as aetas das ses~ões, e os
papeis do expediente, aos quaes dará o convenIente des-
tino.

IX. Conceder a palavra aos senadores conforme a or-
dem em que estiverem inscriptos, ~egular os .d~~ates, estabe-
lecer o ponto da questão para a discussão, diVIdir as propo-
sições, quando forem complexas,.e ~nte.rromper. o orador
quando se desviar da questão, Infnngir o regimento, ou
quando faltar a consideração devida ao Senado e a cada
um dos seus membros, advertindo-o e chamando ao ponto
da questão ou á ordem, e, finalmente, retirando-lhe a palavra,
sinão for obedecido.

X. Propor a votação das materias depois de encerrada
a discussão e annunciar o respectivo resultado.

XI. Decidir as questões de ordem com recursos para o
Senado, cuja deliberação poderá provocar ainda quando não
haja recurso. .

XII Apresentar ao Senado na i.a sessão seguinte á In-
stallação do Congresso, o relator!o dos trabal~os da sessão
anterior com as observações que Julgar convenIente.

XIII. Commllnicar'ao Presidente do Estado as v~gas que
se derem no Senado por morte ou renuncia e as decisões an-
nullando diplomas.

Art. 57. Compete ao Presidente, como Presidente do
Congresso:

I. Designar" dia e hora para as sessões do Congresso
nos casos mencionados nos nrts. 20 e 44.

I I. Presidir as sessões fazendo observar o regimento
commum. .

III. Promulgar as leis nllo promulgad.as e 1?ubh~adas
pelo Presidente do Estado no prazo de dez dias utels. Const.
40 e 43.

Secção 11

DO VICE-PRESIDENTE

Art. 58. O vice-Presidente substituirá o Presidente,
excepto nos casos do artigo antecedente e~ que competir. lhe
a substituição no impedimento do PreSIdente da Camara.

Art. 59. E' extensiva ao vice.Presldente a disposiçã o
do art. 54.

Art. 60. O vice-Presidente poderá ser me:::bro de qual-
quer com missão, e deverá continuar a funccionar naquellas
para que tiver sido eleito.

Art. 61. O vice Presidente em exercicio da substituição,
exercerá as attribuições mencionadas no art. 56.
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Paragrapho unico. Si ás 12 horas e 15 minutos não hou.
ver ~omparecido o Presidente, o vice-Presidente occupará a
cadeIra da Presidencia, que deixará logo que o Presidente
compareça, e dará principio á sessão.

Secção 11I

DO I.o SECRETARIO

Ar!. 62. Compete ao 1.0 Secretario:
I. Proceder á chamada dos senadores 30 iniCIar-se a

sessão e sempre que fôr necessario para verificação do nume-
ro exigido para as discussões ou votações.

11. Receber e abrir toda a correspondencia dirigida ao
Senado. .

III. Ler ao Senado a integra de toda a correspondencia
do Governo do Estado ou da União, da Camara dos Deputa-
dos. dos senadores, e as leis e resoluções que tenham de ser
enviada á sancção.

IV. Ler o extracto que fará de qualquer outra corres-
pondencia. das petições dirigidas ao Senado e documentos
que as instruirem.

V. Assi~nar todo o expediente do £enado.
VI. Dirigir os trabalhos da Secretaria e fiscalizar a res-

pectiva despesa.
VII. Conceder licença a empregados da Secretaria ob.

servando o respectivo regimento. '
VIII. Abonar as faltas dos mesmos empregados á vista

de documentos que as justifiquem.
. . IX. Fazer co~ligir e guardar em boa ordem os projectos,
indICações. requerImentos e emendas que se offerecerem.

Ar!. 63. O 1.0 Secretario substituirá o vice. Presidente,
observada a disposição do art. 61 paragrapho unico.

Secção IV

DO 2.0 SECRETARIO

Art. 64. Compete ao 2. o Secretario:
I. fiscalizar a redacção das actas, e fazer a sua leitura

ao Senado.
li. Tomar nota dos senadores que não responderem á

chamada.
III. Ler todas as propostas, projectos de lei, pareceres

de commissões e emendas offerecidas durante os debates de
qualquer proposiçãO.
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IV. Redigir e escrever as actas das sessões secretas e
fechai-as convenientemente.

V. Tomar nota dos senadores que pedirem a palavra
durante a discussão.

VI. Tomar nota das discussões e deliberações do Se-
nado em todos os papeis sujeitos ao seu conhecimento, au.
thenticando-os com sua rubrica.

VII. Fazer a inscripção dos oradores em livro especial.
V11I. Contar os votos em todas as votações do Se-

nado.
IX. Escrever os nomes das pessôas que obtiverem vo-

tos em qualquer escrutinio secreto e fazer a lista dos votos
para ser lida ao Senado.

Art. 65. 02.0 Secretario substituirá o 1. o em suas fal-
tas e impedimentos, exercendo as mesmas attribuições que a
este competem em sessão.

Secção V

DOS SUPPLENTES

Art. 66. Os supplentes substituirão os Secretarios, pre-
ferindo o 1. o ao 2. o e serão substitui dos em suas faltas ou
impedimentos por um senador designado pelo Presidente.

CAPITULO VI

DOS SENADORES

Art. 67. Os senadores devem:
I. Empossando-se do cargo, prestar juramento ou com-

promisso, repetindo a formula do art. 37.
11. Apresentar-se no Senado, á hora regimental (art. 24)

e assistir as sessões.
lll. Communicar ao Senado os impedimentos que os

obriguem a faltar por mais de tres dias.
Art. 68. Os senadores que carecerem de licença are.

quererão por escripto ao Senado que ouvida a commissão
competente, decidirá.

Art. 69. Os senadores poderão excusar.se de servirem
nas commissões para que forem eleitos; a excusa será porém
sujeita a deliberação do Senado que poderá regeital-a.

Art. 70. Nenhum senador poderá falar sem inscrever-
se, ou pedir a palavra, nem falar sentado sem permissão do
Senado.
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~ 1. o A palavra será dada ao senador que primeiro a
tiver pedido, observando-se quanto aos que se tiverem in-
scripto. a ordem das inscripções.

~ 2. o A inscripção far-se-á em livro proprio, a cargo do2.° Secretario, declarando o senador si pede a palavra con-
tra ou a favor, podendo o Presidente alternar-lhe a con-
cessão.

Art. 71. Nenhum senador poderá apresentar proje-
eto. indicação ou emenda sobre assumpto de interesse
individual, não havendo requerimento da parte interes-
sada.

Art. 72. Nenhum senador poderá votar projectos ou
emendas, em que seja particularmente interessado ou que
interessem a seus parentes (consanguineos ou affins), em linha
recta ou transversal até o 2. o grau.

Art. 73. O senador que obtiver a palavra dirigir-se.á
sempre em seus discursos ao Presidente ou ao Senado, e não
poderá usar de expressões desrespeitosas para com os sena-
dores, deputados, Presidente do Estado, nem indicar o
nome de senador ou deputado, salvo tratando.se de
emendas e sendo necessario designar o autor por esse
modo.

Art. 74. Nenhum senador poderá falar contra o vencido
nem usar de linguag.:m descortez, referindo-se ás delibera-
ções do Senado, que não pôde ser objecto de censura de
qualquer de seus membros.

Paragrapho unico. Esta disposição não impede que
qualquer senador proponha e justifique a reforma de al-
guma deliberação do Senado, em termos convenientes.

Art. 75. E' permittido aos senadores reclamarem a ob-
servancia do regimento e recorrerem para o Senado das de.
cisões do Presidente.

Art. 76~Os \;enadores que infringirem este regimento ou
faltarem com a consideração devida ao Senado, ou a qualquer
de seus membros, será advertido pelo Presidente, que usará
da formula cAttenção>; si esta advertencia não bastar, o Pre-
sidente empregará a formula csr. senador F... attenção>, e se
ainda não for attendido. retirará a palavra ao orador, e sus-
penderá a sessão, si elle pretender continuar.

CAPITULO VII

DAS COMMSSõES

Art. 77. As commissões são permanentes, especiaes e
mixtas.

li 1.0 As commissões permanentes e especiaes serão
compostas de tres senadores; exceptua-se a de Finanças, que
se comporá de cinco.
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li 2.° As commissões permanentes servirão até a se-
guinte reunião annual do Senado; as especiaes e mixtas dis-
solver'se-ão, preenchido o fim de sua nomeação, ou termi-
nando a legislatura.

~ 3.° As commissões permanentes serão eleitas pelo Se-
nado; as especiaes e mixtas. nomeadas pelo Presidente.

Art. 78. Serão eleitas as seguintes commissões perma-
nentes

I. De Constituição e poderes;
11. De Finanças;
IH. De Justiça e Legislação';
IV. De Instrucção Publica;
V. De Saude Publica, Estatistica e Colonizaçllo;
VI. De Força Publica;

VII. De Commercio, Agricultura, Industria e Artes;
VIII. De Viação e Obras Publicas;

IX. De Camaras Municipaes:
X. De Redacção.

Paragrapho unico. A Commissão de Policia se comporá
dos membros da Mesa (art. 52).

Art. 79. As commissões especiaes serão nomeadas, a re-
querimento de qualquer senador, que indicará logo li materia
que hajam de tratar e o numero de anembros que devam
ter.

Art. 80. As commissões mixtas serão nomeadas, quan-
do fôr julgado conveniente, a convite da Camara dos Depu-
tados, ou, a requerimento de algum senador que indicará a
materia de que hajam de tratar e o numero de membros que
devem ter; neste caso, convidar-se-á a Camara a nomear
aquelles dos seus membros que devam fazer parte da com-
missão.

Art. 81. Além das commissões de que trata o art. 77, o
Presidente, a requerimento de qualquer senador, deferido
pelo Senado, poderá nomear com missões especiaes externas,
compostas de tres membros para representar o Senado em
solennidades, actos publicas e para outros fins.

Art. 82, Qualquer senador, exceptuado o Presidente,
(art. 55)! poderá ser eleito ou nomeado para as commissões;
mas, si tlver sido eleito para duas, poderá excusar-se de per.
tencer. a uma terceira.

Art. 83. Os membros das commissões, nos casos de fal.
ta ou impedimento, serão substituidos pelos senadores desi-
gnados pelo Presidente.
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CAPITULO VIll

DOS TRABALHOS DAS COMMISSÕES

Art. 84. As commissões reunir-se.ão até tres dias de-
pois da respectiva eleição, em uma das salas do edificio do
Senado, e elegerão seu Presidente.

Art. 85. As commissões celebrarão suas sessões nos
dias para que forem convocadas pelos Presidentes respectivos
e hora por elles designada.

Paragrapho unico. As sessões serão publicas i poderão,
port;m, ser secretas si a commissão houver de dar parecer
sobre assumpto que deva ser tratado em sessão secreta.

Art. 86. Incumbe ao Presidente da commissão distribuir
os papeis que receber pelos membros da commissão, consi.
derando-se relator aqueIle a quem couberem.

Art. 87. O relator, examinados os papeis, redigirá seu
parecer que será lido e discutido em sessão da commissão.

~ 1.o Os membros da commissão, por occasião da dis-
cussão, poderão offerecer emendas, lavrando-se, afinal, o pa-
recer de accordo com o vencido por maioria de votos.

S 2. o O vencido poderá fazer declaração de voto em se-
guida ao parecer, expondo as razões da sua discordancia.

Art. 88. Os pareceres serão escriptos pelo relator e as-
signados pelos membros da commissão, ou pela maioria.

Art. 89. Serão remettidos aos Presidentes das commis.
sões os projectos e demais papeis, sobre os quaes tenham de
ser ouvidas, depois de lidos no expediente e despachados
pelo Presidente.

Art. 90. As commissões poderão dirigir-se ás auctori.
dades judiciarias ou administrativas para o fim de obterem as
informações de que precisarem, ou requererem ao Senado
que sejam solicitadas.

Paragrapho unico. E' tambem permittido ás com missões
requererem que se convide a qualquer dos Secretarios do Es-
tado para prestarem verbalmente informações sobre o as-
sumpto, comparecendo na sala das commissões em dia e hora
que forem designados.

Art. 91. Os pareceres das commissões serão lidos em
sessão do Senado por seus relatores e enviados á Mesa para
serem submettidos á discussãO, de conformidade com as dis-
posições deste regimento.

A rt. n. Si a com missão deixar de apresentar o parecer
no prazo de 10 dias, o assumpto pOderá ser discutido sem
dependencia delle, se algum senador o requerer.
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CAPlTULOIX

DAS ELEIÇÕES

Art. 93. Proceder-se-á annualmente, na 1.11 sessão se-
guinte á da instal1ação do Congresso, a eleição dos membros
da Mesa, das commissões e dos membros da Junta de recurso
e supplentes.

Paragrapho unico. Serão tambem eleiti)s, na mesma
sessão, no primeiro anno da legislatura os 3 senadores,
membros do Tribunal Especial. Consto art. 71, paragrapho
unico.

Art. 94. As eleições serão feitas por escrutinio secreto
e na ordem em que são mencionadas no artigo antecedente.

S 1.o O Presidente e vice-Presidente serão eleitos em
cedulas separadas, por maioria absoluta de votos, proceden-
do-se a segundo escrutinio, ao qual concorrerão sómente os
dois mais votados, si nenhum del1es a obtiver.

~ 2. o Si houver mais de dois com egual numero de
votos, decidirá a sorte quaes deJles devam concorrer ao se.
gundo escrutinio, e se ainda neste houver empate, recorrer.
se-á ã sorte.

S 3. o Os Secretarias serão eleitos emjcedulas especiaes.
por maioria relativa de votos, decidindo a sorte no caso de
empate.

~ 4. o Os immediatos em votos aos eleitos para Secreta-
rias serãos os supplentes.

~ 5. o As com missões serão eleitas por maioria relati va
de votos, em listas de dois nomes, decidindo a sorte no caso
de empate.

S 6. o Para a eleição dos membros d:l junta de recursos
e supplentes votarão los senadores em cedulas separadas,
contendo dois nOlnes, e para a dos membros do TrIbunal
Especial em cedulas contendo tres nomes.

~ 7. o Dar-se-á conhecimento das eleições ao Presiden-
te do Estado, á Camara dos Deputados e ao Presidente da
Relação da eleição do Presidente e dos membros do Tribu.
nal Especial.

CAPITULO X

DAS ACTAS

Art. 95. De cada sessão. lavrar-se á uma aeta que de.
verá conter os nomes dos Senadores presentes, dos que dei.
xarem de comparecer, com ou sem causa participada, e uma
exposiçãO succinta dos trabalhos do dia e do expediente que
for lido.

R. I. 5 •... 2
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Paragrapho unico. Os projedos, indicações, pareceres,
emendas e requerimentos, serão mencionados, declarando-se
o assumpto e o nome de seus audores.

Art. 96. As actas serão lavradas por official da Secre-
taria em livro para este fim destinado, lidas em sessão e, não
havendo quem faça observação, são consideradas appro-
vadas.

~ 1. o Si houver reclamação no sentido de corrigir-se a
aeta e fôr attendida, far.se.á a correcção em seguida á mes-
ma aeta antes das assignaturas.

~ 2. o As actas da sessão de encerramento rerão lidas
na mesma sessão e sujeitas a approvaçlo, qualquer que seja o
numero de senadores presentes.

Art. 97. As aetas serão assignadas pelos membros da
mesa, publicadas na folha official do Estado e nos annaes do
Senado.

Art. 98. O official da Secretaria encarregado de lavrar
as' aetas, assistirá ás sessões e organizará o noticiaria dellas
que concluirá pela menção da ordem do dia da sessão se-
guinte, para ser publicada no dia seguinte na folha officia!'

Art. 99. Nenhum documento será transcripto na aeta
ou publicado no Diario Official do Estado, sem expressa
auetorização do Senado.

Art. 100. Qualquer senador pó de requerer que se insira
na acta o seu voto motivado, e enviando á mesa declaração
breve e concisa, na mesma sessão a que a acta se referir.

Art. 101. As aetas serão impressas, por ordem chro-
nologica, nos Annaes que a mesá fará distribuir pelos senado-
res e deputados, membros do Congresso Legislativo do
Estado.

CAPITULO Xl

DAS PROPOSiÇÕES

Art. 102. Consideram. se proposições para o fim de
serem submettidas á discussão e deliberação do Senado:

I. Os projectos de lei ou resolução j
11. Os pareceres das commissõesj
m. As indicações e requerimentos.

Art. 103. A' excepção dos projeetos de lei ou resolu-
ção, as proposições serão discutidas sómente no Senado.
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Secção I

DOS PROJECTOS

Art. 104. Os projedos serão escriptos a tinta, datados
e assignados por seus a udores, contendo materia da compe-
tencia do Senado, deduzida por artigos seguidamente nume-
rados em fórma de resolução ou decreto.

S 1. o Os artigos não poderão conter duas ou mais pro-
posições differentes, de modo que adoptada uma se exclua a
outra.

S 2.0 Os projeetos de revogação de lei não serão recebi-
dos sem que nelles se mencione o assumpto da lei :I revo-
gar-se.

9 3. o O projeeto de orçamento não poderá conter dis-
posiÇãO alguma extranha á fixação da despesa e previsão d:J.
receita que não provenha de fontes anteriormente creadas.

9 4. o Nenhum projecto será admittido pela mesa sobre
materia extranha á competencia do ::ienado.

Art. 105. O senador que ql1izer offerecer algum projeeto
pedirá a palavra e apresentando-o, fará a sua leitura e poderá
expõr as razões justificativas de SU'l utilidade, se não o tiver
feito por escripto, no mesmo projecto.

Art. 106. Apresentado o projecto em mesa, achando-o o
Presidente formulado de accordo com a disiposiçãO dos artigos
antecedentes, o sujeitará a apoiamento, se não estiver assigna-
do, pelo menos, por tres senadores, 011 não fôr de commissão.

Paragrapho unico. Apoiado o projecto, o Presidente
mandará imprimil.o para entrar em ordem do dia.

Art. 107. Os projectos, vindos da Camara dos Deputados,
serão lidos em sessão pelo 1.0 Secretario, impressos em avul-
sos e distribui dos relos senadores.

Art. 108. Os projeetos iniciados no Senado e approva.
dos em ultima discussão serão redigidos, copiados, assigna-
dos e pela mesa enviados á Camara dos Deputados.

Art. 109. Os projectos rejeitados ou não approvados,
não poderão ser renovados na mesma sessão. Const. art. 40.

Art. 110. Não serão recebidos pela mesa projectos que
contenham proposta de reforma da Constituição e n1l0 estejam
assignados por uma terça parte dos membros do Senado.

Art. 111. Os projedos pendentes de parecer de commis-
são poderão ser dados para ordem do dia;

I. Si o parecer não fôr dado no prazo de dez dias e ai.
gum senador o requerer, (art. 92).

11. Si algum senador requerer urgencia e esta fôr reco.
nhecida pelo Senado.

m. Quando entre a data de apresentação do projedo e
a do encerramento do Congresso, não houver intervallo maior
do que o de oito dias.
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Secção 11

DOS PARECERES DAS COMMISSÕES

Art. 112. Os pareceres das commissões devem ser dados
em termos claros e explicitos sobre a conveniencia da approva-
ÇãO, rejeição ou adiamento dos projectos, a que se referirem,
expondo seus auctores os fundamentos com o necessario
desenvolvimento e propondo desde logo as emendas que
julguem necessarias.

Art. 113. Os pareceres depois de lidos, em sessão, se
rão impressos em avulsos com os projectos, a que se referi-
rem, e distribuidos pelos senadores para que possam ser in-
c1uidos em ordem do dia.

Paragrapho unico. Dispensar.se-á a impressão do pare.
cer, si a Commissão limitar-se a offerecer o projecto para a
discussão ou concluir com requerimento, ou se algum sena-
dor o requerer e for deferido pelo Senado.

Art. 114. Quando as commissões concluirem seus pa.
receres, apresentando algum projecto de lei ou resolução, taes
pareceres serão considerados como razões do projecto e en-
trarão com elle em discussão dispensadas as formalidades pres-
criptas pelos demais projeetos iniciados no Senado.

Secção III

DAS INDICAÇõES

Art. 115. As indicações sobre qualquer objecto devem ser
assignadas por seus auctores e apoiadas pelo menos por tres
senadores.

Art.116. As indicações serão enviadas á Commissão com-
petente ou immediatamente discutidas, conforme a importan"
da do assumpto.

Paragrapho unico. O auctor poderá requerer audiencia
da Commissão e o Presidente o deferirá.

Art. 117. As indicações sobre reforma deste regimento
serão sempre enviadas á Commissão de Policia para dar o
parecer.

Art. 118. As indicações que não tiverem solução na sessão
do anno, em que forem apresentadas, considerar se-lio preíu-
dicadas, salvo ao auctor ou qualquer outro senador o direito
de as renovar.
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Secção IV

DOS REQUERIMENTOS

Art. 119. Os requerimentos são verbaes ou escriptos, de-
vendo estes ser apoiados, ao menos, por tres senadores.

~ 1.0 Serão verbaes o~ requeriment?s em que se pedir:
a) A publicação pela Imprensa das mform.açõe.s do gove~-

no, representações, petições e quaesquer papeis cUJo, conhecI'
mento seja de interesse publico; .

b) a divisão da materia em discussão e respectiva votação,
não havendo n0 regimento dispositivo que o ved~;

c) Urgencia para apresentação de algum proJecto, pare-
cer indicação, requerimento, ou para que entrem em discus-
são' d) Dispensa de impressão e intersticio ;

c) Dispensa de qualquer 1!1embro da Mesa, ou de com-
missões ou nomeação de substitutos;

f) Prorogação da sessão;
g) Levantamento da sessão, por motivo de pezar ou de

regosijo publico;
h) Reclamação ela ordem.
S 2. o Serão escriptns os requerimentos que tiverem por

fim:
Q) Pedir informações ao governo sobre qualquer assum-

pto ou communicação de documentos officiaes.; .
b) Propõr a nomeação de alguma çommlssão espeCial

ou mixta;
c) Pedir adiamento da discussão.
Art. 120. Os requerimentos mencionados no artigo an-

tecedente serão submettidos á deliberação do Senado, ex-
cepto os mencionados no ~ 1. o, lettras b e h; sómente o do
~ 2. o, lettra c I será sujeito á discussã~. .

Art. 121. E' applicavel aos requenmentos o disposto no
art. 118.

Paragrapho unico. Os requerimentos ficarão prejudi-
cados não havendo numero para deliberação; o presidente
poderá, porém, deferir os mencionados no art. 119, ~ 1. o,
lettras c, d, f, e g.

CAPITULO XII

DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 122. A's doze horas, pelo relogio da sala. achan-
do-se reunidos os senadores na sala da ssessões e havendo
os membros da Mesa occupado seus logares, dar-se.á prin.
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cipio aos trabalhos pelo toque da campainha e feita a cha-
mada, estando presente um terço "dos membros do Senado
o Presidente dirá: -Está aberta a sessão. '

Paragrapho unico. Não havendo numero o Presidente
annunciará que não pó de haver sessão e con~idará os sena-
dores presentes a se occuparem de trabalhos das Commissões.

. Art. 123. Aberta a sesslIo, o 2.0 Secretario procederá á
leItura da acta da sessão anterior, que será posta em dis-
cussão, e, considerada approvada, si não houver reclamações
ou emendas. •

A~t. 124. Lida a acta, fará o 1. o Secretario a leitura do
expe~lente, de pareceres, projectos, indicações e demais
papeIS, aos quaes, o Presidente despachando-os, dará o con-
veniente destino.

Art. 125. Terminada a leitura, annunciará o Presidente
-:-a apresentação de pareceres, proj eetos, indicações e reque-
nmentos e dará o conveniente destino aos que forem recebi-
dos em Mesa.

Art. 126. Seguir-se.á a estes aetos, a discussão e vota-
ção das materias inclui das na ordem do dia, levantando-se
a sessão si não houver sobre que deliberar, ou tendo-se es-
gotado a hora e não sendo esta prorogada.

Art. 127. Não é licito alterar-se a ordem estabelecida
dos artigos antecedentes, nem interromper os trabalhos
salvo nos casos seguintes: •

I. Para dar-se posse a algum senador recem-eleito;
~I. Para que o Senado delibere sobre adiamento re-

quendo;
1lI. Para leitura de officio, cuja materia seja urgente

dar-se conhecimento ao Senado;
IV. Para manutenção da ordem (art. 34).

SECÇÃO I

DA ORDEM DO DIA

Art. 128. Ao terminar uma sessão, o Presidente orga-
nizará a ordem do dia para a seguinte, que será lida, im-
pressa em avulso e distribuída pelos senadores no mesmo
dia em que fôr datada.

.Art: 129. A ordem do dia será dividida em duas par-
tes, mdlcando-se na 1." os actos mencionados nos arts. 123
a 125 (inclusivé) e eleições que tenham de ser feitas' e na
2.1' que poderá ser subdividida, com horas marcada~ para
~iscUSSãOde deter".tin~dos projeetos, as discussões, os pro-
]ectos, pareceres c mdlcações que tenham de ser discutidos.

Paragrapho unico. As mate rias serão indicadas na or-
dem seguinte:
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I. As discussões ou votações adiadas;
11. Os projeetos de leis annuaes;
11I. Os projeetos de interesse geral;
IV. Os projeetos de interesse particular. .
Art. 130. E' permittido a qualquer senador no pri-

meiro periodo da sessão ou ao annunciar-se que vae ser en-
cerrada. requerer a inclUsãO de algum projecto já impresso
e distribuido na ordem do dia para a sessão seguinte.

Art. 131. A ordem do dia não poderá ser' invertida
ou alterada, salvo por deliberação do Senado em virtude
de requerimento de algum senador.
, Art. 132. Esgotando-se as materias da 1.. parte da or-
uem do dia, antes da terminaçlIo do tempo a eIla destinado,
passar-se-á logo á 2." parte.

Paragrapho unico. Si a 2.- parte da ordem do dia
tiver sido subdividida, esgotando-se a materia da ultima parte,
poder-se-á voltar á anterior, adiada pela terminação da res-
pectiva hora.

SECÇÃO 11

DA DISCUSSÃO

Art. 133. Nenhum projecto de lei ou resoluçãO será
discutido sem que tenha sido incluido na ordem do dia da
sessão. Const., art. 15, paragrapho unico.

Art. 134. Os projectos passarão, pelo menos, por tres
discussões, havendo entre uma e outra o intervaIlo nunca
menor de 24 horas. Const., art. 15, paragrapho unico.

Art. 135. A primeira discussão de um projeeto versará
sobre sua utilidade e constitucionalidade e não poderá ser
adiada.

~ 1. o Nesta discussão, cada senador s6 poderá falar
uma vez, não podendo exceder de uma hora; o auetor, porém,
ou o relator da commissão que o tiver offerecido, poderá
falar duas vezes.

~ 2. o Em qualquer discussão é licito a qualquer sena-
dor pedir a palavra para explicação pessoal.

Art. 136. Encerrada a discussão, o Presidente consul-
tará ao Senado si o projeeto deve passar á 2." discussão;
e. decidindo-se que sim, remetterá o projecto á commissão,
a que pertencer ou á que fôr indicada pelo auctor ou por
qualquer senador; no caso negativo, considerar-se.á o pro-
jecto rejeitado e será archivado.

Paragrapho unico. Se o projeeto tiver vindo da Camara
dos Deputados, ser-Ihe-á communicada a rejeição.

Art. 137. Na segunda discussão cada um dos artigos
será votado separadamente e poderá ser emendado.
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S t.O Se o projecfo fôr dividido em titulos ou capitu-
los e secções, poderá a discussão versar sobre cada um delles
separadamente, se o Presidente deliberar ou fôr requerido
por algum senador.

. S 2. o Os titulos, capitulas, secções ou artigos e respe-
ctIvas emendas serão sujeitos á deliberação do Senado á
medida que fôr sendo encerrada a respecfiva discussão, pro-
seguindo-se até final, salvo se a decisão relativa a um artigo,
capitulo ou titulo preludicar a dos restantes, delle depen-
dentes, caso em que será o projecfo archivado.

~ 3.° finda a discussão, o Presidente consultará o Sena ••
do se,o projecfo deve passar át erceira discussão e, decidindo.
se affirmativamente, remeUerá o projecfo á commissão com-
petente.

S 4. o Se o projeeto tiver sido iniciado no Senado e
houver emendas, serão estas incorporadas a elle; se for da
Camara dos Deputados, as emendas serão redigidas em se-
parado.
. ~ 5.0 Se o projecto tiver sido approvado sem emendas,

fIcará sobre a mesa para ser opportunamente incluido em
ordem do dia.

Art. 138. O projecfo approvado em 2.' discussão, com
emendas, será novamente impresso em avulso com parecer
da commissão e distribuido.

Paragrapho unico. Dispensar-se-á a impressão se o pro-
jeeto não tiver soffrido alteração, ou o Senado o consentir,
a requerimento de algum senador.

Art. 139. Na terceira discussão, tratar-se-á do projecto
e emendas em globo; poder-se-á porém dividil.o, de confor-
midade com o disposto no art. 137, ~ 1.0.

S 1. o Finda a discussão o Presidente sujeitará o pro-
jecfo á deliberação do Senado, tendo preferencia na vota cão
as emendas offerecidas; e, se o Senado o approvar, o remet-
terá á Commissão de redacção.

S 2. o Se as emendas offerecidas nesta discussão contive-
rem materia nova, o projecfo será submettido á 4." discussão
em que não poderão ser offerecidas novas emendas, salv~
de redacção.

Art. 140. Apresentada e lida a redacção final de um
projecfo, será impressa em avulso ou na folha official, c
distribuida, discutida e votada na sessão seguinte.

Paragrapho unico. A redacção apresentada poderá ser
discutida e votada immediatamente I se o relator ou algum
senador o requerer.

Art. 141. Se na discussão da redacção o projecto fôr
taxado de envolver absurdo, contradicção em seus artigos
ou infracção da Constituição, e o Senado o reconhecer fica-
rá. a discussão adiada para a sessão seguinte, em que 'serão
feitas as emendas necessarias, e voltará á Commissão para
o redigir de accordo com o vencido.
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Art. 142. Os projecfos de reforma deste regimepto
terão sómente duas discussões nas quaes observar-s.e-a ~
disposto nos arts. 137 a 139, cabendo a redacção fmal a
Commissão de Policia.

Art. 143. Terão uma só discussão:
I. Os pareceres de Commissões que não versem sobre

projectos do Senado ou da Camara;
11. As indicações; .
11I. Os requerimentos, nos caliOSem que este regImento

a exigt:. (Art. 120); . t
IV. As emendas da Camara dos Deputados a pr?J~c os

do Senado, salvo tendo sido separadas para conshtuHem
proposições distincfas. (Art. -157, SI)., .

Art. 144. As discussões poderão ser adIadas a r~quen-
mento de qualquer senador, que indicará o fim do adiamen-
to e fixará o prazo.. .,

Paragrapho unico. O adla.men~o por te.mpo !n~etenm-
nado ou para a legislatura segumte Importara a rejeição da
prooosiçãO. .

.Art. 145. Consideram-se adiadas as proposIções que,
encerrada a discussão, não forem votadas na sessão do anno
para o fim de reabrir-se a mesma discussão no anno se-
guinte. , .

Art. 146. E' inadmissivel o adiamento da L" dlscussllo
de projecfos e não poderá ser repetido em cada uma das se-
guintes (2." e 3.").

Art. 147. Salvo o disposto nos paragrapllOs do art.
135 é permittido a qualquer senador falar duas vezes em ca-
da 'discuSSãO'e aos que forem autores dos projecfos e emen.
das até tres ;ezes, não excedendo cada discurso de duas
horas. t. d' t' dParagrapho unico. O senador. que es I~er ISCUm o
alguma proposição não poderá se.r mterrompl~o; serão, po-
rém, permittidos os apartes conCISOS, os apOiados ou não
apoiados.

Art. 148. As questões de ordem que. se suscitarem du-
rante a sessão serão resolvidas pelo Presidente, com recurso
para o Senado, cuja deliberação, sem dependencia do recur-
so, o Presidente poderá provocar.

SECÇÃO 11

DAS EMENDAS

Art. 149. Qualquer proposição sujeita a discussão po-
derá ser emendada.

Paragrapho unico. As emendas serão offerecidas:
I. Pelas Commissões em seus pareceres, ou durante a

discussãoj
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11., Por qualquer ~enador perante a Commissão, que re-
solvera sobre sua acceItação, ou em sessão, durante a discus-são.

:~rt. 150. As .emendas serão suppressivas, substitutivas,
addlhvas e correctIvas; e devem ser sujeitas a votos na ordem
des!a classificação, tendo preferencia, na mesma classe, as
mais amplas.

Paragrapho unico. Equivalem a emendas suppressivas:
I. As que tiverem por fim separar artigos, paragraphos

ou periodos de qualquer projecto;
11. As rejeições de artigos de projectos vindos da Ca-

mara dos Deputados.
Art. 151. Em projectos de interesse individual ou local

não poderão ser apresentadas emendas que visem eHeito ge-
rai, ou comprehendam pessoa ou cousa diversa.

Art. 152. N:io são admissiveis, em qualquer discussão,
emendas que não tenham imrnediata relação com o projecto.

9 1.0 As emendas da Camara dos Deputados a projectos
do Senado, contrarias ao preceito deste artigo, serão separa-
das para constituirem projectos distinctos, observando-se na
respectiva discussão os arts. 133 e seguintes.

9 2. o A separação verificar-se-á por deliberação da Me-
sa ou a requerimento da Commissão, ou de qualquer senador.

At. 1:>3. S6 na 2.&ou 3." discussão poderão os proje-
ctos de leI ou resoluções ser emendados; as demais proposi-
ções o serão na discussão unica a que forem sujeitas.

Art. 154. Não erão admittidas na 2." ou 3.&discussão
do projecto de lei de orçamento emendas sobre materia es-
tranha á receita e despesa do Estado nem nesta ultima as que
importam elevação de despesas.

Art. 155. As emendas serão escriptas, assignadas por
seus auctores, enviadas á Mesa e, sendo apoiadas, pelo menos
por tres senadores, postas em discussão conjunctamente com
os artigos a que se referirem.

Paragrapho unico. Se a emenua fôr substitutiva de todo
o. projecto, decidir-se-á preliminarmente qual deva ser prefe-
ndo e sobre esse Jlroseguirá a discussão.

Art. 156. As emendas da Camara dos Deputados a pro.
jectos iniciados no Senado serão impressas em avulsos, dis-
tribuidas e incluidas em ordem do dia, salvo requerendo al-
gum senador que sejam discutidas e votadas na mesma sessão
em que forem lidas.

Paragrapho unico. Se as emendas forem approvadas,
serão remettidas á Commissão de Redacção, para incorpo-
rai-as ao projecto na redacção final; se forem rejeitadas e
mantidas pela Camara, tornando o projeeto ao Senado, s6
poderão ser novamente rejeitadas por 2 terços de votos dos
senadores presentes.

Art. 157. Se as emendas do Senado a projecto vindo da
Camara dos Deputados forem rejeitadas, tornando o proje-
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cto ao Senado, só poderão ser mantidas por 2 terços de vo-
tos dos senad()(es presentes e, neste caso, serão devolvidas á
Camara com o projecto.

SECÇÃO III

DAS VOTAÇÕES

Art. 158. Nenhuma proposiçãO será submettida a vota-
ção sem a presença da maioria dos membros do Senado ..
(Art. 32).

Art. 159. A votação será publica, tratando-se de proje-
ctos de lei ou resolução, pareceres, indicações, requerimen-
tos e emendas; e secreta nas eleições e negocios de interesse
individual.

Art. 160. A votação poderá ser symbolica, por escruti-
nio secreto e nominal.

Art. 161. A votação symbolica terá logar nos casos or-
dinarios e se praticará dizendo o Presidente: oe senhores
quI" approvam .... queiram se levantar (ou queiram ficar
sentados).

Art. 162. Concluida a votação, o Presidente publicará
o seu resultado, si fôr elle tão manifesto que não possa dei.
xar duvidas; no caso contrario, por iniciativa propria, ou a
requerimento de algum senador, procederá á rectificação da
votação, dizendo: os senhores que votaram contra, queiram
levantar-se (ou queiram ficar sentados).

Nestes casos os.l. o e 2. o Secretarios contarão os vo-
tos para verificar si a propolliçãO ou emenda foi ou não
approvada.

Art. 163. As votações por escrutinio secreto far-se-ão
por meio de cedulas, nas quaes, cada senador expressará o
seu voto:

I. Nas eleições escrevendo os nomes das pessoas em
quem vota, tantOll quanto exigir este regimento.

11. Em negocios de interesse individual, escreve?do-
sim si approvar a proposição e-não-no caso contrano.

Paragrapho unico. Recolhidas á Mesa todas as cedulas
e contadas pelo 1. o Secretario, o Presidente publicará o ~eu
numero, lerá em voz alta o conteúdo de cada uma, a medida
que as fôr recebendo do mesmo Secretario; e concluida a
apuração publicará o resultado final.

Art. 164. A votação nominal terá logar si algum sena-
dor a requerer e o Senado deferir.

Paragrapho unico. O 1. o Secretario fará a chamada
dos senadores e, á medida que fôr lendo seus nomes, os que
estiverem presentes 'responderão sim-ou não-; o 2. o Se-
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Titulo V

(I) ModiClcado pelo art. I." ,lo, Resoluç;10 n. 2., de 20 tle Setemur" de
1£26, que creou O lagar de S~b-Dlrector.

DO JULGAMENTO DO PRESIDENTE E SECRETARIaS DE ESTADO

Art. 174. O Senado, nos casos em que houver de func-
donar como tribunal de justiça para os julgamentos de sua
competencia (ConstituiçãO, art. 29), ob~ervará a ordem do
processo estabelecida no Titulo 2, da L. n. 9, de 6 de no-
vembro de 1891, sendo as citações e intimações feitas por
carta do 1.oSecretario.

DASECRETARIA

A Secretaria terá os seguintes emprega-

Titulo "l!

Art. 175.
d05 : (1)

Art. 170. A Junta reunir-se-á durante as sessões do
Congresso, em uma das salas do edifício do Senado, servin-
do de Secretario um dos officiaes da Secretaria do Senado.

~ 1. ~ As sessões das Juntas serão publicas e celebradas
nos dias e horas designados pelo Presidente.

9 2.0 O secretario, que assistirá ás sessões, lançará as
respectivas actas em livro proprio e as lerá na sessão seguinte.

9 3.° As actas approvadas com ou sem alterações, serão
assignadas pelos membros da Junta.

Art. 171. As decisões da Junta serão tomadas por maio-
ria de votos, (scriplas nos autos pelo relator e assiglladas
pelos membros da Junta quc tivercm votado, publicadas na
folha official do Estado c rcgistradas em livro proprio.

S 1.0 O juiz vcncido poderá, em seguida á sua assigna-
tura, dar as razõcs justificativas dv seu \"oto.

~ 2.0 Das decisões da Junta rClllctterá o Prcsidente co_o
pia ao Presidente do Estado e a Camara Municipal recorrida
para a respectiva execução.

Art. 172. Considerar-sc-ão prejudicados os recursos que
não forem julltados na sessão de sua apresentação á
Junta.

Paragrapho unico. Exccptua-se o caso de ha\'cr a Jun.
ta iniciado o julgamento pela requisiçãO de documentos ou
informações indispensaveis á sua decisão.

Art. 173. Os livros de aetas, de distribuição de recursos,
registro de decisões, protocollo de eutrega de autos e quaes-
quer outros necessarios ao serviço da Junta, serão -abertos,
numerados, rubricados e encerrados pelo Presidente da
Junta.

Titulo 111

DA CCRRESPONDENCIA DO SENADO

Art. 167. O Senado se corrcsponderá:
I. Com o Prcsidente do Estado, por meio de mensa.

gens assignadas pelo Presidente em nome dà Senado' e no
tocante .a materia de expediente ordinario, por officio do 1. o
Secretano a? Secretario de Estado, por cuja repartição cor-
rer o negoclO de que se tratar;

. 11. . Com a C~",!ara dos Deputados por meio de com.
ml~sõcs. ou por offIclO do 1. o Secretario dirigido ao i~'Secre-
tano da Camara;

11I. ~om os Secrc~a:ios de Estado por intermedio de
suas commIssões! por offlclOdo 1.oSecretario e pessoalmente,
quando ~s conVidar para darem no recinto de sua Camara
e.sclaresclmentos sobre assumptos pertinentes as suas repar-
tições.

Titulo IV

cretario contará os votes, publicando o Presidente, afinal o
resultado.

A~t. 165. Salvo o disposto no art. 72, nenhum senador
podera excusar-se de votar, nem retirar-se do recinto durante
a votação.

Art. 166. As proposições sujeitas á deliberação do Se-
na?~, ter-se-ão por approvadas si reunirem a maioria de votos
eXIgIdos pelo ar!. 33.

Paragrapho unico .. No c~so de empate, repetir se-á a
votaçã~ na Sessã? ~e.gUInte;e SI nesta ainda houver empate,
o PrcSldente decIdIra com seu voto de qUollidade,

DA JUNTA DE RECURSOS (*)

Ar!. 168. Para a Junta de Recursos que se compõe de
dois senadores, dois deputados e do pro~urador geral do Es-
tado, elegerá o Senado, na primeira sessllo annual, dois sena-
dores e dois supplentes.

. Art. 169. A Junta elegerá o seu Presidente em sua pri.
me~ra .reunião e nllo poderá funccionar sem a presença. da
maIOria de seus membros.

(*) Revogado todo rs'e titulo, por ter sido extincta a Junta de Recur-
503, ex-vi da lei n. 8.J1, de 26 de setembro de 19'22 qne creou a Camara
Elel\oral do Tribunal dl\ Reloçã>, lÍ oual loralD Ir,ms'ferldas tiS attribu1rõea
daqueUa Junla. - -, .. _. . , -.
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1 Director.
6 Officiaes.
2 Amanuenses.
1 Tachygrapho e um ajudante.
1 Porteiro.
1 Continuo.
I Servente.
S 1.o Serão nomeados pelo Senado, precedendo pro-

posta da mesa, os amanuenses e continuo.
~ 2. o Os pretendentes ao cargo de amanuense, edverão

mostrar-se habilitados em concurso no praso de dez dias,
apresentando certificados de approvação em exames feitos
em estabelecimentos officiaes-de portuguez, francez, arith-
metica, geographia, historia do Brasil e quaesquer outros do-
cumentos que julguem conveniente.

~ 3.° O taehygrapho e ajudante serão tambem nomeados
pelo Senado, precedendo proposta da mesa, que poderá con.
tractal.os, submettendo o contrado á approvação do Se-nado. (1)

~ 4.° Os demais cargos serão preenchidos por acces-
so regulado pela antiguidade e, sendo esta egual, pela maioredade. (2)

S 5.0 O servente será nomeado ou contractado pela
mesa Como lhe parecer conveniente.

S 6.0 A' mesa incumbe assignar os titulos de nomeação
ou promoção t" no intervallo das sessões o provimento inte-
rino dos cargos que vagarem, submettelldo o seu acto á ap-
provação do Senado na primeira sessão seguinte.

Art. 176. Os empregados poderão ser demittidos. pelo
Senado, por proposta da mesa; os que contarem, porém,
mais de cinco annos de exercicio, serão ouvidos no prazo de
cinco dias sobre as faltas que lhes forem imputadas e pode-
rão justificar-se.

Paragrapho unico. No intervallo das sessões annuaes,
a mesa deliberará sobre a demissão submettendo o seu acto,
si a conceder, á approvação do Senado.

Art. 177. Os empregados estão sujeitos ás penas disci-
plinares seguintes:

I. Advertencia com comminação e censura.
lI. Suspensão até trinta dias. . .
Paragrapho unico. A pena de suspensão sera I!"posta

pelo 1.0 Secretario em virtude de representação do Dlrector,
precedendo alldiencia do empregado, e a de advertencia peloDirector.

(I) O. encarregados do serviço tacbygraphico, excepto o ajndante, são
presentemente contractados.

(2) Modificado pelo art. 3.° da citada reSolução, na parto referente aos
oargos de Director e Sub-DIrector, que foram excluídos da regra estabelecida
ne;;te paragrapbo.

(
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Art. 178. Será designado pela mesa, dentre os offi-
ciaes, o que houver de exercer as funcções de Secretario
da Junta de Recursos. (3) .

Art. 179. Os empregados da Secretana terão os se-
guintes vencimentos annllaes: ~4)

Director, 9:200$000; officlal, 4 :800$0C0; tachygrapho,
8:400$000; ajudante de tachygraph?, 4:800$000; amanuense,
2:500$000; porteiro, 2:000$000; contInuo, 1 :5OO$OCO.

~ 1.0 O servente nomeado ou contractado terá o ven-
cimento annual de 1:200$000.

S 2. o O official designado para o logar de Secretario
da Junta de Recursos terá mais 360$000.
. Art. 180. Os vencimentos marcados no artigo .a.ntece-
dente não poderão ser elevados por meio de gratIficação,
salvo deliberação do Senado. . . .

Art. 181. Os vencimentos serão diVididos en,t or~ena-
do e gratificação, observando.se o que a este respeito dispõe
a legislação do Estado. .

Art. 182. As folhas de pagamento dos ven~lmentos ;erão
remettidas no ultimo dia de cada mez, com o ~IStOdo. I. Se-
cretario, á Secretaria das finanças, ou no dia antenor, sen-
do o ultimo feriado.

Art. 183. ficarão extinctos, quando vagare!", o~ cargos
excedentes do numero fixado no art. 175 e addldos a Secre-
taria com os respectivos vencimentos (art. 179) os empre-
gado's que os occuparem e contin!1arão em exercicio. .

Paragrapho unico. Os addldos terão preferencla no
provimento definitivo dos logares que vagarem, observando-
se a regra estabelecida no ~ 4. o do art. 175.

Art. i84. A mesa fará a revisão do regim.ento da Se-
cretaria, de accordo com as disposições dos artIgos antece-
dentes e o sujeitará a approvação do Senado.

Tit.ul0 VII

DISPOSiÇÕES DIVERSAS

Art. 185. A mesa fará imprimir e distribuir no princi-
pio de cada sessão legislativa, uma synopse de todas as pro-
posições do Senado e da Camara e de quaesquer outros as-
sumptos pendentes de exame e pareceres de Çommiss~es do
Senado, com declaraçlJo das datas, em que tIverem SIdo re-
mettidas. . t 'b 'd I

Art. 186. Serão tambem impressos e dls n ~J os pe os
senadores e deputados, no principio de cada reumão annual,

(3) Este artigo e o i 2.° do dec. n. 179, foram revogado. pelo motivo ex
posto na nota ao titulo 4.°. _ • _ .

(j) Revogadc's e o sou S 1.0 pela Resoluçao n. 2~ de 2.) de Ju~ho de 1926,
que fixou nova t8beIla de veuoimento pau o pessoal da Seoretaria.
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os annaes do Senado, que devem co nter o relato rio dd Presi-
dente do S.enado, ~s ~ctas, por ordem chronologica, pare-
~g~~s, proJectos, mdlcações e respectivas discussões. Art.

Art. 187. Nenhuma petição será recebida e lida no
expediente sem. estar devidamente sellada, datada e assigna-
da, se!1do a asslgnatura reconhecida, si a mesa o julgar ne-
cessano.

Art: .]88. Só ~ediante requerimento de algum senador
ou com~lssão, defendo pelo Senado, poderá qualquer dos
Secretanos de Es~ado ser convidado para o fim de dar em
sessão os esclarecImentos sobre assumptos pertinentes á sua
repartiçllo.

~ 1. o Re~olvendo.o Senado que se faça o convite, o
Preslden.te deSIgnará. dIa e hora para o comparecimento do
Secretano, fazendo-lhe a necessaria communicação.

~ 2. o Constando ao Presidente que o Secretario do Es-
tado se acha no edificio do Senado, nomeará uma commissão
de tres membros para rccebel-o, e, sendo introduzido no
recinto, tomará assento ao lado direito do ]. o Secretario.

9 3. o Em seguida, o Presidente dará a palavra ao sena-
dor. ou relator d~ Commissão, auctor do requerimento, para
p.~dlr ao Secretan? de Estado os esclarecimentos de que prc-
cl.s~r,.e logo depOIS ao mesmo Secretario que blará de pé,
dmgmdo-se sempre ao Senado ou ao Presidente.

~ 4.0 Terminada a discussão, querendo o Secretario de
Estado retirar-se, será acompanhado pela mesma com missão
que o houver recebido.

Art. 189. As certidões verbo ad verbum de quaesquer
papeis existentes na Secretaria, exceptuados os relativos a
sessões secretas, serão passadas sem dependencia de despa-
cho do ]." Secretario, pagos o sello devido e emolumentos.

Art. 190. Nenhum requerimento ou documento archi-
vario em virtude de delibera ção do Senado, será restituido
aos interessados, scnão em virtude dc dcspacho do 1. (l Se-
cretario, ficando copia c recilJo do original, si a restituição
fôr deferida, pagos os sellos e emolumentos devidos.

Art. 191. Na remessa de projectos ao Presidente do
Estado para a sancção, usar.se-á da seguinte formula assi-
gnada pela mesa.

•0 Congresso do Estado de Minas Geraes envia ao Pre-
sidente do Estado a proposiçãO junta ... (o seu objecto) e
pensa que tem logar sua sancção>.

Art. 192. Na promulgação de decretos ou resoluções
pelo Presidente do Congresso, ernpregar.se-á afor mula:

.0 povo do Estado de Minas Geraes. por seus represen-
tantes, decretou (ou resolveu) e eu promulgo o seguinte de-
creto (ou resolução). (Const. art. 40).

Art. 193. E' permittido a qualquer pessoa vestidl de-
centemente, assistir ás sessões publicas, comtanto que entre
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para o edificio sem armas e se conserve nas gaierlas no maior
silencio.

Art. 194. As portas, tanto da sala das sessões do Sena.
do, como das galerias, estarão abertas durante as sessões e
guarda?~s por continuas ou quando fôr necessario, por pra-
ças pohclaes, que a Mesa requisitará da auctoridade com-
petente.

Art. ]95. Os continuas não consentirão que, com ex-
cepção dos representantes do Estado ou da União, entre na
sala das sessões do Senado pessoa alguma exiranha, salvo
ap~esentando carião de ingresso assignado pelo 1. U Secre-
tano.

Art. ,196. Serão advertidas pelo Presidente as pessoas
que perturbarem os trabalhos ou discussões e conduzidas
para fóra do edifício, se não attenderem; serão presas as qne
commetterem algum delicto e remettidas á auctoridade com-
petente para as processar, com officio do I.(l Secretario, con-
tendo circumstanciada informação do facto.

Art. 197. Haverá na Secretaria, além de outros livros
que se julguem necessarios.

I. Um, no qual serão lançados por extenso, na pagina
esquerda, os projectos apresentados, mencionando-se a data
e nome dos signatarios, e na pagina direita, as emendas, dia
d.a apresentação, nome do auctor e o andamento diario que
hve~em os projectos até final approvação ou rejeição e
destIno.

11. Um, de inventario assignado pelo porteiro, que será
annualm.ente conferido, addicionando-se-lhe sempre quaes-
quer obJectos que tenham accrescic10 e eliminando-se os que
se tornarem deteriorados.

Art. 198. As folhas de subsidio devido aos senadores
serão assignadas pelo 1. o Secretario e remettidas á Secre-
taria das Finanças no ultimo dia de cada mez de sessão' a de
ajuda de custo, installado o Congresso. '

Art. ]99. O Presidente, sempre que tiver conhecimento
de ha,:,er fallecido na Capital algum senador, nomeará uma
commlssão de tres senadores para acompanhar o prestito c
assistir aos suffragios.

Paragrapho unico. Si o fallecimento occorrer durante
as sessões, o Presidente consultalá o Senado sobre a inter-
rupção dos trabalhos e nomeará a commissão .

Art. 200. Este Regimento entrará em execução na data
de sua publicação.

Art. 201. Revogam-se ás disposições em contrario.
Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, em Bello

Horizonte, aos 31 de agosto de 1918.
Levjndo Ferreira lopes, Presidente.
Jose. Pedro Drummond, 1.0 Secretario.
Camlllo Augusto Maria de Brito, 2.0 Secretario.

R. I. 5.-3
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REGIMENTO COMMUM

o Congresso do Estado de Minas Geraes
resolve:

CAPITULO I

Alt. 1." A reunião das duas Camaras em Congresso
nos casos determinados no art. 46 da ConstituiçãO. terá
logar na sala das sessões da Camara.

~ 1.o O Congresso será presidido pelo Presidente do
Senado, na sua falta, pelo Presidente da Camara; servirão
de substitutos em primeiro logar, o vice-Presidente do Se-
nado, e em segundo, o vice.Presidente da Camara.

Art. 2.0 A' reunião do Congresso precederá partici-
pação e mutua intelligencia entre as Camaras.

Art. 3.0 Nas sessões preparatorias a que cada uma das
Camaras deve proceder annualmente, conforme seu respe-
ctivo regimento interno, logo que haja o numero de mem-
bros exigidos no art. 13 da Constituição para deliberar,
participará uma á outra.

Art. 4." Havendo em ambas o referido numero, o com-
l1Iunicarão por offieio ao Presidente do Estado e indicarão
a hora da abertura do Congresso e leitura da mensagem pre-
sidencial.

Art. 5. o Quando em ambas ou em alguma das Cama-
ras não houver numero de membros respectivos para prin-
cipiarem as sessões, no dia designado pela Constituição
ou no da convocação extraordinaria, communicar.se-á ao
Presidente do Estado e o mesmo se fará logo que esse nu-
mero esteja completo, na fórma do artigo antecedente.

Art. 6. o As Camaras communicam.se por meio de seus
primeiros Secretarios.

Art. 7.0 No dia da abertura do Congresso se reunirão
os senadores e deputados com antecipação á hora marcada
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para se ploceder ao sorteio da .
ber o Secretario de Estado commI.ssllo que tem de rece-
gresso a mensagem presiden' ~ qluem Incumbe ler ao Con-cla.

puta~~s7\'i~~'J~~ááe~~rt~~mmisSão de um Senador e dois De-

Art. 8.0 O Secretario de E t d
salã~ pela commissão, e toma~J o será recebido á porta do
PresIdente e o primeiro Secreta~i~ssfnt? nla.tmesa, entre o
sagem. ' ara a el ura da men.

Finda esta, se retirará com=as mesmas formalidades
Art. 9.0 O Presidente dI' . .

dando;se por findos os trab:fharara Ins~allado o Congresso.
lavrara uma aeta, que será rec~lh~~ dia, do 9ue tudo semara. I a ao archlvo da Ca.

Art. 10. O autographo dmesmo archivo, de ois de a "?ensagem se guardará no
que será remettida Pimmediaf:mtreahtldaumSa copia authentican e ao enado
C Art. 11. As sessões de abert .
ongresso, de posse do Pres'd t ura. e encerramento do

tado, serão celebradas com I en e e vIce-Presidente do Es-
putados que comparecerem. o numero de senadores e de-

As demais sessões do Con r
ça da maioria absoluta de seus g essob dependem da presen-mem ros.

Art. i2. Na primeira se ã d
sendadores e deputados se reu;i~ão e cahda legislatura, os
ca a para a insiallação ara o, uma ora antes da mar-
nas mãos do President~ do Co~s novos ~Ieltos prestarem,
maç:Io do theor seguinte' J gresso, o Juramento ou affir.
sob minha palavra de h' • uro por Deus> ou 'prometto,
Constituição do Estado e0graú o.bservar e fazer observar ~
dade do .Brasil, zelar o dire~o d~I:O, sustentar a indivisibili-
to em mim couber, a prosperidad!O;~:ale d~romover, quan.

Art. 13. Nas sessões d . Estado.
Congre.sso, não se poderá tra~a:n;tal~SãOt e encerramento do
solemnldades. e o jec os extranhos a estas

Art. 14. Quando houver .
gresso, e nas sessões de encer uma Ulllca sessão do Con
suspendendo-se a sessão pelo ;::::ento, a ~cta será lavrada:
approvada antes da conclusão do POtPbaralhlsso necessario es ra a os '

Art. 15. A sessão de encer .
celeb~ada com as formalidad ramento. do Congresso será
antenores no que fôr applic ef deter!"llladas nos artigos
com antecedencia, pelo menave , em dIa e hora designados
tes do Senado e da Camara o~ de 24 horas, pelos Presiden-

, e commum accordo.
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CAPITULO 11

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

Art. 16. No dia designado para posse do Presidente ou
do vice. Presidente, precedendo asnecessarias communicações
se reunirão as duas ,Clmaras em Congres50 para aquelle fim.

~ 1.o Aberta a sessão da posse, será pelo Presidente do
Congress,) sorteada uma deputação composta de dois sena-
dores e tres deputados. para ir ao encontro do Presidente ou
vice-Presidente, á porta do paço do Congresso. Sendo esse
introduzido no recinto, tomará assento á direita do Presiden-
te do Congresso e, perante este, em voz alta e de pé, pro-
nunciará a affirmação ou juramento de que trata o art. 52
d:r Constituição, nos termos seguintes:

.Prometto, sob minha palavra de honra ou juro por Deus,
cumprir e lazer cumprir a Constituição e leis da União e
deste Estado, desempenhando com lealdade as funcções do
cargo de Presidente.(ou vice-Presidente) do Estado de Minas
Geraes.>

Quando o vice.Presidente comparecer para prestar jura-
mento ou affirmação, sentar-se-á á esquerda do Presidente
do Congresso.

~ 2. o Durante o aeto, todos os presentes, representantes
e espectadores, se conservarão de pé.

93. o Pronunciada a affirmação ou juramento, se lavrará
em livro proprio o competente termo, que depois de lido pelo
1.o Secretario, será assignado pelo empossado e pela Mesa.

~ 4. o Satisfeitas as formalidades do paragrapho anterior,
o Presidente do Congresso declarará em voz alta achar-se em-
possado do cargo de Presidente ou vice.Presidente o cidadão
f ...e convidará a deputação, que o recebera, a acompanhai-o
do mesmo modo até á porta do paço, dando-se po;' termina.
dos os trabalhos do dia, não havendo mais nada a tratar.

Art. 17. No caso de renuncia do cargo de Presidente ou
vice-Presidente, reunidas as duas Caml1ras para tomarem co-
nhecimento da referida renuncia, e exposto pelo Presidente do
Congresso o mot:vo da fusão, será eleita uma commissllo es-
pecial de sete membros para interpor seu parecer sobre a
mesma renuncia, observando-se as formalidades determinadas
pelo regimento do Senado com relação aos trabalhos de
commissões, sua elaboração, discussão e votação.

Paragrapho unico. Discutido e votado o parecer da
cOll1missão,e não havendo outro assumpto da competencia
especial do Congresso, encerrar-se-á a sessão, dividindo.se
as dtlas Camaras em seguida.
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CAPITULO III

DA fUSÃO PARA A VOTAÇÃO DE LEIS, RESOLUÇÃO, ETC.

Art. 18. As duas Camaras fundir.se-ão ainda em Con.
gresso para os casos de que tratam os art. 75 n. 8, 30, ulti.
ma parte do n. 21, n. 34, art. 38, li 2.0 e arts. 97, ~ li 1.0, 2.0
e 13 das disposições transitarias da ConstituiçãO.

Art. 19. Nestes casos reunido o Congresso no dia designa.
do e precedendo as necessarias communicações, o Presidente
exporá o motivo da fusão e dará para ordem do dia seguinte
o assumpto sujeito ás deliberações do mesmo Congresso, o
qual, salvo o caso do art. 38, S 2. o da Constituição, soffrerá
tres discussões.

Art. 20. Logo que o Presidente do Congresso receba
qualquer decreto ou resolução devolvido pelo Presidente do
E~tado. por não haver Eanccionado nos termos do art. 38 da
ConstituiçãO, convocará o Congresso para tomar conhecimen-
to do assumpto e fará imprimir a mensagem do Presidente
para ser distribuida pelos senadores e deputados.

Art. 21. Reunido o Congresso, na sua primeira sessão,
elegerá uma commissão de sete membros composta de tres
senadores e quatro deputados, para examinar o projecto não
sanccionado e interpor parecer.

~ 1.0 A eleição se fará por escrutinio secreto, entregando
cnda senador ou deputado uma cedula contendo os nomes de
dois senadores e de tres deputad(lS e cOllsiderar.se.ão eleitos
os sete nomes, que reunir a maioria de votos.

~ 2. o O parecer, da Commissão, depois de impresso, só
poderá entrar em discussão 24 horas depois de distribuido.
Em casos de urgencia, reconhecida por dois terços dos mem-
bros presentes, poderá ser dispensada a impressão.

S 3.0 S6 serão admittidas emendas modificativas ao pro-
jecto no sentido de alguma ou algumas das razões apresenta-
das pelo Presidente do Estado na sua mensagem.

S 4. ° O projeeto e emenda apresentados só se considera-
rão approyados, quando reunirem os votos de dois terços, pelo
menos, dos membros presentes ao Congresso.

Art. 12. As disposições do art. anterior 9S 1.0 e 2.° serão
applicaveis aos casos de reuniões do Congresso, previstos
nos arts. 30, n. 21, ultima parte, e n. 34, art. 75 n. 8, art. 97,
li S 1.o e 2.0 art. 13 das disposições transitorias.

Art. 23. Nestas sessões os trabalhos legislativos e outros
serão regulados pelas disposições do Regimento do Senado,
findo os quaes seguir.se'ão os tramites constitucionaes.
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CAPITULO IV

DAS COMMISSÕES MIXTAS

A t 24 Haverá com missões mixtas todas as vezes que
r. • ações para trataremas Camaras accordarem em sua~ nome ,

de alCTum objeeto da competencla do Congresso. .
S'" 1 o Para tal fim, quando alguma ~as Cam~ras asslln] ~

julgar ~onveniente, prop~rá a o!tt~a~~~~n~e::~~~t~~~e~on~.
Secretario que declarara SUCC\l1a •
missão e ~ numero de membros que convem nomear: I

s::. 2 o Convindo a Camara nesse convite, esc~lhera e~ua
':] . d compor a commlssão mlxta.

num~r~ ~~~;fa~b:~~~~aç~~~~;; membros dessas com missões
':]. . t' sobre o lagar das suas reu-

r!~e:~t~~f!n~1~~i~r~ iis~,~~~~c~e e:~~;~~~;~rhe~~t~: ~e~~~~t~~~~

Camaras. b' ão so!:i 4 o Os Presidentes das duas Camaras ~om \I1ar •
bre qual' destas iniciará discussão dos ~eferIdos trabalhos,
guardado o disposto no art. 25 da Constituição.

Paço do Senado Mineiro, aos 14 de setembro de 1891.

CHRISPIM JAQUES BIAS fORTES

CARLOS FERREIRA ALVES

JOÃO GOMES REBELLO HORTA
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