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seguintes
Votação nonrlnal- Arts. 120, 200 e 202
Votação sYIO.bolica - Arts. 200 e 201.
Votação secreta - Arts. 200 e 203 .
Votação eIO. r discussão - Art. 161.
Votação eIO. 2 a discussão - Art. 162
Votação eID.S a discussão - Art. 168
Votação. Preferencia ás emendas substitutivas apresentadas pelas commissões - Art. 162 .
Votação. Não se interrompe emquanto ha numero Art. 206.
Votação. Não havendo numero, é adiada até que possa
o Senado deliberar - Art. 92.
Votação. Em regra a dos artigos precede a das emendas
- Art. 162, § 1° •
Votação de pareceres que concluirem por pedido de
informação, adiamento ou audiencia de outra commissão
- Art. 130 .
Votação de materias cujas discussões ficaram encerradas
- Art. 169 .
Votação de projectos de interesse individual- Art. 205.
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52
26
40
54
54
49
49
51
49
54
36
49

45
51
54
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otaçáo paI' dois terços dos presentes - Arts. 118, 119,
120 e 125, § 2° •
",-oto de qualidade - Arts. 16 e 207 •
",T oto eDJ. separado - Art. 66. .
Voto. Deve dal-o o Senador que assistir á discussão e não
tiver interesse individual no assumpto - Art. 205 • •
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TITULO I
DAS

SESSÕES PREPARATORJAS

Art. 10 • ;. O primeiro anno de cada legislatura, quinze dias
antes do designado para a reunião do Congresso Nacional, todos
o Senadores dever ão con:parecer no edificio do Senado. ao
meio dia, para as se ões preparatorias, que continuarão nos
dias seguinLe , até que e po a ff ctuar a abedura da se são
legislativa do Congresso.
Art. 2°. N
ouLro anno e nos casos de convocações
exLraordinarias, o ompare imento ue que Lrata o arL. 1° e
verificará cinco dia ante do indicado para a abertura da
. e são legi laLiva do Con o re so.
ArL. 3". Os enadores que faltarem ás sessões preparatorias participarão ao enado, por officio dirigido ao 1° Secretario, o moLivo do impedimento, declarando ao mesmo tempo,
quando poderão comparecer.
ArL. /1°, Verificada a cxi Lencia de I enadore na Capiliai
Federal em numero de meLade
mai um, o Senado cornmunicará o facto ao Pro idente ela Hepublica e á Camara dos
D puLados.
O me mo fará quando acont c r que, por falLa ele nurr.ero
llHicienLe eI
enanoJ'c alé á ve pem do dia designado para
a aberlura la e. ão legLlaLiva do Conore~ o e La e não 10 a
ffecLuar.
ArL. 5°. aLi feito o eli po Lo na primeira parLe do arLigo
preced nLe, não baycnel maLoria com que o enado continue
a occupar-se e não lendo recebido da Carnal'. do Depu Lado
parLicipação de que e ta já conLa numero ufIiciente de seus
membro., para que Be po sa in Lal\ar a e são legislativa do
Cong-res. o, a e. õ preparaLoria. ficarão su peno as até que
o Ire idcnl marque novo dia.
Art. 60 • \l \m elo acto~ n c . arios para a verificação de
numero ufficienle ele enador ,o enad, na
'. ÕC preparaloria , Lralará, ob rvada a di po icõe do arL . 23 a 29,
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hl'O;; .

I i':, do rP('Onl1ecil1lrnlo rln<;

pOllrrl'~

di . r\l~

n~0.I1l-

.\1'1.7". (ai () l'rp;:idl'lllr da !\Tr,a ,I'l'á a mc,mo rl RI'lIall , IUI'f1nle u" <;1';:,iÕI'S orclinaria!'> I1n o ria r.nml1li;;'áo dr rilLanca,:. c1u J'an II' a' ,('s~íjCf' r111 COll1mi ;;ão nl'l'a I.
.I", FÓl'a das ,"f'~, Õl'~ ( ;-'1'111111'0 quI' fUl1ccionar como
t;omJlli~;;fil de Po'licia. a l\lcsa ,< l';í. pr sidida prln Yil'I'-Pl'l'.-idl'nle rio
11<1 lo, o Clual, na. 'lia" falias 1)[1 il11p't1im 'nln~,
,I'I',í :"lIbsliILlirlo ])rlo I" 8f'Cl't'lal'i(l, ]1[l I'alla dl'-Ie ])(;(n :!" e
a': im ,llccl's,.;ivan·,ente.
:!". O Yic -Pl'P:;idrnl(' da Republica ,,!Í CXl'l'crní, lr ac('''II'rlO cnm fi al'l. 3l ria Gnn'liluição. a ])J'l'sidcncia cln <:,p.nado,
rlepoi ue e:'lar e"l.e eon"lillJiclo pal'a rin e c01llrco ;1,.; ;:\lU' srssõl"
nJ'rlinaria,;. i. lo I~. depois' II' ~lJ IJu\'('I' l'rulizarin [l ahl'l"tul'n da
sr. ;:ão, IJI'dinal'ia ou I'xll'[lfJl'dinari[l elo COIll::I'C '~n,
AJ'!, 8'. 0" aelos de q\ll' II'ala r"ll' TillIlo Pr) 11'6io ;:rr p1'alir,aclo~, ainun IIlle o Sl'nado SI' não rl'llllU cm numero Rufficien1e para c1l'libel'al': esle nUlllrro. pn]'{on~. 6 ineli"pl'n.'u\,pl
quando ~c bOIl vrr dt' yol ar ns pU.I'CC I'C' reI;] I i \'0,' á "I'eificução
do podcrrs.
Pal'agrapho llDico, Consitlel'a-5r ,nrricien te pal'a a YC'I'ifjcacão rle po lt'J'c DU~ ,-r sõr ]lI'rpal'at riu do primpÍL'o annn
rIa 1 gi"'lalu1'a o numero rll' 2:2 'rnac1ot'C'.. maioL'ia tio. rloi,;
Lcrço," rnn 'LiLllcionulment' ;:nb,i.'fl'nle" lIE'l1oi' le :\:pi1'acl
caela t l'ipnnio lcg'islaJ i \'Q.
c

TIl' LO II
DA

:11[1':5:\,

se.1

Er.~IC.\n E ATTRJBUICÕE

A Mp"a (-"';í composla ele um Pel', idenlc c qualro
,
B'nl·cní. um Yicl-Prr. ict 11L O, npplrnt ,; clr ,ccrrlario, .
),1'1, 10. :\'ns fnllu...; accirlcnlnr" elo~
crelaria c elo. upplc]](r,.;, o PI'0..~irll'ntc COJl\'irlUl'lÍ qlJalqnee elo
rnaL!nl'c- para

},rl"

!)o.

~'!I}l'eLHJ:i(l.

Oei

"I

ii, I ii u i 1'.

IL, O VicC'-Pl'e"iuenle e o' Secr t.aeio., eleilo. no
pl'ill1riru dia de ."c;,: 'ão ol'r1illaria, ,rl'\'irão alé a Iciçã cio
nnno .I"'uinle, pniloll'lo =-('1' l'rcleilu;;,
Arl. I'! ..\ rI ição rll) VicP-PL'c:'idcnL c lo 1" e 2' ... eerctarins fal'-;;:t'-á pnr e~('l'\\rini scer 1.0 e maioria ele ,"alo <io,
mrmbr R ]11'1', enl0.s.
_"1'1. l3. Sn ncnhlll1l elo.' yolaelo. obfiyrr n~aiorjn absolul.a
c11' votos, proceclel'-.'('-{l a "rgLlllClo rSCl'lllinio rnlre o
loimai,; ·alado:::.
J\]'L.

(a) deliheração de

29-J2-~02.

-23 , r hnl1\"rr mui rlr dois cnm egllal nllmrl'n rln ynln.. ronr01'l'rl'ãn no ':f'~lInrlo r, cl'l1Linio o~ cloi~ mni- yelhos;
"r ainla
Sr' drr rmpaLe. cOI1_icleral'-sr-LÍ p!l'ilo o mais yelho clellf's.
Arl. I 't. ~a l'lciCiio t!P';':I'S flloccionaI'in" 11õ1\'l'l'Ú Ji."a r .::cl'lILinio ~I parado para cada um: o 3' e 'lO CCI'C'lario~ :-rriío,
por' m. elcilo' cm llma "ó li,. I a. f1llr ronl rá doi 110n:e.: o
lJlnis yoLadQ srrá o :~. " crelario. o immrçlialo o í·,
I1pplpnlr.:: o.:: oulros. lW 01' I 111 rln volacão .
•\1'1. L5. Ao PJ'e-irlrnLI' rio ",rnado. filIe pela Con-liLl1iCão é
o "' iCP-l'rc"irlcnJe' tia Re]Jllblira. romprlr. cumo l' "ulac1ot' dlJ'
trahalho' r fiscal ria boa ordrIl1. all\m de outras aUribuições
eonfpJ'irla ne5Lp Rp:;rimen[o:
j", PI'r -jtl ir á
sP,;;:ôr..:: do Sl'l1adtl. Llrll is de 1"1 ar sLr
1'011.::1 iflljdo para dar con-;eco á;; 'ua:,
e":;õt'~ onlinal'ia.:. islo
('. I I Oi5 r1 '.1' !la\" r rraLiza 1 a aherLura da pssiin (ll'c1inaria
ou xll'aol'rlinal'ia cio C ll!u'e .'0:
~o. Ahrir
rnc rrar a. e õ"s nos dias (] hora- e.'lahr1ei lo' e nella s manler a orrlem e fazer oh er\'ar a r,on,liLlIiC:io,
nl' Lri.' e e t.e R gimenLo:
3". Fncr ler as a I a..
o . peclienle, ao qual dará o ClllYlp lcnl. rlc.. fino; I1ll'l'l<1nlo. se ai" 1m Sena 101' lembrar rlr.lioo
di\'!'r 0,
Pre'idenl.e. não oncorclanclo. con ullarú o • enaelo,
e ob<;rl'Yal'á o qu Iór rleciclielo;
AO. A~, iO'nar a. acLa,,; rias ses,ões c o rlecrrlo
rr.::olucÕ
do ' rna ]0;
5°. Dar a pala\-ra aos
naclore pela ordem da i I1scl'ipCão;
6°. E'labelec r o pouLo sobre que bnja d yer ar a di.ew,áo (] diyidir em parle as propo jçõe , quando forem complexa.-:
'TO. Inl(}rl'Omprr o orador. quando se de Yial' da que'lá,)
qlle , e e 'ti\'ee di 'cut indo. quando infrigir o Regirr.cnlo, quando
falLae á eon-'id racão deyicla ao . enado ou a aI 11m do.- seu
membro;;, adnrlinclo-o e chamando-o á quesLão em dpbalc ou
ã, ol'dem r reI irando-lhe a pala"l'a. se não for olJed riclo, na
confQrmidaclr r1 s :Jrl . 'lO c .:í L;
8°. 'u. pen ler a . e.-são no ca!':o marcados np Regimento,
rI c!aranrlo-o dr "i\'a Yor.. ou, P niín J)ndN' :-01' lIyirlo, deixancl a carleirn:
9°. Pur cm yolacã a malrria.-. urpoi.' de di culida" e
declarar (1 r sull.nrlo·
10. Dar po" e, na confnl'mirlnde do :Jrt. :-7, ao rnador
el ilo e reconhecido;
1'1 . .Propôl', qnllurlo julgar convenienle, a pr roO'a,ção da
se fio;
-I? D ~iO'nar a ordem do dia para as, são . eg'llinte :'
13. Com'o ar . e. õo cx/rnorclinaria ou, ecreia' durante
a c_ ilo legUaliya'

°
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14. )lomenr a Commi õe especiae e mixLa , na f6rma
{los arL . 41 e 48;
15. Apre entar ao Senado, no começo de cada 'sessão
annual, o relaLorio dofrabalho da es ão anterior, com as
ob ervações que julgar conyenjenles, ou indo para e Le fim
os membro da Me a;
1,6. )lomear o. ub ULuLo para a vagas e imp dirr:enlo
que occorrL'em nas Commi õe permanenLe. excepto na de
Policia e de Poderes.
Arl. 15. O Pr id nl do eoado 6 terá o voto de qualidade.
Arl. 17. O Vice-Pre ideote, que é o Presidenle da Commissão ele Policia. subsUtuirá o Presidente do enado em todas
as sua-' atLri'huioõe, (l rIeverl' .e. quando oa pre idellcia, s6 terá
o vaLo ele qualidade.
ParagraphQ unico. Poderá offerecer proje to ,indicacõe e
requerimento, di cuLir e vaLar, quando julgar conveniente ao
exercicio de en mandato de Senador, com tanto que, para o
fazer, deixe a presidencia emquanto se traLar do assurr:pLo em
qUe intervier.
ArL. 18. No ca o de vaga da vice-pre idencia por qualquer
causa, proceder- e-á a nova eleição.
Art~ 'I 9 .
o 1° Secretario incumbe, além do mai que se
acha con igoado ne te RegimenLo:
1 L r ao enado a integra de loda a correspondencia do
Presidente ela Republica, cJa Camara dos Deputado, e dos Senadare;
~o. ::\J andar fazeI o extracto de qualquer outra corresponnado om o documentos
decia e da peliçõe dirigiela. ao
que lhe vierem appeo o ;
3°. A ~iguar o expedienle do enado;
4°. Aulorizar o Director da Secretaria a receber e abrir a
correspondencia dirigida ao enado, quando o enLel,clcl';
50. SuperinLender os tra,balhos e despeza da SecreLaria;
6°. A ignar, depois do Presidente, a acla da ,e sões,
os decl'elos e a re oluoõ do Senado.
_ rl. 20. Ao 2° SecL'etario compele, entre outras attTibuicões:
1°. Fi calizar a redacção da actas e fazer-lhes a leitura;
2°. Ler a propostas, projecLos de lei, pareceres de Commis õe e as emendas offerecidas durante o debate, salvo se
tiverem ido lido pelo, , u' autores;
3°. Ecrever a acLa da e sõe secretas e fechaI-as, depois de approvada ;
/1° As ignar, depoi cio 1°
ecretario, as acla , decretos e
resoluçõe do enado.
0.

-
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ArL. 21. Ao 3" e 4° ecrelario compete indistincLarpente:
j 0. l!'azer a chamada cio
ena dare ,no ca o ctete:rminado.'; pelo Regimento;
2°. 'ramal' nota do~ -'enaclo1'c que pedirem a palavra du1'anL a di cu ão'
3°. Conlar os vo lo em Lodas a vo Lações;
/to. T mar nola da di cu sõe e deliberações do enado
em lod(t~ o paI i' uj iLo ao eu conbecimenLo, autbenticando-o' com a 1'I'svecliva a 'signaLura;
5°. J'<':,c1' ver o nome do enadore que obtiverem votos
eID e Cl'lllinio ecrrlo fazer a lisla dos valados para ser lida
immediaLamenlc.
ArL. 2:... O E' r Lario , pela ordem numerica, e os supplenle pela da voLação obtida. exercerão, como substitutos
do Vice-plc idenle. apre idencia do enado, Lendo então 6ment o vaLo de qualida I .
ParagTupbo unico . .\0' ~upplenLe na ordem da votação
oropol
llbsliLllir o~ pcretario no seu impedimento acci,...
<:Irnl a . ou permanenLe
TITULO III
DO

E 'ADORES

Ar!:. 23. O ~ enador leito apre euLará ao enado o seu diplon:a por illtCTmeclio de qualquer enador ou por officio .dirigido ao 11" , eCl'elario.
Paragrapbo II nico. EnLender- e-á paI' diploma o Litulo ou
do um nto, orr.o lal definido em lei.
Art. 24. Log qUE' for apre entado, o diploma erá remeLLido á Coromi .ão dI} Poderes com as authenLica do collegio
el itoraes, documenlo e ropre entacõe relativos á eleição, enyiado ao cnado. afim de que el1a. examinando-o dê parecer
com ur"cncia.
Art. 25 .• e a eleição tiver sido feita m consequ Dcia de
annulla ão de ouLra, a Commi são de Podere. ante rle tudo,
examinul'á e foram observadas a. d liberac,õe do
nadn,
concernente a as umpto, propondo oomo preliminar a pro,idencia n ce arias para que eja re'guardada a competencia do enado na verificação do~ podere de eu membros.
A1't. 26. Julo-ando o cnado que é valida uma eleição, o
Presid nlc proclamará em voz .alta: o r. F ... e Lá reconhecido 8enador da Republica pelo E Lado de... ou pelo Di tricLo F deral, e o 1° ccretario communicará ao eleito a doei ão do enado .
.A1'l. 27. Con tando-Ihe que o novo enador se acba presente, o Pre ldenLe nomeará uma commis ão de tre membro.,
pnra recel I-o c introduzii-o na sala das essõe, o levan-
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lando-se, no qn .1'1'(1 flcompnnharlo 101' lo los M [l1H' ai'-"i",1 ir.111
nu aclo. rl'cellrní rlo Scna 101' a srguinle afril'mação:
pl'n?J1rllo (fl/OH/ro' o Cnn ·til II i('(IO P,f'(lel'(ll, desempenhcl/'
fiel p lpolmente o lIumr/alo qlle 1'ercbi c/I) 1JOo\0 p • aslenta)' a

w1ião, o illlc(fl'irl(l(le I! (( independel1r:ia do Rrpubl.iro.
é\rl. :'28. Pflra o r, bimen! O, do no\'o ,'cnarlor não ri nl'cc. cario que lia.ia na Casa o numcl'O exigido pal'a drlihrrilr.

]Jal'ngl'ill ho unico . .\ ])0'. c. quc . cl'á rm ",cssão 1111J lirfl,
porlrl'á l' alizal'-sr na Jlle. lJ1n Cll1qur hou\,el' sir10 proclamado
o , cnnrloJ' .
•\1'1. 20. Quando n Renado não l'r('onhrccl' \'nli<la a
elcicão rle um ,~rllarll)r. ou no' ca'>o rlr mOl'lr, J" nunria (lll
prl'e1a rlo m:mrlnlo. fal.'-sr-fl a ele vida COllJlllunil::lt;ào ao (;1 pfo
lio ]'1':011'" i\'o Eslarlo 011 ao Pre iclente da Rer ubl ica. s a
"aga lJel'irucer ao ] i lricio 'Federal. para que . e proceda a
no\'a rleição .
.\1'1. 30. () ,rnado, I \'1' a]Jl'e. pnlar-.'f' no ~'enadü (I. hnra
rr''''imculal e a.'isisl ir ;is se l'i)c..
Ad. 31. Tendo imp rlimrnlo Irgilimo quc o ob1'ignr n
fallar 101' mais ele Irp, dia'. rlan't pa1'1(' ao 1° Hrr·l'l'lal·il.l: mns
. o ]1roci ~l' rlc aloum lel11po dr licelll,'a. rll'\"('l';i prrlil-a p'lI'
e'c!'iplo ao • cnado, qL]f". ou\'jela. a Commi.. ão ri Policia. I L'.ol\;erá C0l110 julgar conwni<'nll'.
Ad. 3'? l\enllUl11 , enarl r pode)',í fallar sem pedir a palana ao l)rcsirlcnle. e. concedida C' La. fallnl.'á rlc 1)1'" (', r p!o
quando ohLi\"cr do d~naelo licollca 1 ara "l"a7.rl-o eulado.
Ar!. 33. ::\ão erão aclmilLido di cm, os c criplo , o que
Dão excluo o auxilio rI uola . O (Ii-cul' O, l'á 'emprc dirioir!o
ao Presirlcu[c u ao .'enaclo.
Arl. 3!f. E' proliihi lo aLt1'ibuir má illLcucõcs 11'a1' ele
expre ·õc d(' t'espcito. as para com o
enadore.. De]1J1Larlos,
Chefe 'la Ração c membro elo. porlPl'es publico;;, ou nom· ar
aqucllc cuja Opilião e appeo\"a, ou impug'oa, não sE'nrlo permiU irlo inelical-o enão por mcio inrlil'pc.lo.. al\'o (1 ca. o rie
yersal' a quesLão sobre monda, sendo necC' :ial'Ío elrlrel11illar
o aulor pelo nome.
Pal.'agrapho unic (a), A Me a pro\'idencial'á afim le
que as eXI rcs:::õos injul'io~ns, a quc se rcfer'c rslcartigo, não
:('jam publicada no Di lho do C011111'esso e no Annae·· .
•\r/.. 35. 0" ,.rnadore· 10rl('1)1 cm quallucr [cmp lomar
c.olllJecimenLO ela' acla' c f'xnminal' as peça. ri po. iLadas no
Arc1ti\'o do ,'cnade; nu pod m, cnll'clanL , dalii r riral-a, . cm
cxprc a delil cmção rla C0111111is ão de Policia c me I ianl'3
l'l.'cibo.
_!'l. 36. O S nndor quc quizor xplicar alguma xpre. ~ão
qu . e Dão [cnlla lomado no cu \'erela leiro sentido. ou nanar
(iL) deliberação ele 17 -11-910"

•

-2711m fado rl 'sconllr'C'irlo. C1111' Yl'nha ao cn::o rla 'llIl':'fão, porler:i
faz l-o lima vez. ;\e;:;"a h~·]1(JII1l'"I'. ]ml'ém. não 1111' erá ]1f'!'mill ido pxci'rlpr (IS Jilllill' l' ,11'iclo.' da eXj)licacào. OH nanaIiva do f;lelo. ]1ara _JllP. ha.ia ohl ido a pala \Ta .
.\1'1. 37. (a .\0 iniriar-st' o dl'IJale dn uma mal eia, CjllalQue/' RI narlol' ))oclpl'fÍ :01 icital' a pall1Yl'a. p la Mrlem. para.
1111 prazo cle J5 minlllos ilU[lrorogayei·. propôe o melllorlo a
spguie-sl' 1111 rlilicu;;sào.
sI." .\nnllllc iari'l a \'01 :V:i1o de Ilma malel'ia. (. I icif o a
qU:ÜqUl'l' ,'l'nado1' ohlpl' a pal::n'l'a. TJf'la Ol'rlt'nl, paea. DII prazo
ílllj1l'II:'UO, vt'1 rir 10 minulo".. encaminhaI-a u propur o mr.U!nr],' a :1'1' ;::;('g uirlo.
~ 2:' .\ votneão ria;; pmentla, da f:amaJ'U rIo::: Depularlos a
Pl'lljf'ctn ln, 'f'narlo fal'-" -á Slll1]1I'P pOl' gl'UpO;:; considernno.n~c do l)J'inwil'lI "I'UIH a __ qllP lenham p:It'f'cel' fanH'a\'cl l' d"
sl'gundo as r1elllai,.:. '01"11 ,..d. a l'CCful'l'imenlo cI qualquer ,'Pllarlrn',
,'rnadll 1'(,MJ"'Pl' tlllr lIma ou mai::: enlcmlas ill' quallJlll'l' rlos gl'lIp S ,.:(',ia dl',lacaela, afim ele 1'1' \' la da ,I'parada 1ll'1l1 .
S :~ .. i\1 Ilhum "onac1Ol' porl rá JallaI' maio lc uma W'7.
para • noam inhal' a volacão .
.\t'!. 3 . :\pnhl1m ,:ena 101' porler(l falIar contra o wnciclo
nem usar de Iin!l.uag m dI' corlpz. r 'fel'inclo- e:í rlelib raçõrs
GO S 'nado. ruja' d 'cisõe não podcm ,~el' 01 j clo ri renSU1'a
rl(' qualquer los 5 'U, membro'. ;'1'. no fim cio cli cur'o. Iiwr
r1n apr("nntar al"nma moção p31'a que lal lf'li.bl'racão se,ia
revognrla, o faL'ú scmprp em lemlO, cOlwenienlcs, pr yenindo
di ;;0 o ;' narlo. qnan lo principia!' a fallar.
O me. mo .. el'á oh, rva lo a r speito ela. eleliberacõe da
Camara elo;; Depulado'.
ArL. 39. t_ua1luer •.. 'nadol' lem o rli'reiL rle reelamar él.
Oll~l'l'vancia rIc,lr. Tll'gill1pnlo e ao Pre'j lenle CUl1lpr altender
Íl1'C'elamaçãlJ. m aclmilfir rel'll'xóe ou LI hale, ,al\'o se houv L'
clLI':iclft quanto ~1 aPllicahilirlarle rio di po itivo i.nvocado, ao
C<1:-O rk ljue se l1'ulal' .
•\1'1 . ..\0. ::\0' a, os do al't. ::ll e 38 e l'm outro ,imi11';ll1le:<. o }ll'e, iclcnL a lyprfirá o ~enarlor . mando ria fórmula:
ri ti elJ ('ti o ! Se P ..'a ad\'crrene ia não ba 'lar. o h'.- idrnle lid:
.~1'.
('/WrlOl' l' ... .-I Ipn~'(-'I); e H' ainda rÔl' infruclif'era e"ta
~,.l,\, rlpncia n minnl, o PI'P, idenlr cnl1sullaeú a
a"a ,e cnJl('1111' em '!:IUl' o Senador . .ia ol1\'irla lo a rei iear- ,cle\'l'ncio
a d 'l'i 'ào :"Pl' [amaria r' Ir doi" l reI);' cle \'olos elo membro'
pl'esc11' c•.

l\l'I.. H. O " nador convidado a -ahil' (I ixará imm diaLamenl a sala; não o fuzen lo, o PI'('~i lenle ll~penderá a.
e:'.-5 .
(a) deliberação de 11-12-923.
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Art. 42" Se faHecer algum Senador na Capital Federa!,
tluranl.e a sessão legislativa, o Presidente consultará o Senado,
'que resolverá com qualquer numero, se quer interromper os
seus trabalhos nesse dia e nomeará uma Commissão de seis
membros para acompanhar o prestito funebre.
Se faHecer na Capital Federal, f6ra, porém, do tempo das
sessões, o Presidente nomeará a Commissão de que trata este
artigo, logo que tenha sciencia do facto"
Em qualquer circumstancia o facto será mencionado na
acta da essão em que o Senado tiver delIe noticia.
Art. 43" O Senador que estiver anojado pela morte de
algum parente será desanojado, desde que a Mesa tenha disso
conhecimento.
TITULO IV
DAS OOMMISSÕES, SEUS DEVERES, TRABALHOS E ATTRmUlçÕES

Art. 44. As Commissões serão permanentes, especiaes,
mixtas e geral.
Art. 45. As permanentes serão· eleitas annualmente, 110
começo de 'cada sessão ordinaria e servirão durante elIa e as
prorogacões e durante a essões extraordinarias.
Art. 46. (a) A Commissão de Poderes, que se comporá
de nove membros, ·e da 'CJUal não poderá fazer parte mais d
um Senador por Estado, será sorteada no começo de cada
sessão annual e a ella incumbirá o exame das eleições que se
realizarem em todos os Estados da Republica par,a a renovação do ter o do Senado e preenchimento das vagas que, n r!
decorrer de cada legislatul'a, se forem verificando nas respectivas representações.
As vagas, temporarias ou não, ,que se derem na Commi são
serão tambam preenchidas por sorteio.
§ 1.° •'orteada a Commissão, elegerá elIa o seu Presidente e Vice-Presidente, por escrutinio secreto e maioria
absoluta de votos, até 48 horas depois do 1'e pc tivo sorl.oio.
Findo e se prazo, sem que se tenha feito essa eleiçã,o, as umil'ão aquellas funccõcs, I cspeot,ivamenLe, os dois de seus
membro: mais velho~ em idade.
§ 2.° Con Lituida deste modo a Commissão, o Pr idente
design.ará um Relator para cada um dos seguintes gl'll pos em
que ficam divididos os Estados e o Districlo Federal:
1. Amazonas, Pará e Maranhão.
2. Piauhy, Ceará e Rio Grande do Norle.
3. Par ahyba, Pernambuco Alag·ôas.
/1.
ergipe e Bahia.
5. E pirito BanLo e Rio ele Janeiro.
(a) deliberação de 18-6-918.

-

29-

Paulo e Paraná.
7. Santa Cat.harina e Rio Grap.de do Sul.
8. Matto Grosso e Goyaz.
9. Minas Geraes e Districto Federal.
§ 3.· o exame das actas eleitoraes e verificação da eleiçã<
a que eUas se refiram não poderão funccionar como verificadores os membros da Oommissão que forem representantes
dos respectivos Estados. Poderão. entretanto, tomar parte na
'di cussão e votação das conclusões do parecer do Relator p.
propôr-Ihes emenda', fundamentando-as.
§ 4.· Além dos Sena{]ores, s6 podem intervir nos trabalho da Oommissão, para contestar eleiçõe ou defendeI-as,
o interessados no pl-eiLo, sendo considerados taes s6mente os
candidatos, diplomados ou não.
§ 5.· Aos contestantes de eleições erá concedido, em
commum, o prazo improrogavel de cinco dia para o exame
das acLas e mais papeis eleitorae , e igual prazo, nas mesmas
condições, será concedido aos contestados.
§ 6.· Findo os prazos determinados no artigo anterior,
terá lagar () debate oral perante a Oommissão a respeito do
proces o eleitoral unicamente, no qual s6mente poderão tamul'
parte os contestantes, ou seus procuradores devidamente constituidos.
§ 7.". Se durante os debates oraes qualquer dos interessados offerecer no os documentos á apreciação da Oommissflo.
a parte contraria poderá, se o requerer, obter vista desses
documentos, pelo prazo maximo de 48 hora;;, para dizer sobre
eUes, por -escripto.
§ 8.· Terminados os debates, os' papeis eleitoraes serão
enviados ao Relator para interpôr o seu parecer dentro do
prazo de cinco diaR, improrogavel.
§ 9.· Apresentado o parecer, abrir-se-á discussão sobre
clle, na qual s6 poderão tomar parte os membros da Oommissão. Se algum deUes o requerer e a Oommissão annuir.
essa discussão poderá ser adiada pelo tempo maximo de
24 horas para que seja impresso ou dactylographado e distribuido por todos esse parecer.
Jg'ualmente fioará suspensa a di cussão, se ,qualquer deUes
pedir vista do parecer, que lhe será concedida, por tres dias
no maximo, para formular emenpas ás respectivas conclusões
ouofferece.r voto em separado.
§ 10. Findo este ultimo prazo, reabrir-se-á a discussão,
encerrada a qual se procederá á votação e a ignatura do parecel', emendas e vaLo em separado, se houver.
. :> 11. Terminado assim o trabalho da Oommissão, qualquer Senador 'poderá pedir vista do respectivo parecer e "oLa
em separado, se houver, para no prazo improrogavel de 24 ho~ª-~ ~fferecer emendas á!l suas con~lusões, !1s quae~ s6 pogerãQ,
G. S.

.

30 _C'r recebidas pela Commi são, e c'tiverern; devidamenle fun~
clamentada .
:s 12. O parC'cer. \"olo m, eparado e emenda erão enYiaclos á 1\[e a do ~eDa ln. que l'Clcnará a 'ua, illlmedJala
publi ação. no D1al'iv do 'OJ1qi'(!SSO, c 94 hora' depois bl'igatoriamente, os il)cluil'<Í na ordem do dia dos trabalhos r10
Senado. De, la regl'a ex pluaul-se apena:; os parecer UIHlnim '" obl'e e1eil;ües não conle Ladas, os quaes, lido~ Plll
sC' são e H l'eqIJ l"ÍU1(,llI.O rle CJualqu r Senador, poderão 'r
posto cm discussão e "\ atação independentemente de publicação.
~ 13. Com o parec r, emenda e o vaLo em separado 'o.eã0
publicada a expo. ições feüa pelo inLere sado, bem como
os docl1menLo que a Commi são julgue indi 'pensaveis a
esclarecimento do Senado.
\..ri. 47. As Commis 'ões e peciaes s rão nomeadas a requerimento de {[ualqu r enadoe, que indicará de 'do logo a
materia de CJue hajam de Lratar e o numcro de membro' CJlle
devam ter.
Art. 48. A mixí.as erão nomeadas quando für julgado
c llyeni nte, a convite da Camara elos DepulaLlos ou a requ('rimení.o de algum Senador, que in Jicará desde log'o a materi.a
de que haj~m de trul.ar e o numero de membros que d am
ter. Keste ultimo caso e convidará a Camara ~ nomear
aquelles da seus membro
CJué devam fazer parle da
Commi são.
,
Art.. 49. • exi toncia ela Conmüsões e p ciae. e mixtD8
ces, a logo que ellas tenham preenchido o fim a que e de tinavam e sempre que terminar a legislatura em que tenlJam
sido nomeadas. .
Art. 50. O ,'enado poderá sob apre ideDcia do Presidenf e
da Commissão de Finanças, ou, na falta eleste, el Senador que
for acclamado, con tituir-se em Commi são Geral immeclialamente, ou em dia préviamentc designado, toda a vez que
assim o 1'13501\'-131' por indicação ele algum: do seus membro .,
_Ta Commi ~ão Geral qnalquer Senador poderá fallar as
:vez s que qu izer .
Em regra, a Commi ão Geral se con. ti1Juirá na ~.; lc1i'cu~ ão d, s projectos, ma póde ser admiWda ao di. cutirem-_e
materias impoJ:Lantc .
Art. 51. Na Commi·s áo G ral se observarão em tudã qUC\
lhe fór applicavel as mesmas regras e t'abelecielas para a delib raçõe, elo Senado.
l'i ão poelBl~á funccional: sem o tcrço elQ. membros do Sena 10, de\ endo oingir-se ao a sumpto para o qua~ se reuniu e
re.olvel-o com brevi·dadc.
Ad. 5~. O Presidente (lf), Commis ão GCl;al apresentará ao.
L'enado, em ,relªto!:ío, as (',ºu~11LÕ.9ª por .cJlª -ª:dop.Lªcla_,; ~:-.J
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.'\rL. 53 . .\l'm da,' 'ommi,,'õ . ]e que lrala o ad. 44, (j
::icnado, il requerimenLo d' qualquel' Lie eus membro:>, pouerá
nomear Commi' Õ" e peciae, exlerna para r [Jl'C eJllal-o em
'u!cll1uida IcE' c '1clo,; llublic I'; c_para ouLe : rins.
E.'la· COJl1mi~"õc cQwLaeão J' Ircs D1 mUI'o .
•\I't. 5't . •\: COlluni.'tióc permanenle
tio as 'e"'uiule
L" Polic:ia;
.) o Puel l'r :
3." Con liLuição;
:í.' niplomacia c Tralado';
5." Finança ;
6." Justica e Legi.la(:ão;
7." Marinha e Guerra;
." Commercio, AgriculLura, Indu lria e Arle ;
9." Ohra Publicas e Empreza Privilegiada;
10." ln b:ucção. Publica'
11." aude I uhlica, E lali'lica
Colonização;
12." Redaccão da lei.
D ta., a d Pol icia eni cou 'Li luida pelo Vice-Pr 'ideuLe
e '('crelarios; a Li Finanç:a.. de OfiZ n:emuro'; a de Pod 'l" ,
d' no\' ; a d J uslica eLegi ·laçiiu. de ele (a)' a de ~Iarinba
e u I'l'a, cle cinco. c d tre as d mai .
Ad. 55. (b) Qualquer " nador poderá ee eleilo. ou nomeado para a Comll1i ;;úc, ·om exc.ppç:ão do' memhro la
'ommi'sfio de P licia, q'L poderão 3p na faz r parle das
CnD1l11i"õe esp cia ,ma', e o . enador já perlencer a dua ,
1 oclcrá x 'u ·ar-.
oe er ';1' em Lerceira.
Paragl'apho unico. Os 'enaclore', que e Cjuizcrem exon~rar d
qualquer Commü'áo do enado, poderão ju tificar
da lriblUla Q cu pedido.
1\1'l. 56 .•\ el ieno das Commis, õ p rmanente erá feila
por e"crutinio ecrelo:í pluralidade de yolos c, no" ca o de
CUlpaI , a orle de idil'á.
Ad. 57. _\0 iniciarem os seu lraba]]lo", a Commi sõe ,
'scepla :l c1 Policia,
l"Llllirão numa da
ala do edificio
do
nado para eleger eacln. uma o pu Pre idenLe.
Paragrapbo uuico. ( -) O Pr irl nte e
ice-Presidentes
da Commi õe Prrman nLe, serão empl'e eleito' 1 elo.
membl'o d cada uma della' LU
crutillio
creto. sendo a'
reunião para e a el ição ln' idida pelo mai velho .
. d. 58. Aos Pre ide'!1.l
la Commis õe compele dirigir-lhe O" Lrabal hos e convocai-a toda a vezes qu julgu!j
(a) deliberação d 20-10·919_
(b)
" 16-7-90 _,
'(c)

"

"

11·1,2~923 '.
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conveniente ou lhes 1'ór exig'ido por qualquer dos seus membros.
ArL. 59 . .As Commi SÓt', se reunirão em ala do edifício
dp enaelo. Já quando o seu membros o entenelerem neccssal'io, já nos dias esLabi31ecido , ou quando forem c.onvocacJas
com al1tecedencia; I elo merLOS de 24 horas, indicados o dia, ai
hora e o fim.
ArL. 60. A ,'ecl'etaria, á vista do despacho da Mesa e
mediante protocollo. remetl'erá o papei ao Presidentes das
Commi sões e esf. s . eouindo o mesmo lJl'uce' o, os distriblJirão pelos diverso. membro de cada uma .d.ella .
§ 1.. (a) Par;:t dar parecer sobre os vétos do Prefeito só
é competente a Commi são ele Con tituição.
§ 2.· tO enado.c a qu~m fór distribuida para estudo qualquer materia. e creverá sobre ella o eu parecer, que será lido
'Perante a Commis ão e sujeito a debale e votação.
Art. 61. E' permiLtido qualquer Senador assistir ás ],C'uniões da Commissões, di:nutir peranle ella o assllmpLo ele
que _C' esLiverem occupando, enviar-lhes informações Ou s'clarecimento por 'scripto e bem assim propôr emenda, que
J)oderá fundamentar por eseripto ou verbalmente.
•
§:l.. o A informaçõe cu esclarecimentos que por escril to
forem apresenLados ás Commis ões erão impressos com os
parecer s, e os seus autores o requererem; e o mesmo .'
dará com o resumos elas observaçõe , desde que os interessado . e encarregarem de o reelig'ir em exlracto.
,
§ 2.' Quando as Gommissões não adopl arem as emendas.
que lhe tenham sido apresentadas, estas ,erão annexas ao
parecer e ubmetLidas á eonsi·deração do Senado, elepois de
prévia e opportunameníe n.poiadas.
ArL. 62·. Quanelo as Commissões se occuparem le neg·ocio.
de interes, e particular ou r,rocederem a inquerllos, tomarem
depoimen os. informaçõe , ou praticarem ou Lras diligencias similhanl.e., poderãn, se
Julgarem conveni nte, p' rmiLLir ús
pessoas directamente interessadas defender os seu direi I.os
por si' ou por procuradora", por escripto ou verbalmente.
,
Estas Commissõe' poJerão requisitar das autoridades judiciarias ou 3Jdminil;traLivas os documen' os ou informações le
que preci arem.
Ar!. 63. Quando as Commi sõe lamarem conhecimcnlo de
proposição da Camara obre: o adia1l10nLo das sessões do Congres o deverão emiLLir par'ecer no pmzo maximo de ciuco dia,
j'jndo
qual podeI'à er dnc!a para disCll 50, se assim o entonder
Senado, a requerimento de qualquer cle seus membro .

°

°

.(a) deliberação de 30-12-909"

-33.\rl. GI. 011~ll',]11 (h rl:lnllli"';:;I~I'''; liYI'I"I'1)) de rmjLfil' 1' 011'('1'1'1" ""IIl'I' 1"';I1III1J"',; d.) i:l1l1gl'I'';'';o Sarill\lill. ú'lalla' "dI!
l'fld"1" 1,;",,,,'11' iYI1. II l'al"iil1 II" IIl'aZI1 Illaxilll" d,' dl'i'. dia,.;: 1'<1""
" II~II i';II;alll 11"';:,1' III aZIl. I' PI'I',.;ill"1I11' a,.; dal'ú poll'a di'-;l'II:i';;!')
illli('/II'lllÍ"llll' d,' "LU'Vl:I'I',
l'al'iI)!I'<l)llill u'li '(I • • \ "i";I'II.';";~llI rio l)J'njl't:ill \"'lurlll JJão
Jl'lill' ";1'1' alliada .
.\I'I.li:i. )ualldll ii: (:1I1111I1i,.;,.;ílr,.; li\'1'1'1'1ll al'ruvut:ia cJl' :1";";lllllpll1"; a Il'alal". pIII\('l'àll J,,'quisilal' ria' ~11':;a a dl',.;i~nal.:iio dr
lllll "IIl!II'l'gado da Secl'l'lal':< pal"a lhes srl'\'il" rlt' ,"CI" 'lariu,
II'l' 1'J1\ 111'111'111 11'-; pappi: !lLH' III(' 1'01"1'111 r1i,.;ll'ihuirlll~. 1'. L1ualldt1
rl)ll\'I'l1il'I1II', 1',~'I'l'\'I'I' em Ih'l'll 'PI'oll'in 11 l'r'Ulllll dll~ Il"avalhu.;.
•\1'1. G·. ,\':; r:llll1llli.;::;ul's r\ li\'!'l' r1h'irlil'rl1l- I' CI1I ·t'('\:õp:;
1'1111111 11 1'1111'111 11'1'1'111 II'; SPI.,; 111 rlll 1J1' -. para 111<1iol" l'al'ilitlu'l'
1111 1'"ludll das ll1alrl'ia: lJur llit'''; 1',,1 iVCI'C111 :ujrila,;: ma,; 1I:i
llaL'" '('L'I': :I'l'iio S<'lllpl'r d<(lIII'; I'Ill n 1mr rfl'lla,.;. c III a a,,~i
:":l1alul"a. IIl'ln 1111'110;;, ria Il'<tiol'ia dr 'ru,.; 111rlllhl'n5.
n PI"<,:"idrnl( fi: ;1:;;i~::L;I'á l'1l1 pl'imeil'll logar. I' lJ 1'l'lalul'
el'ú 'nn,;itlr I'arl 1 ali I UI'.
,\1'1. Gi. O:i ,l1r 111 111.'0.'; da,; (;lJlllllli:;,.;õl''; quI' ll~UJ CUll('UI'rial'l'1ll I'llm a mailll'ia pllllrl'ill1 assignal'-;:;I' \'rncido,;. CI\IIL
1" ·ll'il,cne,. llU dai' \,(Jln 1'11) :i<'pal"Hln.
Par:1"J<lplin U'li('n, (J;j:tl1dn 11 I'rlnlo!' 1'11/' \,nlo Yl'ncidL1. 11
]1al'I'('I'I' :';I'l'ii dadn 111'111 1111'11,)11'11 da Illaiu1'ia. lIUI' () PI'csiclenlc
Jr,;jgnar.
,\1'1. (i,-:. ,\:; 1:1I1l1Illi,;:;j;I''; d"vl'I'ão lal' 1If; parrrl'l'r'::. 110
pl'aZil de l:j rli:1";, I'lll 11'I'IllI,' I'xplirill\:" SII)I1'I' a cnnyrl1il'l1cia ria
npPl'u\'aciio, I"'jl'il;;'in nll ,'t1inllll'l1ll1 d:1 di,;cmif;;'io (lllS pruj ('lo;:; a que 'r 1','rl'L'il'I'II\. 1";lJlIl1du 11:; ll1oli\'l)'; ('11111 os I\r"('n\'olviI11rl1l11,; lH'te,;,.;arills I' pl'nplIndll dl'ylr 10gll [1:; rlllrnrlas COI1\'I'nirnlc•. Tal''; pal'Cel'l'r'" l"'rcii'alll da a.5:"ig'l1allll'a dI' lorlos
II:" mrm!1J'o' da (.llll1mis~~ll'. uu. aú 1111 nos. da maioria..para
'Cl' l' 'cl'1)lfl(ls lll'la ,\II':'a .
.\1'1. li!). 'a Juan"
n,.; Irahalllo,,; da,.; COIllIJli,.;,;õl's \'01'f;IlI'CI1) :iI 1\)1'1' jll'Il,il'l'I(I'-; dr Il'is. 1111 I'r,;tdu(:õl'.' ali i1l1'l1lt':i ;í d('cln..l'aç5n iiI' gUl'I'I'a 1111 at'l'I)I'II11 SI1IJI'I' a paz .:1 lealados lIU COI1Yl'nr,ól's CIIII1 paizl':" I' 'Irallgl'il'os. á ClllICI' sã(l nll I'lcu'a rll'
Jicl'llça para pa:-:,;ag!'1Il ri!' I'ol'l;a:i I'drang,il'<),i ))('1(1 lC'l'J.'ilorio
!la 'jnllal. para np"I':lCÕL'''; mililal'('" I' ;:;ohl'l' 1101ll ar-e,:; I'f'ila·
])1'10 PI'I':,idC'nlr rla Rt'lJllbli ·a. drpcnurnll'':, pOl' lci. dr' appr;l\'Ht;ãn do ~l'l1ado. a,; ';lIas l'I'l1lliiic5 sl'rã(l :ircI'rla' I' ]Jl~m a. Sil1\
a.-; SI''''';(\I',; do ~I'naclll cil'.-linacia;:; Ú cliiicu:;sãl1 I' \'lllaGiio dl~ lal"
'\i',.;ulllpl(l';. sal\'(J. quanlu Ú I'sla IIllillJa parle, tivuis;!o lia \;nado t'lll l'úllll'al'io.
!a) llclibcraç[o de n·ll-n2.
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Ad, 70, Os parcc res cm lLl idos obre O' assumplos men(li nados no' al'ligo anl 'C<'I.1I'I;[I' dit'ilo d'l convcniencia ou incon\"l~lliCIl\:ia de sel' o caso di'\:ulido cm " ssão publica do Senado; e e:;s s pal' '<;el'e1', 'um as <'111 11l1a' c \'olos qu lhl'~'j
liWJ' 1ll :;i.tn alln :'\.05, sedio, guanlado o :igillO, cnll'<'311CS 1 io
J'1'e,~it.lelilc da COJllulissão U~) elo I'enado, para segui1'Clll os lrawiLe' rcgimcnlacs.
l\l'L. 71. N,cssc' casLl", inleiJ'ada do aS.-lllnpl , a CUl11ll1'issuo formulará o seu parccer, com a U1'gencia po "i\'cl, depois
de proceder: quando n C2',iaeio, :\5 inquiri(;ões e dclig llcias,
CIuc no caso coubel'em, conduindo pela approvaçi:i.o ou 1'ep1'o\'tLÇ:i:i.o da' nomeações, ou cmando convenha, pela oliciLac.:i:i.o do
. esclarecimenLos no Poder :E:xeculivo.
~\l'L 7:.. Ne, La ulLima l1ypoLhese, o parecer erú dado para
a ordem dos Lrabalhos elo 1.'1 imeiro dia desimpedido, VOLl111dos em debaLe obr' a cOl1\:el1iencia da requi ição indicacla; c,
se o ,'errado não a der ril', devolver-se-á o a sumpLo á Commi' 'ão para expcl1'.lel' o seu juizo acerca das nomearóc subllleLLidas ao ,'errado,
,'e esLe annuir á J'cqui.;içi:i.o, pedidas ao Pl'esid nl.e da I\.e]JUblica as infoel11açõcs neL:cssal'ias, será a 1'e"po 'la en inda LÍ
1-,0l1lmissão para dar parecer sobre a nomeação dependenl.e do
\'oLo ao Senado .
.\1'1. 73, ApresanLado, parecer, 'rá daelo j)ura 01' lem do
LI'abalhos do p1'imeil'o dia de impedido, salvo a,diamel1Lo jusLiIicado P l' alg'um 'enudO!' e approvaclo pela Ca 'a.
Parag'l'apllo un ico. Esl.e parecer Lerá uma só disell são
rOl ~0&sã secreLa .
.' sel, 7!J., Da clelibcl'ac,;ão que o Scnado a,dopLal', approvunclo ou não as nomeaçõe:, a l\fesa enviará irnmediaLamenLc
eOll11llunicarão cI Presj,denLe da Republica.
,'\..]' L, 75. O a' 'umpl.o lJ'al.aclo cm essão sccrcLa e a c 111mun icaçõcs cnnl'irlenciae ào Poder Execu Livo erão consel'yaclos cm . igill ,emCjuanl o. 'cna,elo 1150 re Qlver o conLl'ueiu,
.Ad. 70, Quando não com paI' c I' o PrcsidcnLe rIa Conlmissão aos 111 1nl11' o, ll)'e~\'nle,' cabe designar qu m oubsLiLuu,
Paragl'apllo unico. ~'os ca'os de impoelimeuLo de qualqllcl'
do-' mmbro elas Commis~0cs, o rc, p Livo Pre iclenle 'reclamará elo Senado a nOll1ealJ~LO ele quem o sllbsLiLua.
ArL. 77, Quando por despacho do Pro 'iclenLe do Sena,do a
maLol'ia Ior enviada a du;:s ou mai. Commi sõe , cada uma
{tellas aI r senLarú o ·cu PU1'C cr, qu , tlc,poi' do lido, será 1'0meLLido ás ouLras.
l\rL. 78, A Commi são lo Poderes ol'Leada no ulLimo anno
de cada leg-i laLUI'a Lerá o :>cu mandaLo prorog-ado aLé a termil1ação dos Lrabalhos ele veJ'ificacãQ dos poderes elos eleiLos para
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a renoyação do lel"~o do Sc:ludo na seguinle legi laLura, e deHa
lião pode rã fazcr] arlc ')" ~clladorc:s que lerminarem o mandato naquell' anno.
lJaragl'aphu unico. ;'\1) primeiro dia de reunião da Com·
m i:;:são, que scrá em]Jr eum m:ada '0111 a anlecedencia de 24
lJOras '1 elo 111cno', por q\ iso publicado no Dilll'io elo COIl(fl'eSSO,
convidando os inle~'es:;ado.-;, 'U núo hOll\ er quem perante lia
c aprc 'unle conl slando as eleir:ücs e l'el]Ueira prazo pam 01'fcn:cer as 'uas CXlJosil.:ÓL'S, [, Commissão podcrá lavrar immcdiatanwule' parecer reconhecendu o' candidalos diplOlnados,
cnYiando-o ell1 scr;uida ti ~,l('sa para os ullcriores lramites regimenlacs.
ArL, 79. Os ll'JuallJO de YCl'il'icacüo de lJoderes no começo
dc caela legislatuJ'a crão de-empenha,uo::i ainda nos dias elo
r1omin"'os c fcrindo', ' nrlo lodo' cllc compu Lados nos prazos
l' gimclllurs delcrminado' para o re pccLi\'o processo.
ParagraplJO unico. Fi ndo o prazo de trinla dias conlado,
da dala la pl'illlcil'a rCllnl~C da Commi [o para o estudo cio
ljualqucr el",ir:üo quc
lerlha Y'l'il'icado no perioclo da legislaLul'LL
lia quc s rcaliL.<lt' m I ara a renovação do Lerr,:o, e
indCllclld 'llle dc reLjllCl'illlcnlo, a Me a do enado incluirá
obl'igulol'ialllcnl c, <la oruem cio dia, o julg'amento cio respccli\"o proccs o eleiloral.

'LJ '1'U110 V
lJ.~S

.\CT.\ S

Ar!. 80 .•\
'cllado lc\'cnl conler til113
cxposicão succinla d ' lrubnll10s dc cada dia,
J\ã ha\" n lo .c ,ão, !a\Tar- c-LÍ acla para e cleclaral'cm
os nomc eI s cnadol'
au enle"
pres nL
e mcncionar- .,~
U CXI ecli nle quc 1'01' 1id .
Dcp i' dc a PP:' '\"aelas, r.' acLas scrão as ignada' pclo Pr cidcnLe pelo 1° .2° S",cIC'lario .
"'.!'L. 81. Os pl'oj cLo , emcndas, parecer' de Commi" 'õe~,
inLlicacõ - c rcqucrimenlo el'i'io mcncionado em extracto ua
a 'la maml. l'ipla e lran cripto no jornal da Ca a com o nom!l
rlc us autores; a inform:,!cões c (Iocumenlos lido~, erão sóm nLc indicado com de lal'[,ção do objecLo a que e referir m.
Ar!. 82. O funcciona 'ia ela "ccreLaria,
ecretario ela.,
anta., a. i i,il'ii a. 1 elas a SL' só ::> publica-, de empenhando as
incumbencias que!h 1'Ol"lr, commeLLida p la. Me a.
ArL, 83. R' permilLido fazer in erir na acla declaração cscl'jpLa d volo uma vez CjU
eja on isa, em termos convcnienles e envia.cla á Mesa na mesmo; ou na scs,ão seguinte,
untes da approvação da ar! n •

_ rlo R í. :':a aeLa. ou I'U .jlll'nal da asa ade furem puJdicaLlu' 11S ll'aIJallJU";. J1f'llliUIlI dUClIIIll'nlu s' ill:5L'L'jl'Ú :1'111 1':lJL'l:ial IJ 'l'lniss(iu lu ~1'11;\I'I' .
.\1'1. N:). n, J.L'allalll'l: das SI'SSlll" "rl';\O il1lfll'l'SSllS [llll'
(IJ'l!t'lJl CilLilIl111ilgl'~. 1'111 .4.'1I111"S L' l'sll': ilisll'i1JuiLius ao' ::)clILU!Ul'C ' .
•\1'1, ,'(; . .\s aGlas da' sl'ss0e: sccJ'f'las ,;el'iíu fechada' l'lll
cnvolucl'os lacrudo' on, 1'olulo. U' innarlo V'lo 2" ,"cl"tal'io,
lllelWioLlaLla a rlala ('111 quc :,P l'l'leul'ou a :1'5"ÜII a que:' 1'(;fl'l'elll c guardaelas no .\1' li i \'(1 " " :-;('ll[ul0.
,\1'1. 87 . .\ aeia da ~11! ima srssão (1I'liiIlUl'ia ou (,,,/I'UIII'Llinal'ia SCI'Ú 'ublllPLLida :í. dis(;u' 'ão, anil" ri ,SI' levanlar a
se '::iãu, pudendo . 't' appL'o\'c,cla 'om qualquL'l' numCL'O.

TITULO VI
lU OI1DEY[ DO' 'J'ltALJ.\LlIO·

.\1'1. 8' . . \':i i::l 1/2 l,ol'a , ])('10 r log'io ela sala, o Pl'U-jelr'l1ll', uu u ·cu ::iubslil ul(l. occupal'á 'cu logul' Ú l1lesa. local'ií
a 'uJI1painl1a. c, acllall lu-!::c 1)1" pulc um I cl'(;o ri Scnadul' 's,
alJl'i l'ii. a sr, s5n .
.\l'lo 80. ,'r a (-' n 1101':1 n~LO 11l11.1\'I'1' L' lI.' nun1l'I'O. (l PI'C"id n/c, lido (1 xprelicnlr, ;e '!<U'UL'Ú quC' não p 'cle havcl' se,;,ãu. con\'Í larei o' Srnarl(l~'C,; pl'r"'cnl
a ~n occuparcm 11111 O'
lrabalho' Ic COll1l1lissõcs C! rlrsin'nal'á a oL'dcm rio dia )HII'a êl
se,; ão :c"'uinlr .
.\1'l. 90, .\bCl'la a :'c:~f.o. sPI'à lida r posla t'11l di::;cus:üll
U aela ria unir] iUI', r, não lIa\'C'nci l'C'clamacão., ('['á dada Il)r
'WIJL'ovarla. Ha\'rnrLI j'rclan'uçõe' ou cm 11 la." .crão
la ullmcLtida a "oLaçao c 'c j'Jr'C'tcclprá conforme ao ,"cu ido .
.\]'1.01 . .\PPj'u\'nL!a a .,ela. 'C'''uir-sc-á a Icilma cio CXLJC(Ii 'nLe c dos pai' CU'C'S ele CtJnJmi s-cs e a apr scnlac;ão I 1)['0-,
jeclo (Ir lei " ioel ieac;õr f' J'ClIllL'I'il11rnl n,'; pod('ndo o ,'enaeIMc.'
'111 se"uifla fazcJ' u. considcL'ac;õr
que rnl neler m SOhl'C o
j)Llblico
L'viço.
EsLa parlc da ~ s, ão l1ÚO devcl"í. ex cd L' la primcira hora,
fi nela a q lal se P,l SU!'Li. ;í. 01'(1 m rio rl ia.
PaL'agl'apl1J nnico. :\. rcqucrimcnlo "l'bal rlc qualqu 'r
" nadlll', potlrl'ú srl' pr'()I'(1garlo n Irmpo d si illarlo ao eXl cdi 'nle .
•\ ]JI'oJ'op.ação. pOI'f.m. não rxcecirl',i rlE' 111 'ja hOI'a.
,\r'I, 92, ,'r a 1':'0 I cmpo: "cri ficai' QUC ainda nãu Ii,i
11111llr('0 paL'a rlclibL'al', j ',,) "', l11f'laclr c mai" lIlll, o pJ'csidrnlli
(1I1l\'itlaL'ú o 'cnarlu a pl'O c'guil' na OI'e1CI1I dus I L'aballios.
[11!iandn a' \'otac;õ,c.ô pal'a quandn I1nu\'rl' num roo
.\1'(. 93, .·c c1Ul'anlr a
:i 'ão :c VCI ifieaL' que lixou dc
haver llUIl1Cl'O p~l'a dcliJJI'!'ur, cm consCCJucncia 6la I'dirada <le

-:17 fi IgUlr Srl1aC!orrs. f:1t'-~"-:í r h amaria pal'a

nela o

I1nl1v'.,;

rio' quI' ,;('

11'11 l1am

r mrnr i on arr)11 na

au enl ado,

.\rl, ~H ..\. ~I'. sõr, ;;p"flo publica" quanr]o não fol' rlel ibc1'arlo o cnnll'flrin: urcl',;siva~. no, dias ulrj-, r 'ilurarão quatro

11 lira,; ,
,'r a .'r~";ltJ COl1lr(:;l1' rlrpni ria" j 3 '112 1101':11'. dlll':'ll';í o
fl'mpo 11" ""ario pal'u complrlàL' qual!'n hOta" rir rffrcl iyo
II'almllllJ .
. \1'1. !1::i . .\'; ])I'npn;;i<;ií,':': qlll' .1' al'11a!'rlJ1 .'nIJL'(' a nll'"a r
não pnrll'l'l'lll ;;1'1' lidas no Il1rs!llu rlia, fical'ão pal'a a ,1''';1';10
';I'guinlr, Indo pl'l'l'l'rrncia ,0111'1' as quI' 1'01'1'111 rir no\'o 01'rel'( irias,
.\1'1. fiG . .\ orlll'm I'slabcll'cirla no. al'l ioo pL'r rrlrllll' n
::l quI' 1 i\'rl' sido inrlirada [ll'ln Pl'r:,:irll'nll' para as rli" u 3Õl'
rio lIia. não pnrlrl'àn ,.;rl' a1Lrl'arla,; ,I'não no .cg'uinlr ca os:
I", ['anl !rilul'<l. rle ol'l'icio ou I cumrnlo 'obl'c mal ria
llJ'''rnl ;
'~", 1'al'a lll'grncia llU atliamrnlo:
:3", l'al'H po e rir ~ena(IOl',
.\1'1. !17.
ulInrln a lH'r1rm 110 dia cnn-laL' rll' rlua;; ou mai;;
pUl'lrs rl1ll1 Iilll'n. (', prci:w . r,;golarla a pL'iml'il'a, pa. snl'-~-ú
(I .I'gunrla, mr 11111 :ll1lr"
da hora ri ionarla (' a ':;im pOl'
rica nll',
E,;golada a malrl'ia ria ullimn padl', \'ollal'- e-{I Ú nnlrl'inl'c,; qllr 1('I1IHI111 I'iradn :trlillcla~, gnnl'dnda a (wd 111 .~Ia
hrlrciila .
.\1'1. \JR . .PI'rpncliidn o ICl11po ela . r. -fio nu r o'olan 10- C'
[lnlr_ a ol'drl1l i10 rlia. o Prr'irll'nl, rlr,,;igllará a rio (lia rgl1illlr. lJllf' ,;pr;i jJl1blic[lda IllJ j(1\'nal da Casa. K ])crmilticlo,
nn primril'n llypolllr r, a ,'enador que r<:;1 iyrl' O1'anrlo. conrluil' II rll li~Clll'~O 011 nclial' ,1 conclusão pal'a a :'<l',.;,lIo ,1'o II illl r. ' n i. "o con\'irL' o ,'pnado, qua Iqucl' qu
l'ja o nll1111'1'0 rir , na 101'1''; [lI'rsl'nl r.. não ,pnrlo prrl1li I f ido !'rau nrln
arl innlPnf o .
. \,!'l. !l9. ,\nlrs rio PI'l'si irnLr elat' a orc1rn~ elo rlia. C[unli1l1('I' ,'rnarlOl' POril'l'Ú pedir qur
t' pl'OI'og'ur [I ,p, 5:10. intliranilo \) Irmpo quI' Ir\,prtÍ. rlUl'ar a pl'ol'oga;i)n; r II ,'rnndo
rlrciciil',í com l1unlqurl' num 1'0. inc1cprnd DI
de discu. :10,
por!enc1'
oncl' h'r no\'a, [1l'Oroga!:ões, all' r 0'01 a1'--r li urrlrm
do dia.
Se bou 'rL' nUl1lrl'O leg'nl, \'olal'- r-âo a_ malcria-, cuja
di. cu,.; 50 fic,l1' encrl'l'ada; no ca. o onlral'io, ficnl'fio adiaria
a~ \'lllnç;õr',
rlISj)rll. ada a chamarIa a qu
I'rfrl'e o a1'I ign !J3,
.\rt. I no. \'a o:'ca iiío rir srl' i1:',.ig'na la a l1I'i1l'lll do dia
fll1alqu, I' Srnntlol' podt'I'ú Irmbl'n1' mnlcl'in lur .I11l o·ur ('onvrnirnlr figlll':l1' nr1ln. r l PI'r irll'nle, Oppl I'lunnmcnle, allenI 1':1 ti 1'.jui"il;i'iO;

ArL. 101. A maLeria . erão dada para a ord 111 do (lia
rguud·] a sua anliguidade ou imporlan ia, a juizo rl0 P['('sidente, que designal'á -lrabalho d
ommi.sõe.. - rlr. c1' qu'~
sobl'e :L me a nilo haja. malel'ia para di cu são .
.\['1. la? :\a' lH'orogaç-r.
da e são lrgi lal iva el'ão
darlo de pl'ef'l"ncia para ord m do dia projeclo ou proposiçõe', cuja di, cu fio já e lenha iniciado na e, ão ol'dinaria do me'mo anno.
o quI' I i\,rl' 111 por ob,jeclo o exC'rcicio
da alLI'ibuições conferida no' n.. 1, 11, U, !'t, 17, Hl, 20,
2J,27
35 do arL. 34 da Con.liLuição.
Arl. J03. A s sõe
C'c]' la. rlebl'ar- -ão no mr511i11
rlia, ou no 'guinlr. por con\'ocação do Pr('si ]('nl('. 011 a ]'(\querim('nlo sCl'iplo ri oilo S·nu 101"'5, cujo. ntlnJC" Jirnl'i'i'J
m igillo .
.A.l'l. 10'1. H,e olvido que a ' 'fio secrela se r alizc i111medialamenLe, o Presidenle deolarará uspen.a a ,es, ão )1ulilica, fazendo ahir elas salas, rIa ll'ibunus e ria galrl'ia as
p oa eslranha.
A1'L. J 05. O pl'imeil'o objeclo a l'e Cllwr. nr;;la
'.'ão, ti
se a mal I'ia dc\' ou não 'I' a 'im LI'alarla (', confol'me se
eI ciclir. a "p ,ão cunlinual'à 'rcI'. Ia, ou ~r 101'nal'ú publica.
Ainda no ca o da . e são, ('l' sCCI'eln, o ,'cnado r(' oln'J'(L
sr o SPU ohjccto e l'Psullarlo c1r\'em con lal' ela acla puhlica;
e cguulmenlc, Ioe simple' \'olação. cm rli cu fio, se o~
nome ias pe0ponenLc rle\'C'm p rl11Rn crI' P111 sigillo.

TIT LO
DAS
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PROPOSIÇÕES

Arf. 10G, As p1'opo ições parlem con i tiL' 111 projeclos
de lei ou resolução, emenda, parecer de commi 5e, inrl iraeões e requerimentos, inciad s no SC'nado, c d ]1roposiç,jC',
O mendas
indas da Camal'a do, Depul ndos,
O parecere, indicac:õr, e requN'il11 nto . ó rri'ío rlisuLido no) enarlo,
,\rL. '107, :"ienlmm projecLo ou indicacão e aclmillil':l n
Rrnarlo e n50 li\'C'I.' pai' J'in o exercici
I algumR rle ,ll:l~
aUribuições,
Pal':l°'L'apho llnico, Comprollendrm- e na di. po;;icfío rlr'lr
al'Ligo as moções congratulaloria::> e o l'rquel'il1lrnlo, prrlinrlo a nomraefío dr Commi sõe. qUI', rm nOl.11r elo • enarlo, ,f'
cnograllll"J)) com o Chefe ria :"iar.:5n J1M aelo. flUe haja pl'alicado.
Arl. JOS. O, peojecLos ele\'em er e. rriplos em tcnn "
ronci '05 e claro', c1i\'id ido em a)'1 igos numC'raçlo'"
assignados por seus autores,

"

Pa1'a n'rapho unico. :.\'ão . fio arlmi 'iY('i projccf os referentc á conce~ ão dc Irl1'ÕrS, l'rmi. .õe dr divi la
1'ele"alIl1'nln ri ]lI'r:;cripcõ s. j icrn\;as, l'rforma, apo. cnladorias e
.iuhilac5e' ou mrlhoria dc. la., :-:rm pl'p\'io l'rqucl'imcnlo da.
parte inlr1'e:;. arla.
J\I'I. 109. O .'rnadol' que quizel' orfrl'rcrr um projcclo
fal-o-;\ na ocr'a-ião 01 porluna. rxponrlo i:'ummal'iamenlc o ,ru
01 Jeelo
ulilirlarlc, depois rlo quI' o mandará á Me a .
.\1'1. 110. (a) Us Pl'o.ir('ln. de inieiati\'a rio .rna]Ol'r'
1'1':'10 immedinlamrnle lido" r . uhmrfl i los a apoiamenlo e,
,r npoiarlo<: 11m cinco ou mais Rrnar1nl' s, sel'ão logo Clwiaclo.
li nmmis ão rle Cnn.liluicão .
.\11. III. (b) Indepenclerão r1e apoiamento. se trouxerem.
l']unnrlo aprr.rnlndos. a as, i""nalul'a ele cinco on mais. rnndOl'es,
,\rI. 112. ,:crão lambem nhm llido a apoiamenlo, r,
npoiarllL. rrmelliclo. Ü. l'r:;pr th'as Gommi',õr . o projrcto :
a) aulol~izaJlrlo o (;o\'rrno a t1rclnrar a gucl'ra, ou fnzrr
a 1 az;
b) concrt1l'ndo ou n ganrlo pnssa""rm a forca e franO'eiranrlo lel'l'ilrll'in nilcional j1;ll'a ojwl'acõe. mililal'c
r)
l'r~lIl\'('ndo dpfinil i\'a I11rn I c ,0111"1' II'alado
e com'encõe. eOIll as n'lCõ('s r,ll'anneim. ;
,/) mohilizand:. I' ulilizan ln il r:uanla .·acio.nn! ou milicin
ci\·iea. no- cn o,; !l1'cvi '10 pela Con I iluiCão:
e) (/r'e!al'anc1o 1'111 ('I"larl0 1(' ,ilio um ou mai ponlo do
frl'l'i{Mio nacinnal. na cmrl'",rncia dr ag·gl'r .. fio .Irangcirn
ou oml11oc"ío inl el'na;
fi tl]lJWo\"anrlo OlI uspentlrndo o i lio. doerei ad pelo
Podee ,Execul i\'() 0\1 :-orus agrnlloS erspon. [I\' i'. na au_encia
cio Conger, o. (.\1'1. 3'1, s 11. 1?, 19. 20 c 21 da Consfilu ieão) •
.\1'1. 113. :-: ]ll'ojrclo' c rrsolucõrs \"indo- da amara cios
DC'p111'lL1o r as emcnda~ p01' ('lia l' itas em I rojeclo ou reso,Iuciin rio, rnac]n, rlrpoi rIr lirlns rm P" fio pc ln 1° Srer lario,
. epfio l'rmcll ido. <Ís Commis.õrs COI11]1(' 1 nll'~. c. cnl11 o parrc re. r]ella '. impI'p!isOS rm :l\'lllso' pal'a ordem rIo' fl'abalhos,
excrplo (l"; ClLle \'rl'."al'rm oh"r proron':lcão das e, õrv do
GongTrssO qlI '. Cln iclrl~ado. malrria ur",rnlr, ,[,l'fio dano~
]1,u'a nrdr·m rio dia rla . r são rguinle.. al\'o se a rrqurl'imrnlo
dr' qunlqurl' ,'r'narlOI·. [,tll' rli>lil1('L'arlo o conlrario.
"\1'1. II 't. ~rnllllm adi o rle projcclo podrr,i conlee duas
on mai' Ihc e. inrlcpendrnlr, dr modo que uma pos a .er
apPl'o"arla f' I'rjeilada outra.
(a) clelibcl'!l ão cl

] 2-D-n7 .

(b)

12-9-917.

"

-10.'\1'1, -J 11-,\, (c) ~iío 1\ prl'millida a apl'r~rnlaeiío rl,' ]11'0.ir fo. rn1l'11(la ou jIHlicaefto. aul())'izanrln rlri'prza, cuja impnl'lancip. nilo ;;r',ia rxpl'r,.;sa r 111 quanl ia cC'I'la Ol! cnmpl'éJlr/Hlicla (1i:nll'O I1r UI11 limill' maxiJ11o .
.\I'l. li'i-H . .\11 l'I1Iill ii' jH1l'rcrl' '1I])I'r j)l'o[lo,.;il;iln da Ca-'
ma!'n aulorizanrlo d!'''I)('Za nüll fixada, a l;oJ11nli:'\, ãll di' I;inallc;a~, oJ)]'igall'l'ial11rntt'. a. cmrndal'ú, psi a 111'1 crnrlfl a il11jllll'lancia rxacla nu, prlo n1l'no,.., o Jllaxin:o tia quanl ia a SI'I'
rlp·prnrlirla .
•\J'I. l13, O ó,'ojrcl n rll' Ir i i n ir iarlo nn ,rnadll r po:'
cll!' app,'o\'adn srrú I'rnwtlidn li Call1ara IIII~ Orpula1ln',
.\d, J I (j, O pl'njrcln ri!' Il'i IlIl !'rsnlu\:iio,\ indo da oull'l.
Camara appe(1\'aclo pl'ln ::-:rna ln, ";1'111 allrl'aC,"II1, ";I'J'lI ('n\'iall,'
,"t sal1cção, indl'jll'lllll'nll' rir nm'a J,prlar'.:iín,
"\1'1. 117, hú Inll1b 111 :í sal1cciío II /ll'ojp 111 III' Il'i nu 1'1',ldllÇ~lO rm I1clnrlo lia (:nll1al'(I d",., I)r\JlIlarlll,;, uma \'P" a criI a, a, Cl11rl1r1ns pr'ln Krnarlo,
.\rl. J 18, Rljpil,1das as l'llh!llf{n,.;, \"oUal';" n [ll,,,,jrcln li <:nmal'a <.1(1' DC'pularlos, qLII', se as aplll'O\'al' plll' d"is 1I'IToS III)~
"Idos 1)1'r,rnlr. , n rlP\"ol\'('I',\ ali :-; narln, qu só Dfldrl'it l11anlrl'
I'pj eieão ria' nwndas Ilpla nH':'\l11a maioria: nrsl!' ('a "(I ,PI"',
(I pl'o,jr!o ,"ubmplliilo S('m pllns iÍ ,anccil'I,
.\1'1, 119, Quando
o IJI'o,Jf'cln iniciar/o
na (;amal'a r/os
J)rpula"lI~ \"ollal' no S('I1<1do. pOI' Irl'l'lIl ,::ido <\ .. :Ila'; Pl11pl1Ila'
j'p,jciladns alli. L'II11Sidll'al'-st'-:i(l appt'll\'ailas as qUI' oIJIi\'p1'C'11 I rI,)i .. l'.'l'CP- 1:11" \'111(1': I'I'(';-,pnl('- r spriio rI('\ol\'irla- com
o [ll'OjP('lo á Call1al"a ini 'i'lllnra .
. \rl. J~O,
pI' jrrlll ele Il'i 011 l'I'~nlllcão, ii' iniciali\'a do
,'I'llado. não :;anCt:innal!o, dt'\'ol\'Hlo pr!o PI'P;-,irll'l1lr da Itrpu.:.
li1icn I <1",::al'<\ pOl' lima rliscuo;süu f\ volal;üu I1l1minal. (' onsiLiI'J'a/'-. r-li nllPl'lI\'ado SI' nlJl inJl' rloi, Ipl''.:o:, rll1S ''lil'l'mgin,
pI' srn/rs, :,plvlo l'lllftn I'rl1wt/i.l0 H l;nll1ara rio,.; 1lr'[JlIlarlos .
.\1'1, 121, QlI'Ulll'l o Pl'ojl' 'lo IIr Iri I1U 1'1'."01 ut;;ill I. Il,in
;:;al1ccil1narlo. I'ür d.' inicialiva da 1IIIIra '(;amal'<\ I' I('nha .. illo
f'lwiarll1 ao Srll<\rlo, ill'pl1i .. iiI' man! ido pOI' ('I\n .. p,,1 p, :'1' II nl1111'0\':1." I'rln, I11r:-;n'os II'amilf'" I' maioria illllicadns. o rn~
"ial'iÍ como lei an PlIllpl' l~xrCllli\'o pal'a a 1'(ll'lJ1alid:1.III' lia
p!'nmulgação,
/~I'f, 122, N:ín ,,('nd(l a Iri pI'()Jl)ulgarla IIl'IIII'OI'111 I,S hora,
p,'lo IJi'r.. idrnlr' da HI'lJlliJlir'i1, nl1:-i rnsns dos:s 'l", :3", rio a'l.'Iig-n ::l7 da t:l.lnsliluição, " !)l'p,.;irlpnll' du rnado I1U n Vice.PI'r;:;irlrlllr. ,'" o pl'il11ril'l1 niío ri fiu'r rl11 .~gllal .Ill'a7.o, a pl'OJ11l1lg-al'ü, usando da ,'('guinlr I"lÍ1'l11ula:
'T". PI'e-jrl nlr (1111 \'i 'p-P,'rsillrnlp 1111 ;-;rllallo, fac o
.. abri' a"3 qur n [)I'rsrnll' Vil'l'll1 qur o Cllngl'r, .. n ~arillnal rlc(wrla P pnll11L1lga a ,cguinlp Iri UL] I'rsrolur::ío" ,

n

(a) delibcl'(l, -üO dc 11-12-923"
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.\1'/, I~:J, o~ ])1'ojrclo~ rrjrilur10s, ou nfío sunrrionudo;::,
nfío 5° pn(]rl'iíu 1'rn \'al' na J1w,;ma ,:;r;::~ãll Irgi Ial iyu.
~ J", Para )'
!'!'ri (n: r1 1',.. I(' cll'l igo sc') sr con:irlrl'um nfio
,':lJ1('riol1;)flo~ IIS ]11'ojf'Clo" drlliÍ;:; (fllr. d \'oh·ido. ]Jrlo PI'rsirlrnll da Hrplll1liru, nilO 0111 i\'('I'rm a appl'o\'acfio rlI1 <:on/;"1'1' '''II pll1' dlli: [rl'tll;; rir \'010;;,
~ 1", 1:11111j1I'('III'l1dl'I1I-5e
na pI'ollihit.:illl dr,lr al'ligo a,
]II'll[lO"iCI-)f',; quI' lf'l1ham j10r rirn II mrsmn 011jrnlo r fi 1'1'frulf'l)1 pi III'; me;::mns nwifls, rmbllJ'a ,r,jam rl i rrf'1'l'nl rc; a, ('(11'nl, S f'lnpl'('!.;adas,
.\.1'1, 'I:!I, O PI'ojl'sclo dll ~I'nadn, f)ur \'f'I'.;:;al' ;::01)]'1' p1'Ol'n1"'1(:;-10 ria, r;;"-fio dl1 r.nl1°I'rSSO :\acinnal. ,IHI,;iriI'I'UL'-SI'-;l maIrl'ia lll'f!rnlp I: ,.:rl'{1 darlo pal'a 1l1'drll1 rio dia ila . r~são ~r
°uinlr,
.\.1'1, l:n, :\a::: ]1I'nl)ll;;la,; pUl'a I'r[nrma I'Pllslilunional nlJ'1'I'\'al'-:'I'-;í II s.~),! II i nlf' :
~ J", (;onsiri I'ul'-:r-:í [)I'opnsl a a 1'1' rllI'ma q'uan ln, ap1'r:f'nlada 1)I'Ia qual'la pal'lr, pelo mrno" dos Il1rn hrns rir C]ualqllrl' rias
amara, rio GIJngl'r,:o J'i'aciona1. !'lll' flcceila, 1'111
11'1''; rliscuss1irs, ]lOI' dois frl'CM rir \,010;:: numa r nnLlII'a Camal'a, nu quando rf\]' solicilada pOI' (Iojg leL'Co, rlo E;:: I a lo;::.
IIn rll'Clll'';O di' 11Jl1 illlno, 1'('P"(':Õl'lllari'l cadn E,.;lndo pl'\a Inrlilll'ia ", \'nlos rle ,..lla a srJl1111,'a,
:2°, E"~a pl·.lpo~la ":1' "Ul'lÍ pnr appl'o\'ada SI' no anno
"f'gl1in!r, P nll'dianll' 11'1''; di..:;('ussli,';;, I'a;;.;al' pOl' lllaioria rir
tiois [['ITo'
\1110'; nas tlLla::; Camara.; "o ConO'I'r" Q..
, :~", .\ IJI'npn,;la apPI'Il\'atla ::;('1';1 puhlicada com a' n,. i;wallll'a,; rio PI'p:õidl'nll' I' ~rCI'r'lnl'jll" da dun:' (;nn:nl'a,;, I' inr'ol'llol'arin na (:flll:,lillliCi'ífl Cnllll) pal'l(' illlf'gl'alllr cli'Iln,
; I", :\,:jn porlpl';'io :;I'L' admiltirlog l'11Jl10 Iilljl'clo rir rlrlilJ,'I'a<.:ilo, no (;on" 1'[',';";0, Ill'ojrrlo" Irndcnlr.; a aholiL' a rôrma
l'l'puhlicana r('drral i\'a, ou n egualr1arie da l'1 pI' rnlac;:5o lo'
]~ .. Iadn::; no Sl'll<lrlll,
:,\, I, (a) .\ .\Irsa Sc'1 podcl'iÍ ,'rt'('1Jrl' pl'l1pn::;ln. til' l'f'rOl'ma
li (:IllI~liluj('i'ío dr accól'rlo com a.:; rlispo,.;ic;:Õr;; pXII'r;:,;a,:; nos
~ .. I" il 1°, rio ael, no, da nw:'ma (;nn I ii uiCi'í[l ,
;'\, ~, Il('poj:, dp I'rcrbirla f' impI'r;;;;n rn a\'lIlso;:: n ]11'0po,ln rl'ú rll\'i3tla a lima cOll1mi, ,:;fio rll' Yilll(' r um memhro,;,
rlpi I a ] 1'10 Senado P l'omlW I a dI' 11m :-; narlOl' por F;::I :1110.
" 1°, :\0 pl'nzo impL'Ol'O"il\'pI rle ri z dia', a G mml:"iio
upl'r'rnlal'ú l'U pal'l' "I'. <Í .\11' 'a qur
ral':í ;n1liL ln'ii-I: {'ln
l1ntll'o, ,illnlanlrn:l' rom a 11I'ol)o,:la r fii"i'jhuIl' 1 cln,' :-:1'11.1(Inr' t"
~ :-", ,'i "rrOl'I'irlo,.; os rlpz dia', dI' (!II' Il'a:a f) pn:'agl'fl}.il
anl l'jOl', a (;0/l)Jl1i. ::.ft,o dpixaL' ", apl"':'I'Il!,I" se',l [lnl N'rl', a
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(3.) tl 1il
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:le 20-10-025,
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:'\[esu ordenará a di.lr:huição dos :lVuL'();:; eh 11rOpo~l:l lwlM
>.c<HlciorC's.
§ 3'. Depui. ele rli. triJ llirl:\ ',e]',\ a proposf't incluida na
orrlem ele, rlia, rm 11l'imeira diBCU:',:10. annilnciarla ÜO ,('nad
com Cjulll'rnla r oil horas ele '11d.--.cedcnrifl.
~. 3. Quando a propo 'Ia 'la 1'dorlll" ,la
'rm liluiCiiu
felr de iniciativa da Camara, . cril, log'] qu' "Ilc"ar ao ," narll1.
lida C'11l . C'. 'fi pC'la j[e'a c enviada ú Commi ão ! il.u nQ~
I rm10 rio n. :>. ~r I ca ""o. os pl'azo.' r. labrlr i 105 no. paraoTapho. JO , 2° e 3° do J11r;;IllO numrl'o rl'fio rrduzillos iI
J11C'larlC'. re pecLivamenl.e.
1'. "'. A propo. la apre. enl ada Icd II'r. 1'1 i. cu~sõe', a;;. im
ramo lC'rão. re pccli\"amenlr, mai' uma e duas li$CII:"sõrs a'
emenda off recidas e approvada na :,egullda
na Ir-rceil'a.
Pa1'agrap110 unico. Na I.re d i cus õr2 da ]lrnpo~l:1. é 11('1'milfido apre enlar emrnrla na scssão ,,;n qll!} for micinrja u
re pecliva rli"cu" 50, a Cjual ficará usprn,.;a. ".'ia "15('U:'.i'i0
rla cn1flnrla. em ;;roul1fla c Irl'ceira. r l'e pecli\l1n1clll" ap1)]' varla:. nl'n llllma emenrla . e1'<\ ma is p I'm iII ida. •\,., 'llll'ndas aprrs nlada~ na di5C'U. s5 ela propo.la le!'iil) ! 'H·f'(;('t· rla
COll1mi."ão no prazo imprMogavrl dr tr
rlias, finde
(.5
CjuaC'. com ou . cm pal'rcrr, srr50 rrmeLfirlas II j\[ a, qur
fará il11primil-a~ r rli Iribuir pelo . cna ]orr.. incluii111;1 :t
onlinuacão rIa l'rsp li\'a cliscus fio na orrlrm rlo rli;:t rh~ primeira sr ~ã .
~. ". ,\ lwimrira e a [rl'ceira rli:cu õ
la 11'0]10.la
e la;; mrnrla - !':ln gl bars r a srgunda pOI' al'lic·o".
1\. G. O interslicio pnl'a a rliscll:.i'ío el'ú rlr "infe ()
quatro 11l)ra5. no minimo.
~. 7. ".'ia
rli!,('LL õr;; podorfio srl' apre!'rnlada rml'T'rIa ás r1 i po icõr ria r:on~1 i lu iCRO. ou rmrnrlas á propl),,1 a
in icial da r forma.
Parag'rap110 unico. Pal'a 11l1Hl.S como pal'a ollll'as e; xigirla a as ignal.ul'll da quarla parle 1'10 membros do >'rnarlo.
".'i. '. A emonrlas arlrl iIh'as, ,lIppl'rs. i":1s OU ub Iilut i\"as de parir clr qllalqurl' rlisposicão ela r:on.l.ifuicilo Oll
rla propo la apre nlacla pOl' Senadorr ou prla C0111mis i'íO.
:rl'50 rrrligirla: rir' fÔl'ma que ulrliluam inirol'almrnlr a di'po,;ieiío allcearla.
~. 0. ~a 111'il11ril'a f' lrl'cril'a rliscu.;;sÕr. os .'rna 101'e;;
só podrl'iío falia!' alé rluas \"rzp;; rm ('. rI:1 uma r 11rlo r51 :1CO
lol aI cle rllIa. bOI'a~.
:\'a . gunrla r!isC'lI ..'iío ria 111' po.la inicial ou das emrnrlns . 'l11enl r urna' vez obrr carla a 1'1 igo luranlo u ma hora
O relato:', ou 111omlro da :ommi'5iío qu o ,ub liluir, 110cI 1':1, cm qualquer rias di cu: õe", 1'a11ar para complela elucidação da matoria.

43 N. 10. Na' rli cu~ õe a apre enfaeão de qual' quer requerimcnlo' ou inrlica~úr ou a pl'OpO iluea cle que'lõe. dp
onlem, pari n\ ;;CI' Jeila no pl'azo ma,'imo cI quinze minul s.
u aml ria 1 alnHa arla ~enarlol' uma ,6 "ez. ~ nhuma rli cu' fio . crú Ilc(,I'I'arla, {,115o rlepoi~ quc a malel'ia flll' lisculirla rm 11'1'" -" ,.;;ô ~. I11prlianle rcqnrl'imrnlo a i"'nnrlo I la
qual'la pal'le rlo.; memlJl'o lo .'enado r appr "arlo prla mai01'ia
cio :--;('nar]o. pl'e.'cnlr o numel'o rir mrmbl'o rxio'icl pal'a as
, uns rlelibrl'aeõe•.
N. Jl . .\ ,"ofar50 da Pl'opo:'la e da rmenda qu lhe
fll'rm orl' r cida srl'á .rmpl'r procrrlida. l11enda ))01' rml'n(Ía.
fll'ligo 11 r al'l igo. enelo coo iclerflrlo~ appl'(l"arlos a. emenda,;
carl igo quI' obl i\'l'I'CI11 dou leITOS rlo. '"010. do. Senarlorc.
)II'PSrnlc' á .r",são. r alizarla ('0111 o nLlmrl'O indisprnsa\'rl :í~
c!rlihrraeõe do "';e na cI o ,
X, J:2 . .\n(r dr iniciada
a \'olarno é permiflido a
rrualqucr •'rnarlM u, ai' ela palaYl'a pcla 01'dr.::11 UILa ,o YCZ.
)lnl'n rncaJl1inhal-a p lo lel1110 de rI z minutos, cabl'ndo an
l'plalol' nu ao m mlJl'o da olllJllis-áo quP o sul filuir o rlil'pilo cll' re [lO la p II m mo IpI11110,
Pal'agl'flpho unic , .\. d lal'a~õe ri ';G:, S ,,1'l'50 cS~I'i
]Ias r n\'iarlas Ú Mp. a, P a. (':qllica~õl':; j)C;::"O;IIJ' .ô ;::rriio
prl'mill iC!a' na hOl'a rio rxpNlienfe ou ap(Í. a ()I'c! 111 tio dia.
X. J;~, .\] rrll"arla a Pl'opo:[a cm ull:J111 :Ji.cU:i;;ií::l srrá
prla i\l a rnviarla li Call1:lI'a elo. D pulado, illrlrppnill'nl p rJp
)'rdarciio final .
. '. 1-'l.A- r111cnda, ael p[ala: pelo ~enarln. que não obli\'crrm cou Lerço' de "ola na Camara dos DrpllfarJos. :;1'1':1::1
conc;i I I':lfla lefinilivamrnle rejeilaelas.
N. 'J:-. A emendas no\'a~ ad pi aela pelo .'enarJo) :.í propo'la c1r rt'fol'ma ela Con.1 iluiCão iniciada p la Camara elo.
Drpularlo . serão ll\'iarla. a P la
suj ila ao lramile do
1'1' p"'cli\'o Regimenlo.
- ~. JG, A pl'OpO la d' l' fOl'ma Ú COll'liluir:io, HpprovarIa no primeiro anno pelu cnado e pela amua lo. Dcpl1larlo.. 5rrtÍ po.la el11 c1i cLls.5o alé 30 r1ia~ rlrpois rlp a!Jrl'lo
,0nOTe ;;0 :'\acional no anno .rguinlr.
§ 1
NenltLlma al/PI'açfi
la reforma da Can.lifuie50,
approvacla no anno anlrri r 1 elo Congl'c so ~,acional. ou
mrnrla IlQVU. 110ilrrú colão
l' LI cpila I ela i\[c a.
§ 2 Para a 11'(' cliscl1 .. õe.. a qur a ])1'0110 la . rrá , 1l!Jrnrf.lirla. pr 'ale 'rm a, l i rgl'a:> arlopfadas parH. o. rlrl1alc n
]1I'imriro anno.
X. I i. Yalada, i1rfinili\'am nlr a. P111rnelas ;í ~on. lituiefio, sC'rllo publicada. pIo.' 11rPRirlrnlr, c SrcrC'larios do
Senado e ela Cam ara na fórma do § 3 elo arL. 90 da me ma
Consliluicão.
0
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-HN. HL Quanrlo U pl'n.pn,,1 a rlr rmrnrla li Cnn,,1 ii \l ição f',')('
ioirial.iv:1 rir rini" I !'\;n' !ln,.; Eslarlns. no" Ircmn. rla Idlima pal'L rio § J".. do ai'!. 90 tia on,,1 i lu i(:ãn Frrlrl·al. SCI'~'t
rrlllrl 1iria (I .\IC'sa do Hrnadn Ol1 Ú ria Camara rio' nppllladll~
c spgllil'it o" 11'amiLr c'la\)clpcirln;:; nas ilispusicõc. anlrl'inJ'p~.
~. 19. • nll'(' n votaçãn
a disrlls.iíll iml11rdiala. a r.1I111111 i,.;sãn E. prc ia I porlr,d 11l'Ot1l1 izae a IwopnsLa dr arcl'll'do ('un I
II "roncirio. nfto allrl'allllo a l'rrlaeCãn elos Lrxjos apPI'!l\·arl n ,.;.
:'\. :lO . .\ dUl'aç:ãn das 1''';.õC'. 1'111 ql1l' I h'rt' dr' "PI' "i~
r:111 ida OCJ \' la la a Pl'OpO, la rll' I'r[orma ria Cnn. Lillliei'\o, ('Ol.l
::V l' prrl ivas rl11rnda·. SC'I'Ú dr ('incn hora,.:. P' rlr'nrlu s!'l'
pl'oroO'a la.
§ .1.0 Paea a rli"Cll::s.'ão ro \'CIlação da j)1'I1!Jwla rll' ~'l'fOI'l11a.
o P,'c idrnlc porll'l'ú COlwncal' s(',;sõr" I'XlI'tHll'dina!'ias. riill!'nas
011 nocll1l'1la . CjUI' ,julga!' (;on"('lIironlPs,
. "1.".\ "olaçàn ria 1'll1corla.:; 1l0ill'l'ú 5l'l' 1','iLa 1 III' LJUrll's.
a rl'qul'l'il11 nlo ria qu;:wla I al'lr do,:; I11CI11II1·0.3 rio ,'rnarlo I'
aplwovada I cla maioria. E: r t'l'qul'!'imC'nlo ";I'l'á apl'ps nlado
i: .\Ip.'a anlr. rio rncrl'ran1l'nlo da 1'1' pl'clh'a disClIS.,'il' .
.\I'f. I~(j. ,\s pl'Opo. icões Ou pl'fljrl'ln.:; ,:u.irilos a. rxanll'
da;; CrJlll 11 I i. . õr. I' qua .: ]llrr oull'ns a5;;llIllI1I0" dl'/1rnd' nl('~
dc narp('PI' podc'I'50 ('I' rlarlos 1 ara MrlC'm do rlia:
s 1. C . \ reCju I'imcnlo de Cjualqurl' H narlOl', ,;i. pa;;. arlos [5 dia.' 'rln (jUP as GOl11mi. ;,;ÓI'''; il'nham apl'l':;cnladn
1 al'rc'rl', n ,'rnadq as. i 111 U l'l'"ol\,rr,
§ :l." Quando. tratal1do-;;l' dI' il'i' annua,:, CI' diln·. ]11'0ir;:õl" dl'cOl'l'C'n[rs de ml'l1 'agPlb 1l1'I',:icirnl'iaf's uu f'mC'11 la"
da IIlIlI'a Call1ara, IJ1NliuJ'1'11l aI Pilas oilo dia;; ('nll'p a dala d"
:'lIll'rsrnlar;:ão nl ,'rnaelu (' u rncrl'l'amcnln dn (;llnO'I'I'ssn. .'\rsll''';
caso;;, a" G0111n I i. ':;õps dl'\'rl'ão i nLrl'pfll' 11I1I'I'CI'I'(';; "PI'bac .
~ 0." Prla :'III ;;a, inclrp·ndrntl' rir ('Qnsulla ao Srnado, a~
]l'oj1osicõl' dp annu aolpl'iol'('s (' as nlal.rl'ias e1r quI' Il'alam
·os al'l.'. (jlj r ,9, paragmpho unicn.
~ "'''(a) .\ oerlem do lia. nos ull/imo.' 20 dia·' da ,.:rs"ão Irgi;:;lali\'a, . rl':\ omposla :ómenLc dr pl'o.irclo,; dr 11'i" anl1l1ar
(' rlo l'l'('(lilos solicilados prlo (Tovr,I'nn rm mrn ·aO'rm. nflll sr
pP!'l11iLlinrln .Ili~ nssão rir qClalqlll'l' /lulra l11alrl'ia. sal"ll as ..
slImplos clr inLrl'c sr publico. pal'a cujo clrbal o, 'rnarlo haja
concedido 11l'grncia .
.\1'1. 1:../. )ião ' pcrmillido reunil' rl11 um Ó pl'oj cIo
dlla~ nu mai' propo'içõc ria Camam dI' Dl'pulado" nrlll na
pl'oposla~ rir ct'Nlilo inclllil' novo'
I'C Iilos ini ia lo. nu 8rnado.
)i50 é Iam] cm
prl'llliLl i lo offrrpcrl' I'omo mrnria. a
Cluae:quCl' J)I'ojrcl . Ol1 rio ,'rnarln IIU ria Cama 1':1 dos Drpnd
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lado;:, ]Jl'oposir:õe" dr"la~, que elc\" m egujr os tramite regiJlll'IJI at':;,
.\rl. 1:!8. O: IHlJ'L'CI'I'I'~. tll'lJllis ti' lidll:i, :1'I'Ütl iIl11JlT:;:;O:;
1'111 a\'lJi~(I:i, ; L111l 1':' l'I':iIJI'l'II\'II'; jll'lIjrclll';, jlal'a ~1'1'1'1l1 :illilJll 'I lido,; cL,njulle!ullll'lllt' Ú iliscu:i:ã,
'alvo ,'e, a r lIUt.:l'iJJH'1l111 di' algum ~l'l1ado1', 1I'Ir ill'IH'Il:,aela a imvrt.:,':iio,
.\l'f. t:!9. Qual1i111 ;l,' C()lllmi,;~üc' pucarregada,' do I'XUUJ'
du lI11:dqll!'r a: ll!l1pll 1I11lcluil'cm u ,PU' parecer!" a[ll' '';('11la:ldn [)I'uj "lus iiI' I!'i ou L'L'sulução. lac parecere' ~erüo con~iill'nlllu' CO!III' I'azôc' !lU' pL'o,i clo:; c ('I1IL'aL'üo cum 1'11('s ('111
(1i"l'U:,~ã(). dl:-lJl'll'arlas a" l'oL'maliclades pL'p'criplas para os
dCll1ai' lH'ujl' 'ln>; jniciado" 110 :'cna lo,
.\1'1, 130. ,', IIS 1 areépl'c:; concluÍl'cm pcdinilo il1fol'I11,,t; ii(':; a Ilaml'nln, (lU quI' o a:i'umplo " ja ~UbUlCW lo a oul:';]
l;lIJlIlJIi' 'riu ~L'l'ii(l ron 'ídl'L arlu
rcqul'l'imcnlos (' COlllu lal>
disculi;!us c \'olarlo:' .
.\l'f. 131,.\ inrlicaçôP' ,6 p derão 'CI' Orrel'ecila, cm
rwca iiio oppUl'iuna, por e,;c1'iplo a jonada pclo' :cus ml11)1('8, ro. :tpoiada;:. ,crtio I'PIllPllirlas á Gommis'5u I' "lJcc!inl.
.\1'1. I :3?,.\ inrlicaçõr', quI' I j\' 'I'pm 1J0r fim allceal' q,HilC/UPl' arl igo de I c Rrg i mcnl n. nãu porlerão er ri i cul ida .1'111
pI'6\'jll pal'('('('[' da Cl1mmi.~ ão rlp Policia, I1PI11 \'olarla,: na
JIlI':'illla :ip·"ilo ('III quP t'1lI'1'1l1 apl'Ci'l'lllada .
.\rL. 1::l:L Os L'I'C/\lI'L'inll'Jlln:'. paL'a Pllll'tll'em na l'dell! .III"
lmlJalltn,.;, dl'\'cl'iín SI'I' apoia lu;;, ao 111 C11 o;;, pOl' eincn :-i n;tdlll'l'S, I' S,') [lodcl'iío ':('1' IJI'rI'L'PCJf/os na. hOl'as P o casiôcs
mUI'carla' [i('lu I1rg i 1111'111 o,
.\1'1. I: \. Os 1'f'qu('I'illll'llln" s('I'1lo \,prbul" ou p'cl'iplo.,
~rl'iíll \'PI'IiI\l'5 I' illilf'L1I'nr!f'I'iío de apoiam '1110 P. di'cu fifi,
;;r'ndll \'Illadn~ l'nl11 lualqul'l' nlll11('I'I1. ai' QUI li\,PI'('111 P L' rilli
]l 'ti i I':
Puhljt'at;iín, p.la impl'rn, n, rll' infol'mnçô
lo :o\'cl'llo.
J'CIJI''.Pllla')p;;, p('licõ('s P qua("quPI' lo'u])lPlllo
u,ia di"ulgat;<io ,r,ia dI' inlcl' 'ssc puiJli'o;
] jsi'::ío ria dl'cu ào (' \,olaç[l
na fÓL'ma cio Heg'imcll[o;
] ispcn,;a rlp iI11L}I'cs,::lo P dp inL I' licio rla r1i cu 'fío de
Cjualqucr pl'l)jc'fo de 1 i ou 1'C OlLH.:fío:
Di,'! (,ll a ri I' qualquer looal' la 1\lc,:u, ou clc COI11IlJi--ão:
Prol'ugaçiil; da 1I00'a rio xpl'iliplllc P tia se s50. JlO' 'a'u'
dll:; al'ls, 9 L' ~)9:
Le"unlanlClllo ria S -',tio POL' moLivo d pcza1' ou ele 1'C~I)sijo publico;
11I't;!arntlçfLO lia 1l1.'r1i'111.
PU1'agl'ai 110 unicl1, SCL'iío lal11b('111 "rL'bac . 111a5 :ujl'ilO' a
\'(1111.' ~cí quandu haja na Casa nUlllcru Ipgal. O' J' 'qucl'lInpnlos
dr UI'°l'l1cia LUI'II :tJ}I'1' cnla ';111 rle pl'o,icclo , indica 'Õ(': l' 1'1'CIUl'I'il1lrnlo', pal'a que cnll'cm 'm rli cu ão, c O' dc acliaDl!?ulu da Ji 'cussão de qualqucr lIJaLel'ia alé oilo dia',

Ad. 135. Serão escriplos os q\le tiverem por fim:
lJeelir no Go" mo F d 'ralou 'elos Eslados informações
sobre qu::dqucI' a' 'ullllJlo ou relll ':>sa de donul1enlos ofi'ieiac:;;
Pl'opur :1 l10mratilu dr CunJlni,; 'ilo Geral, nu a d algull1:l
CUll1Jlli .. ~50 .\Iixla tlU ':-:pu:ial, il1lcl'l\ll uu e.\l '1'11a;
P 'uil' n adiuw'lllo da di:l'll '50 da malel'ia elu deLale,
exeeplo na hypulllc c da [Jl'imeiJ'Ll parl' de::ilc ul'Ligo .
.\r1ianl nlo da lllal I'ia cm L1 'bale 1J<u'a a :-:c,;,;[o 'cs'ulllLe .
.\l'f, l:lli . .\ l! 'nllu.m ,'Plladul' spdl pel'millido fazer
"u
o J'cqu 'I'im 'l1l. lil uulru, Li poi' de apL' :;enLa lo e l'eliraLi .
(JuereuLio )'C[I'O luzir a Jllalrl'ia. usal'ú, ell1 ueou ·ii.iu pl'Opria, da il1icialiya que lh compel .
.\1'1. 137. O rcqLH'I'imenlo, o a.. indicações. llfio )' ';01"ido na 'C '. ão legi lal Í\'a rrD quc lenham sido alH' scnlados,
fical'ãu IJJ'eju,licudo . eaben lo Jwrlom ao aulo!, o di!'eílu ele o,
l' 'produ;.:i!' .
•\rl. J 38. ,\s memlas são uppre'::;ivas, uJJ"liluli\'a~,
uddiliya;; ou cO!'l'ecli\"as e de\" 111 rL' ujeiln' a \'olo::; nu 01'ri m de'la classil'icar,ilo, lendo prei' I'cneia, na me 'ma ela- T,
a' mais ampla'.
Equi\"Lllem a menda
uppl'e" i\"a us qUe I iYCI' 111 PUI'
Jim i:ieparaL' uI'lig s, I at'uOL'aphos Oll pCl'iodo' ele qualqucr
[1ropo ·ição .
•\I.'l. .13\1 . •\' ('111 'nelas 'el:áo apoiadas PUI' iJlcO 011 d z
ficnaelUL'c, pelo meno , c 11 i'01'111 e .'ejam oHcrcci la' na 2' li
na 3' di cu' ão.
Ad. 140. A (ia Commi'sõcs r. as que liverem inco uu
lez as ionalura , eonforn1l' a di cussfío, incll'p miem de apoiamenlo .
.\d. H1. . 'áo Dódell1 ce apl'csenlaelu.. 111 1l'0.icclo' ele
ínlercss indi\'iduul ou local. emendas quc vizcm cri' ilo
gerul, ou cumprc henrlam p 'soa ou coisa I i\"er a.
Pat'ugl'aDIJO unico. Exccpluam-se ela di PO"i(;~LO dc'le aL'lilYl) o lJl'ojeelos
nccdenelo amni lia, ao quae pódel11 el'
arca i 1a-- ementla' ahrnngenelo aelo. c pc oa cl iffe!' 11lc,;.
\!'l. 112. 1\5.0 é pc!'millirlo apr scnlUl' ao" projeclos de
lcis allllua" 111 'mia com caL'U -lei' de propo ição principaes.
quI' devem seguir o' Il'1lmiLe elo" pI'ojecto de lei. ,'5.0 eonsicll'utla. lae' u' emenela' qu
r amo rei'onnam ou xlingucm sl'l'viços c :'C( arl icüe. publicas, conycL'lem cm ordenado
['ade Oll Joda a. geai irieaç;ão c"lab·jC'cirla m lei" e peciacs,
rey gaiJl lei de outra nalur zu, ou mandam vigorar as já
I'oYog'acla .
R 10. Excep( lIam-"e, porém, a
emendas proposlas ou
acceiLa pela commis ões que esludarem os respecLivos projectos .;

· -

47 -

í

§ 2°. (Ai :'ienhuma cmenda será acceila no plenario ou
encuminhada velo~ C;ollllJ1is ÕCS que e ·tudarem os projectos
cI leis anpULle.' ,;ell1 quI' SC'1I:i autore
enadores ou GOJUlllis~iil!~, a IrnlI:ull jll'lil'icailu Y('l'II<lilllenLc ou p l'
'cripta,
~ 3", .\:'
'oJllllli.., ,- ',' nã
'millil'ão parecer -011l' f..5
nH'nda,~ que IlIp fOL'C'1Il apL' ...pulada' ,,'llJ lIUe sejam pl'é\ iameurc [Jl1lllicada.~ e,IllI a' 1'cspccliyu jll:-lil'ieac.:õcs .
.\1'1. J \1. A cm mias de allgmcnto
ou diminuil.;üo elo
d(l~[Jez.l· Slí nas l' .'pecl i\'a rubl'ica.' tlll ol',;aJlwnlo póel m
cr
ol'lcl'ccilia,; .
•\.l't. 1', 'I. :'ia 2" c na 3" di -cu' 'õe" rlc todu' O' pl'ojeclo"
',;gulada a li 'la d' I'ar! L' s. 'C'L'á 'u'pen'u a ui 'cu' ';10 ' 'ubllJ 'llida' ú;· 1'c'pecLinL- Gomll1i õc. para, com urgencia, c1arelU jJal'ecer, as '111 'nela, que leollam ido apL'cscnlacla'.
Publicado o pUl'CC!'L' ela Gommi Üo. a di 'CU" 'ito pL'osegUiL';Í. niio podcnuo el' ap1'('c;enfaelu no\'a,' emenela·.
Pal'agl'uplto unico. ~c o a55umplo fuI' con 'idcL'ado l1l'gl'nl' 101' d I ihel'ução do ~enad. 'cl'á di -pen aela a r me ':a
da.' mcnla' á Con1l11is';LO .
•\l'l.. I\.\-.\.(a) .\lJÓ· o nc 'l'l'an: nlo ou a U'pCIl'ÜO L1:.1
di 'cu ãu na fÓL'llJ;l elo ad. lH. podel'ão ainda er apl'e enLarias li :\1 '-a eln fiuas . . õe, eon ceuli"a de ignacla' pelo
])1'1' 'idcnl . emenda' a pL' Ijeela' d(' 1 i
annua. Findo e pl'ilW c d 'plli' tle numcr::ula;; 'lJublicacla com a' 1'c'pecLiva'
,iu::,1 iIi 'a\:iír:;, sel'àu a~ C'll1cnda'
r, m lliLla ú re pccLiva:>
UUlllll1i,;;:õ!'~ jl,\l'a ('miL! il'cm pal'pcC'I'.
.
.\1'1, I',:) . .\5 cm n las au acldil i"o.' offel" cida' na 2" on
3" di cu'" ii p c1ell1 'r de [acado' p L' con'liluir lJl proj elo
di'lin lo .
~ sic ca 'o pu ',;aL';1o antl"
àe r m ltil10 á Gamam p 11'
ma i: u ml di 'cu_?fío. qu(' OI'j'C':ponc!crá á 3". [adendo el' appl'll\'aclos ou I'cjC'ilado,.
"1 volacão rias flL'nl1 'iCÕC3 da Gamara do~ D flulad "
fixando a dcsp za do' li"cl'so::, Mini I L'io'. o ,enado a l'CCju rim nlo d qIHl,lql1cl' de
u ll1embl'o-.
apPI'o"ado na
f'Jl'll1a cio J nilllf'nlo, por] I'Ú d.:lacal' :uli"'os ou li po, icõcs
para CO)I liluil'('J11 lJl'oj lo~ rlislinclas.
~C'sle caso pa~ arilo n r mai-.; ullJa di' u,"iio. quando de'laeado . no :.,0 turno, anl!' cI devolvido" á GamaL'a 10' Depulado" (]j).
,
.\d. J40.:.\o1
'âo aclll1i 'iwi: cm qualquer di'cu ão
('menda, ou adliti\'o' quc nâo lenham immediata relação com
a Illateria de que e l,l'al ar.
(.-\) d libel'ação d

13,9-9] 'j .

(a) deliberação ele 11-12-923.
(b)

" 3-12-919.

-M3_\1'1. 1 ii, _\.~ CI1Wlltla., da r;HJI1:1l"a dI)' D lufac10b U Pl'Ok"luCi do :--"I1:1r111 (rl'iill uma ;;1'1 ill:,ct1".,ii(l. qUI' rUl'l'l>p ln Il'rú
,i :3". d,' qllalqLH'l' lJl'lI,j,'e[I), I' "r'l'iín i1i::;cul ida:> ,IUI') JlIII' 1IIIIiI
":1'ln PUdl'I'I'll1 ":1:1' :till:l'a(ia:. O ~1'll,Hln, 11(1)'('[11, a j'('qlll'l'illll'lllll
d,' qua!qul'l' tle ;;"U" Incll1lJ1'o.o, plltlerú ti 'lpl'Jllimu' lJue "L' J'aca
a di -i,'II"":;\1I "IIi 10111110 .
.\IlII1'O\·,ula'i 1,lda,.: a.' l'III('/l(la.', I'l'àll I'PI111'11 iria,; rOll1 IJ
jll'O,iI'clll .\ (:uJnllli' '<10 de Hl'rlac(;àll. pal'a J'('rligil-o til al'CI'll'do
CLJIJl U yrl1cido,
.\1'1, H8, .\ '\iI',;<I I'arú illllll'imir r rli":[I'illllil', IHJ pl'illl',ipi r, dI' eatia ;;c::;:flll Ipgislalh·u. UJl1a 'Yllupsr rI(' Ioda::; as Pl'(ilJlI,;il~Õ('S d'uJl1a
(iull'a :amal'L1, r rir qUL1I'::;qUI'I' oull'(J' a::'iUInjdll":, qur1' Jl 'nilenlf', rir p.\:.anlC r pal'CC!'l' til' (;tlInllli-sõe,', qU1'1
1'1I:I'iYiiln na s"ssào anll'l'iol'. com r11'cial'acão tia rlala' elll
qUi' [fll'am pI' ":C'lrI " ao ,'cnado.
_\1'1. [/,9, ~50 'el'âo 1'C'cchida' prlil:Õ(''': (\ I'('J ['r,;l'lllacõ,''i
SI'1ll data, a'sigoallll'L1 e :rllo, uu concrl irias I'Il1 lel'JlIo,' 111('J1\IS
l'(;;'jLJ'iloSO .
.\,' a,;,::ip.nallu'us fH'I'50 ]'['cnn!lrcida~, quando a '\[I'sn julgaI' nrC('i'\sa I'i o .
.\l'l. 150. _\;:: IJl'liçõe,;, lllellloeiac~ 011 r1nCUl11CnIM, tiil'i,_iljo" ao .'r'nado. rlc"rl5n sei' f'IlII'COUI',; ali IJil'rclol' ria :-;1'["'cl'lI'i'l, IlLl lllJl'eSl'nlarllls PUI' qllnljurl' S"lwdol', 113 11(II'a tio
(''X!)('rlipnll', I' 'rl'1\II, sl'guncIo 'lia nal m'I'ZU,
.I'C'llwllirlns Ú,;
C:.)lllmi:-;sflp5 rOl11lJl'lc'nLc'i, ill'poi' uC' annunl'iado: 1'111 1'1' 'lI11l0
lJClll L" Sccl'l'lal'io.
l\,.L, 151.
S Illl'llll1l'ial"
r dOClll1H"nLos ,e1'ão acolllLlanhailos dI' pxLI neto,.:, por nnd "r onllcca o ,cu conll'uc!o .
•\l'I, 15:.'. ,I' <l :'Ilp:'a jlll"<ll' qll.' a malcl'iu oão ,; da 1'0111lwll'ncia da 'n,-ia. elllil.til'ü, pal'l' l'l' (' o npl'l',.;cnLal',i ao , pnadu .
.\1'1, 153, ~\ào f'C fará cI i '11'ibll irãu ans 'r'nad l'CS rle papeis
IlJa01U 'c1'ipto" ou impl'!''':!'\O :1'111 anlJlJ'izarão cio Pec icl nL '.
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DISCCSSÃo

.\l'l. 1.5 \. O: ])l'nje lo:' rlr l"j Oil I'r~oll1çiio ini iado, nn
Sl'na lu pa ,.;a1'50 pra' ll'c,'i rl i:'ells'ües.
Alt, 153, O;; que iC1'l'n:' cHI. ou Lra Cam:u'a () o apl'cscnIndos pela.'i Commis'õ - do Sena lo f 1'50 dua: di6CU~ 'õc,-, COI'1'0SI)on len le,; ti ~" l' tL 3".
Plll'agl'apl1o llnicll, '.I.'l'l'ão uma, ó di,'cus,;áo, flue co,.rcs[)(IJ1LIl'I'ú ,'1 . ", Of' PI'( j,'clo: r lll'n[ osiçõcs de que lraLam o, a1''
Li '0-; II:?, 11 3 e I:! \ ,
!\l'L. (15(\. O,' aULogl'Upl1l)'; do,; ll'njccl.n .. ou pl'oposicõos,
I) 'lll como 0- uoculllculo" a cll j l'elali \'0', clarão :obro a me a,
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duranLc a discussão. lncumb ao sceeelario das acLas receb l-o c re::;Lituil-o á. 'ecl'cLaria.
_\t'L. 13/ . .\ pala\Ta ,;erá. dada Vela ordcm em que fôl' pcdiL1a e allcl'OadamcnLe, ele modo quc a un:: oeadol: que fa11e
conLra se siga o LIra LI favol'.
Para ClllP i -Lo 'C obs 'J'VC na in..; 'l'ipção, o' 'cnadore, ao
pedi1"11l <I palaq'a. devcm dctlal'al' -i (. prc'l llU conll'a que
, Yfiu VL'ulllllH;ial'.
Purat;'rapllO lIni 'U. :::iI' dui' 011 mui..; ,'cn<ulul'c:' pcdircm 'ilTIullaneamcnlc a pala\'l'a, para fallar no !l1P 'mo senlido. compele aI) Pr ~idcnle regular a prcccUcllcia.
ArL. J58. ~Cll1prc qlle haja doi.' ou mai::; projecLos 1'elaLivo" :10 n: sm a, ~ ImpLo, haverá r1i::;cu, ão pe via 'obrc f\
prefcrcncia dI) 11UC dc\'c s L'vil' dc ba.,;c á di cu '~ão, sem comLudo se cnLcndcr qll' o' ouLro ficam prcjudicado·.
Pal'a" l'apbo lI11ico. E:;la eI i ClI:. ão prévia 'obr a 1 rcfercncia póelc -Cl' J"ila n~ ]lIaIqllcl' da' r1i:clIs"'õ' 'm quc e tivc!' 111 o' projcclo .
ArL. J59. _\. 1" eli'cu,.;são d luallll r pt'ojccLo póde dae- e
no dia: "li iul.c ao da dislL'ibu ição do s u illlPl'C '0, ou anlcs,
sc c 'La JÔl' di 'P 'n:ada.
Al'l. [uO. :"Ia L' di'clI..;'ãn lo' proj '!:lu:" quc 'cr~1 'Ill globo,
só se LralL~l'á da ,'lia (a' L'onsLillll'iunalidac!l' não - 'nela pormiLlido aeliamcnll) nC111 I'nlcnda:. :"Ie..;sa di:::cu '::;ão cada cnador
podcl'ú JallaL' uma yez, não de\" 'uuo exccel 'L' de un:a hora.
O alllor dI) pro,il' 'Lo ler( pre1'crcn 'ia . .
Pal'agl'all!w IlIlico ..K sla di'L:ussáll u orador pod'r,i Jazer
a cl'iLica de lodo o pl'ojcclo.
ArL. 1G'I. Finila ('..;La di "l"lI,.;,.;ãu, u projl'do 'CI'<"I volado m
glubo; sc JUl' Ltppruvado, irú (I COillllli - 'ão a rJue compelir par<.l
inlcl'pOl' lHU'(' 'PI'.
2" li. cussfio dus [rojc 'lo' '01'<"1 dc arligo por
AI'L. IlU.
:lrLig'o. 'cpLlradanl 'IÜC, com <I;; emendas uH I' ida' e 1'illda Ll
dc cada um Iclle: procedcL'- -<"I CL yolação.
§ 1" .•\ voLacfio do: aL'li"os p1'cceelcr~L a LIa::; unlCnelas, cx:}cpLo:
a) c a,; mcnela for m 'UPI L'e, .'iva dos artig-o:;
b) ,c o cnacio, a requcrimento YC1'bal el' algun: 'coaelor,
rc olv I' o onl1'ario,
§ 2°. i\' cm nelas subsliLlILiya aprc::;cnLaelas pIas Gommisflões lerão pr .r l' neia na yulacão.
Ad. 163. O cnada poderá l'c:olycr. a rcqucrimcnlo verbal
elc qualqucL' elo::; :cus mcmbro' u por 'proposLa ela Mesa, que
a 2" di.eu·siío se rae" pUI' lillllo. apiLulo,. ou "p.'()0':s. 1\0 lc
ca~o a yoLatão S' l'al';i por igllal mo lo, I adcndo o ~enaclo, a. 1'c(a) deliberação do 13-V-V17.
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qLlerimenlo de qualquer ]05 s US 111 mbr s, d lerminaL' 'a vo~
tacão evarada d un .. ou mai al'tigo ,
Pal'agl'apllO unioo (a), A cli 'ou 'tio da pl'OpO 'ieão da 'aJlJ<lI'a du' D pulaclos, fixuntlo a clr, pcza gemi ria Ftu[Jubliua,
'cI'à fei la PUI' paeles, cle accônlo com a lei 11. 2.l:H:!?, de \) do
agl)slo de 1870, '
•'erão cle lacada' para n' e fim ll~ di 'lJo:i\iú'~ l"lalivas á
de ]Jeza de cada mini leriu, afim cle ser '111 considrraclas COILJO
projecto disLinctos, que deverão entl'al' na ordem do- 1mbalho
(lom pUl'ecel' da GommL ão cle Finant;:a .
Alt, 163 A, s en enelas elo Seilado :i lH'OI'Qsi\itio tia 'uutara
dos Depulado', ol'cando a Jte' 'ila, rixando II D speza Uel'al eh
Hepublica e a fOl't;as de I erra \ mar erão ti i 'culidas e vaLada em clou grupo " obedecendo á elas ificação tios pal'ocel'es
favoraveis ou conLrario', alvo l'e lamacão e peciJicada de
qualqucl' 'etladar obl'e ulfla ou mais em nda (h),
~ 1
No gnllJO da d parecei' favoravel compl' 'ltend 111e a modificada
u de Lacada pam forII~ar m projecLos cm
cparudo,
§ 2°, As emenda elo 'cnado á proposicáo da Cam ara dos
Deputado
obre qualquer as umpto e que tenham sido por
esta rejeiladas erão di cu tida ' e voLadas por grupo con iderada do primeiro as de parecer favoravel c do segundo
grupo:l de parecer contrario.
§ 3°. Di cutida e ,"oLada toda a propo it;:ão, eeá. então devolvida á Gamara om as emenda approvada .
Ar[" 164., Approvado, em emenda, em 2" di cu ão, o projeclo dQ Senado ficará o'bre a mesa para ntral' oppor[,una~
rr..ente cm 3". Quando emendado, porém, será remeLtido á 1'0 pecUva Gommi são, com a emendas approvada '. afim de que
ella o redija, conforme ao vencido. Esta l'edaccão sorá impressa, para a 3" di cu ão, com O primitivo projecto e as emendas.
Ad. 165.
remessa de que Lrata o artigo 'Pl'eeedente será
dispensada; se as emendas contiverem ligeiras alter~ões,
Neste' ca o o projecto 6 poderá 81' sllbmcttido á 3" discussão decorridos doi dias, alvo di pensa de intersticio.
Ad. 1:66.
3" di cussáo versará sobre to lo o pr ojecto.
sobre as emendas approvadas e sobre as offerecidas nesse
turno,
ATt. 167. Tralando-se de Hegim nto ou de projeeLo ' de lei
divididos em titulos, capitulos e arti"'os que envolvem materias
diversas, o Presidente, a bem da ordem, ou a requerim nto do
algum Senador, proporá o proce o a seguir, na 3" di cu são,
Q.

(a) deliberação de 27-11-916.
» 11-12-923,

(b)

-
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M em globo, se por titulos, capitulos e artigos, 6 o Senado 1'e':
solverá, sem debate.
Ar . 168. Terminada a 3" discu são, o Pre idente porá a
voto em primeiro logar a emenda nella offerecidas depois
o projeclo com a allerações feita; decidindo o Senado aifirmatiyam 'nle con iderar-se-á o projecto approvado.
Ar!'. 1G9. 'e a m ndas adoptada em 3" discu ão conLiverem rr:ateria nova serão mais uma vez discutidas na sessão
seguinte, com os al'Ligos a que 'o r ferirem.
Nesta nova discu ão é vedado' ofi'erecer oulras emendas,
salvo de redacção.
Art. 170, Approvado definitivamente o projecto, será remettido á Commi ão de Redacção.
ArL, 171, 'emendas a propo içõe da Camara dos Deputado', orão enviada á. Commi ão de Redacção, para redigil-a ,em a incorporar á propo içõe .
Arl. 1~:2, Apre'enlada c lida, a redacção ficará .'obre a
n:esa para el' impre sa no jornal da Ca a e discutida na sessão
,eguinte, e
a impr s ão fór di pensada poderá ser discutida immediaLamenLe,
e ta di cu .. ão e poderá 'uPP1'imir ou ubsLiLuir alg'ullI
t rlTIU, ma não um arligo ou parte deUe, nem alterar qualqu 'r
de ua. di 'posiçõ , alvo na hypothe e do artigo seguinte.
,\l't. 173. e o Pl'oj cto contiver ab urdo, artigos conlradictorio . ou infringÍl' a Cou tituição o enado decidirá pl'éviamenle e t ponto por proposta da Me a ou de algum enadoI.
D cieliud af1'irrr:atiyamente, erá o projecto na e são
seguinf e daelo para di cus ão afim de offrer as nece sarias
emenda, e voltará á Commi são para redigil-o de accôrdo
com o vencido.
Arl. 17 í. o di cuLir- e a redacção, salvo a hypolhe-e do.
artigo pr cedenle, cada ,enador poderá fallar uma 6 v z.
Ari. 175. Na discu ão, que erá unica, dos pareceres, indicaçõe e requerimento, cada enadOT s6 poderá fallar uma
vez, xceplo o relator ou autor, que poderá faUar dua vez '.
Arl. 176. Os requerimenlo' serão di cutido e votado na
parte da e ão de linada ao expediente. Essa discussão, esgolada a. hora, continuará na essõe eguintes, se o Senado não
conceder preferen ia para a apre entação de outros requerimentos ou indicações.
Arl. '177. Se a ol'den:' do dia fór - trabalhos de Commissões - a di cus ão dos requerimento proseguirá' até o Jim da
sessão,
. ,.
Al'l. 178. Depoi de discuLida qualquer: materia da ·ordem
do dia, ou não havendo quem a queira discutir, o Pre idente
declarará encerrada a discussão e, se por falta de numero

~egal,
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não puder _er, a alludiela materia, yotada immediatamente, adiará a votação.
ATt. 179. Na .'estião eguinle a orelem do dia começará
pela votação elas mat ria, cuja di cus ão
tiver encerrada,
~alvo haven lo paTecere.
obr l' onhecin~ nto d po lere' ou
materia julg'ada urgente, que torão prel' J'encia.
Ad. 180. O enc l'l'amento eI uma di cu--ão não p'ejl1dici.1
a Lia' materia' quo s 'cguircm na orelem do dia, ai" que e ta
ve e gote.
,
Arl. 180 A. O ene l'I'amenlo normal de CjualCjl1eL' di 'cu tio
dal'- e-ha p la au"'encia de oL'aelures (a).
§ .)0, E' permitLido, porém, a qualquer S nador requerer
o encerram nlo da di cu . ão de qual lU r maJeria de de quo
faltem 20 dias l)al'a o Lermino da ~ são, 01::; ['\'adas ainda
seguinte regras:
a) na di cussão unica Lia cmcndas ela Gamara a projectos
do ~enado, deseJe que a n~aLel'ia lenha 'ido debatida em duas
se õe: fa,llanelo 'oure cada' g:rupo rlou,' omdorc ;
b) na segunda discussão, quando já tenham I'ullado, pelo
meno, , tre.' orarloL'u.' .. ubre cada al'i igo ou '111 'Ildas cm debato;
c) na t l'ceira di,~cu 'são, ti 'de que a mat 'L'ia t 'l1ha .'ido
dobati la 111 lJ'es ,ossões;
ri) na di,;cu:;; 'ão da redac,çõl" l'ina '':, desde que Lenham
fallado dou' ul'adore.. ;
e) na di UI ',;ão das L" lan:õc' !'inal.'s da.' I'i' allJlUa' desde
Cjuo tentIam l'allado dois oL'adoro~.
l\rl.. 181, IniciaLla, a cliscus.. ão ue qJlalquor materia não
seá inleerolllpida para IL'ata 1'- e de ou t1'a, sal \'0 auiall1ellLo
011 qnc lãu de urdem pUl' "lia, u:5citaelu,
Al'l. 1 :! .•\' matol'ia , com discu,; 'ão 'IlC 'nada, CjUI' não
forom re5o!\-ida - na
'--ão I 'gislaLiya e ficaL'elll para a 0guinte, con,;id l'ar-sc-ão adiarias p,H'a onLilluarcm a 'er d-i cul.idas, no.' Loemo' cn;' que o a 'harom.
Ad. 183. O.. adiamento são por t mpo fixo ou indelerminado,
O adiamento por t mpQ Iix lcm log'ur:
10, Pam 'er o projecto rcmcttic!o a alguma ua - 'oJllmisõe da Gasa;
2°. Para el' Ii.. cu Lido m dia clel 'L'm inado,
Ad. 18 L O aclian~elllo pai' t mi o incloLcl'Ininarlo ou para
a legislalura ~eguillLe cQuivalc á rejeição la mal.eria principal.
§ 1°. O aLliamento, por lempo indoleL'minaclo, da cliscussão
rIo cm 'nelas da Gamara cios DC'lluLaclos, l'(',iciLacla.-' pelu Senado
, 1Jlall~idu, pela mesma Gamara ,', pcrmilti lu_
I

(a) deliberação de

~1-1>923,
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§ 2°. EsLe adiamenLo, porém, ,ó e con ideraL'tÍ. appr vado,
obLiv L loi. Lerço do.'" Lo pre. enle·.
Arl. 1 5. O: adiamenlo,: .(, lJod rão ::er proposlo" pelo'
;'eoaclol'e,.;, Cjuando Ih coub r a vez do fallar, ainda Cjue não
quciram moliva'l-os, n~a,' ,Ó. rão discuLidos eI pai .. eI· apoiado
por in o cnadore .
.\rlo J, 6. O " na lur que "rqueL'eL' o adiamenlo ela di cu . ão
dr qualquer malrria nã pel'rl a vez d 1'allar. obre clla.
ArL 18i. Quando., requcrer o adiall1cnlo da eli cu são
dc umn malcria ou c .~u ilar SObL' ella quc:'Lão dc ordcm
o incidcnLr scrá :,ulJm LI ido ti "olacão e se proce lerá conformc
no v n ido.

l\'ão ha"rn lo num 'L' para "alar. julgar-so-á prcjudicado
o incirlcollJ p conlinual',i, a di cussão la malerià pl'incipal.
Ad, 18 . E' \'od,1(lo. na m ·n::1. cI i:cu . ão, reproduzi l' ad iamcnlo . ainda quc cm t rmo ou pam fin. diff rcntc, al\'o
para cr o projc lo, anl dr "olado 111 3' di cn ão sujeiLo
a cxam
Ir al"ul1la ria' Commi' õr,. ca o em CjU :1. di cu .ão
liraS "uil';L ri pois rio pal'cc l'.
Arf. 18!). lTI licito au • pnal! L' rcCju L'rr lne um projeclo
approvarln cm ~" rli" 11.~sã().
a Qualqller das Comn:i õc.
\rl. 190. O rnaelf1J' QUc Juiz r prop '1' urn'cncia u ad
da l'órl11ula: "Prco a palavl'3 para nc", ci urgcnlc·'.
Ar1. 191. L'grnlc para inlrrl'omprr a ordem do dia ó e
dcvc nlcn Irr a mal ria que fical'ia pL'cjndica La
não fó ,e
LraLada imm diatamcnt .
AJ'l. 19:.. A urgencia não imporla e. ão permanenLe.
Art. J9::1 .. A di. 'U, ão da materia juhlda urgcnle póde
ser adiad::l. ,.;e o debatr 1110 IraI' que o a: .. un:pLo não J'i al'á
I l' judicado. nüo ~r.ndo r ~ol\,j lo imll,ecliatamenlc.
\1'[ . .!%. :'\a l11alcri::l
uj ila_ a dua di cu .õe, a urg neia li pell::iarú o intel'sUcio da 2" pam a 3"; na
ujeita a
lres dlspCl1 ará a 1" c o inLer I icio ela 2" p::lra a 3~.
Art. 195. Ó no caso~ de invasão, motim ou r volla poderão a' [L'e di II õe~ L' feila- no me 1110 dia. s a" im o
reso Iv r o eDado .
Arl. J9G. Na qn Mõ . de ol'dem que srl'áo drcic1ic1:r pclo
Pre:i I nl,c, bavcl'ú recuJ'so para o • rnado. quando rrqucl'irlo
por qualCjllC'l' de
lIS mCll1bL'o:. O PI'('~id nl
10derá indcpenrl nle dr l'rqllcl'imrnlo. uhm Il r ao . cnado a ri cisão da,;
que l.õ
AI'I. 107. Em qllalql1Cl' discns. fio pode!',) o projecto ser
rcmC'LLirlo a uma COl11missão. se
cnado a. im deliberar.
Ar! .198 .• alva a>; di. posicões r. prciac' drslr RC"'imcnLo.
cada rna lol' podcrú fallal' dIla. \'C'zc. na l11e. ma li. cu;:são; o
reJalOl' rio pai' rI' qnr concluiL' pOl' Pl'oj relo. ou o al1Lrll' de;:I·]
po lcl':Í fallal' mais UI11f1 \'rz. no rim do drbal .

""L
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TITULO IX
D.\

\' O '1'.\

ç:'; O

ArL. 199. A votação póde ser feita POI" tres maneiras:
1", syrr.:bolica· 2" nominal; 3", por escrut.inio secreto.
Ad. 200. Em regl'a terá lagar a votação symbolica: a

nominal só nos casos do art. 37
3° da Oonstituição, ou
quando o Senado a determinar, a requerimento verbal de
algum Senadol~.·
Paragl'apbo unico (a). A votação por e, cruLinio 'CCl' to
e fará na. Iciçõc e quando o 81'nac10 () rlell'l·minar.
Art. 201. A votação symbolica se praticará levantando-se
os • enadores que approvarem e ficando se~t.ados os de opinirlo
contraria.
§ 1.0 Se o re ultado do vot.os ràr tão manifesto que, :i
primeira vista, se conheça a maioria, o Presidente o publicará; não o sendo, ou se algum Senador o requerer, os Secretarias contarão o votos, primeiro dos que se levant.aram
e em seguida dos que ficaram cntarlos, que, para esse fim
I' por seu turno, se levantarão a convite do Presidente.
§ 2.° Essa verificação, porém, rlr.vcrá ser requerida antes
de ser iniciada a outra votacão. Neste caso será permittido
o voto do Senador que ent.rar para o recint.o.
Art. 202. Na vot.aÇ<'ío nominal. o 1° Secr.etario fará a chamada dos Senadores que compareceram á sessão, respondendo
est.es - sim - ou - não - n. medida que forem chamados; os
;lo e 4.' SecreLarios /'omarfio nota do. votos, que em seguida
!lerão lidos, publicando o Presid nte o resultado.
Ad. 203. A vot,ação por escr11 tinia secreto, trat.ando-se
rle eleições, far-se-á por meio de cedulas escriptas, sendo lançadas em urnas que os continuas levarão a todos os Senadores.
Apresentadas á Mesa toda as cedulas, o l' Secretario as contará e lhes publicará o numero; ém eguida passará uma por
uma ao Presidente, que lerá em voz alfa o conteúdo e as entregará ao 2° Secretario. Ooncluicla a apuração, o Pr sidente
publ'icará o resultado.
Ad. 204. Nenhum Senador pres nt.e poderá escusar-se de
vot.ar, salvo se não tiver assistido á discussão.
Art. 205. Não poderá, porém, votar nos assumptos em
que tenha interesse .individual, conservando-se, entretanto no
recinto.
. '
Art. 20'6. A votação não se interrompe, excepto por fa1L~
de numero legal dos Senadores.
(fi,) çleliberaçiio çle 4-7-9]1,
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Art. 207. Dando-se empate numa votação será ella repelida na .es ão seguinte; se o empate ~e reproduzir, aPre i(lente decidirá, pelo voto de qualidade.
TITULO X
DO SENADO COMO TRIBUKAL DE JUSTIÇA

Art. 208. Tendo o enado de deliberar como Tribunal de
Ju tiça para o julgamento do Presidente da Republica e demais
funccionarios federaes, na fórma da Constituição será presidido pelo P·residente do Supremo Tribunal Federal e proferirá
. ua sentenças por doi terços de votos dos membros presente .
A.rt. 209. Para e e fim, e logo que ejam enviados o
documentos indispensaveis ao processo, o Presidente do 13nado officiará ao do Supremo tribunal Federal convidDndo-o
a a umir, no dia e bora de ignado , a presidencia do Senado,
afim de que este se constitua em Tribunal de Justiça.
Art. 210. O proces o e julgamento serão estabeleoidos na
1'13 pectiva lei,
TITULO XI
DA OORRESPO 'DE ClA DO SENADO

A.rt. 21:1. O enado se corresponde:
1.0 Com o Presidente da Republioa por meio de Commi ões ou de men agens assignadas p lo Presidente do Senado
cm nome e representação deste.
2.° Gom a Gamara do Deputado por meio de Commissõe"
ou de officios do 1° SecretarJo dirig'idos ao i· Secretario da
l'eierida Gamara.
3,· Com os Ministro de E Lado por intermedlO de ua
Commissões em conferencia ou por escripto, segundo a natureza dos negocias, e por officio do i ° Secretario,
4,° Gom os Governadores do E tados po~ officio do 1· '-'~
cref.a.rio em nome da Mesa.
TITULO XII
DA ECONOMIA IK'rERKA DO

E '.'1.00 E S A POLlaIA

Ad. 212. A Me a fará manter a ordem e o respeito indiaI n avei dentro do edificio do Senado, exercendo, outro im
n. aLLribuição de distribuir e fiscalizar o erviço da Secret&ria.
empregando para e '0 fim os meio facultado no Regu]amonto
da mesma Secretaria,

-
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Art.' 213. E' permiLtido a qualquer pessoa, v6si,ida dt;centemente, a sistir ás ses õcs: comlanlo CJl1r cnLe' pal'fl o
edificio ~em arma e se conserve em ilencio.
Art. 214. Quando por affluencia de e p cLadore" niío fór
sufficiente o e paço das galeria, o Pre idente poderá franquear-lbes a entI:ada noutro logar, dond po am as~istir á
s ssões, evitando-se, em todo, caso, que seja perturbada a
marcba dos trabalbos.
Art. 21'5. Se dentro do edificio do Senado alguom perLurbar a ordem, depois da primeira ad\'cr-Lencia, o Pl" id31lle
mandará pôl-o em custodia; feitas as averiguaçõc, necr~ aria.:;,
scientificará o Senado para ollar-sc o paciente ou enLregal-o
á autoridade competente, com officio do 1 ,'CCl' Lal'io, participando a occorrencia.
Art. 21,6. Ao Ministro da Fazenda erão cnviada as
folba d
ubsidio dos 'enadorc. e a dos ven imenLos dos
mpregado, da Secretaria, afim de erem paga p lo Thesonro
Federal, e deJlas se remeLL rá uma cópia ao MoinisLerio do
1nt rior.
Art. 217. O director da Secr Laria, ob a fi calização da
Commi são de Policia. eI:virá de th oureiro da quantias quo
forem ,"otadas na lei do orçamento para a despe a Ol'clil1aria~ e eventuaes da Ca a. Recolherá a omma que recebee
do Thesouro Federal a um cofre . eguro, de que ter~t uma
cbave, ficando outra com o vice-direcLor, ou enLão a algum
c tabelecimento, bancario, se as im o julO'ar mai' conveniente
a Comm'issâo de Policia.
Art. 218.
o primeiro trime tre de cada anno. o dito
lhe oureiro apresentará a necessaria conta do que roc bru o
despendeu e do saldo que exi .te em caixa, afim de 01' examinada f' approvada pela Commissão de Policia.
0

TITULO XIII
DA

SECRETARIA

ArL. 21 9 (a). A ecrel aria do Senado tel'á um director,
um vice-direclor: um secr Lario da acta, um bibliotb cario,
um archivista, um ecreLario da Commis ão de Finança, seis
officiae3, um con rvador da biblioLheca, um do arcbivo, um
auxiliar cio archivo um b 1'c da redacç:,ão dos debate, quaLro
redacLores dr I baLes. quatro auxiliare, um redactor do'>
Annaes, quatro auxiliare, um chefe e um sub-che1'c do
srrvjç:o '1'('l~onTaphico. fjllall'o la ·]]ygrapho. cl
1" ela e,
(a) eleliberaçilo elo 27-12-917.
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quatro de 2" ela e. qualro de 3" clas"e, um dactylogl'aphochefe, eis la lylogl'al 110., cin o auxiliar . a Idi lo . um poeI iro da ecretaria, um z lador do dificio, um ajudante de
port iro. um continuo da ,ommi:; 'ão I Finança.. J 1 continuo , doi- chau((elll'S, dois a'judant s c 20 eev nlArt. 220. O director e () demais empregados da Secretaria erão nomeado, di~pensado do serviço e demiltido
))('10 enado. m virtude de propõ ta da Commi são de Policia.
1.0 As agas no cargo da Secretaria, comprehend ndo
o archivo a bibliotheca. a redacc;ão do debate e a tacbyg'l'uphia. erão sempre preenchida por promocão, rlenll'o ria
:('rção' respectivl\.
. 2." A de porteiro e d zelador erão pelo r pectivo
ajuelant e a deste pelos conLinuo do quadro, mediante propo:La do director da S cretaria e a juizo ela Comrnissão rle
Policia.
. 3.° A de continuos que se abrirem por fall cimento
ou e1i pen a de erviço -rão pr enchidas pelos ervente que
lr'nham habilitação; mediante concurso.
§ fio° Os servente gozarão elo. me mos dir ito e regalias
lU o continuos, alvo quanlo a v ncim nlo que erão os
rI a re pectiva tabella.
rL. 221. Um regulamento especial marcará os dever
e aLtribuiçõe de cada um do empregados de que trata e L
t.itulo.
ArL. 222. O título d nomeação de todos o empregados
rão lavraelo na Secretaria e a signado pelo Presidente e
•'e retarios.
' . 'iV ~ ,.
Art. 223. O 1~ Secretario, por deO/Pacho, não havendo inconveniente, mandará pa ,ar a cerLidõe pedida ao Senado.
do documentos existentes na Secr taria. r gulando- e e ta.
qll::mLo aos emolumentos, pelo e tabelecido em lei.
enado Federal, 7 de dezembro de 1903. - José Gomes
Pinheil'o Machado, Vice-Pre idenLe. -Joak.im d'G. Catunda,
1 0 • ecretario. - Nilo Peçanha, 3° ecretario, .ervindo de 2· . IIenl'iqne Cotttinho, 40 ecreLario, servindo de 3°. - A. Aze?'edo, servindo de 4" Secretario.

REGIMENTO COMMUM

REGIMENTO COMMUM
o

Congresso Nacional resolve:
OAPITULO I
DAS

SESSÕES

ArL. 1.0 A dua Camara do Oongres o 1 acional funccionarão em commum para os fins eguintes:
1.0 berLura e encerramento da se sõe' legi lativas (arLigo 4.8, n. 9 da Constituicã9}' ".,.. .' " '..
2." ~\.puração da eleiç~-_do, Pi' ide'nL ... 0 do Vice-Presidente da Republiea (ar:t,: 4'1· (Ia' Con tituiçãõ) _;. '
3.° Pos 'e do Pre id~nte e do Vicç:f,residenLo da RopubliL:a
ad. 11 da Constituição).
Al'L. 2." Serão olemne a s ssõe ele abedura e encerram nto elo Cong'resso e as '-'éIe~i~G,'c Ido Pre fi:! nLe e do VicePr idente da Republica; e orcÚual'{a . á"
ões destinadas
á apuração das eleições destes.
'\.l't. 3.° Taes essões se realizarão na sala do Senado ou
Da da Camara dos Deputados, mediante prévio accOrclo das
i'e pectivas Mesas .
.\.rL. 4.0.\.
o Õ' :;olel1111c começarão ás H hom e
durarão o Lempo necessario ii realização do: )'ospectiyos acLo',
e a ordinaria começarão á 13 hora e durarão quatro hora .
podendo ser prorogada .
Art. 5.° A' reunião do CongTesso em sessão precederá
pal'Licipação e mutua intelligencia entro as clua Camaras, na
f6rma de eus reg-imentos.

'e

CAPITULO II
DA MESA DO

co

'GRESs6

Art. 6.° A Me a do CongTe~ o se comporá cio um Presidente e quat~o ~ecretari~s."

-

62-

8 L" Presidirá ás se sõc;; II Vice-PresidenLe do Senado,
quo será substituido pelo Pro idenLe e Vice-Presidentes da
Gamara dos Deputados.
§ 2.° Servirão de ecretario aiOS o 2"5 da dua CaÚ 's(Jllol'da do
nlaras, os quaes tomarão assonfo á dil'cila
Prcsidente, guardada a sua 'ordom numerica.
§ 3.° Os Secretarias serão sub lilJUido p lo 1'0 pectivas
substitutos.

CAPITULO IiI
DA ABERTURA E ENCERRA lENTO DO CONCRE 80

ArL 7.° Nas sessões prepatatorias qu caela uma da Camara devo realizar annualmente, cQnforme ao eu ro.,pectivo
regimento interno, logo que houver o numero de membros
exigido pelo art. 18 da Constituição, feitas a preci a COO1municações entre si e ao Presidente da Republica, se marcará
o dia, hora e loga~' pax:a a sessão solemne de aberLura do
Gongresso ..
ArL S.o Quando em amba ou numa da
amal'a não
houver o numero legal pal'a principiarem a. se õe no dia
marcado -pela Constituição, ou n da couvoca ão exlraordinarill,
a' Camara o communica.rão entre si e ao Pre idente da
Republica.
Eguae cOO1municações. e farão logo que o numeL'O 1'.tiver completo, procedendo-se p lo modo indicado no artigo
anierior.
Art. 9: A' hora marcada para a essão de abertura, oecupando eus lagares os membro da Me a, Q Senadores e
Deputados, o Presidente declarar á aherla a essão legi laLiva
do Congre.sso Nacional.
§ 1.0 Aberta a sessão, o 3° e 4° 'ecrelarios receberão :i
porta da sala o emissario do Pre idente da Republica, o qual.
inLl'oduzido no recinto, entregará ao Pre idente do Congresso 1.1
antogl'apbo da mensagem, retirando-se com as mesmas formalidades.
§ 2.° A mensagem será lida pelo 1° Secretario. e, concluida
a leitura, o Presidente encerrará a se~são, em permittir 'que
Be trate de qualquer outro assumpto.
rt. 1.0. A sessão de encerramento será pl'ocedida da:!
diligencias prescriptas nos arts 3° e 5° deste Regimento.
Nessa sessão, o Presidente, ao encerrar a se são legislativ~ do Congresso, fará uma re anba ou exposição, yerbal ou
e~crjpta, dos trabalhos realizados.

-63,CAPIT . LO IV
DA PO ' 'E DO PilE !DENTE E DO ViCE-PHESlDEN'l'E DA REPUDLICA

.\ll. ',I J. No dia ti 'ig'uatlo para po e do Pre iel nLe e du
Vicj3-P1'e 'iLl 'ol' tia P,epulJlica, al.Jerla a ,e são, o Presidente do
ngre . Ú 110m aeá dua depulaçõe de eis membros cada
uma J ara recebei-o á porta do edificio e inLroduzil-os no
recinto.
~ J.u .\.' enLruda do Pr idente
do Vice-Pre idenLe da
H.epuLi iea no 'alão, a l\[esa, os Depu Lado', enadores e especLaclo1'c' 'sLarão de pé al ljlie aquelles tomem as ento á direila dI) Pr 'idenle cio Congre o.
S :....' Em guida o Pre idenLe c)o Congre' o allllUncial'á
que o Pro 'idenle c o ice-Pre idenLe da B.epublica vão fazer a
al'fil'lnac;iio olemne d 'teeminada p '10 art. 4-i da Conslituição.
S
PI) -lo' '11Lão cle pé lodo os membro do Cong1'e o (~
pe' uas p1' -enle,
Pre,'idenLe e o ice-Pre idenle da Republica pr ounciarão cm voz alta, cada um poe ua v z, a .eguinle al'Iirmal)ào:
"PI'ome/to lIIanl 'I' e cmnpl'i!' com 2Jel'feita lealdade a
',U

GOI! 'lillli/:üv Pedcl'a/, pl'omo CI' o /Jem gel'al ela Republieu,
'/las lei, 'I.~ ten/m'-lhe a união, a integl'idade e a
úulelJend 'neia."
v/JIiCj'/'W' ali

~ ,I." Da LJO"c
lavl'Ueá lermo que, depoi de lido 'erá
a 'signatlo p II)' cidadão: mpo ado e pela 1\le a do Congresso,
R 5." TcmJinada a '01 mnidade da po se, o Pre idenLe e o
Vice-lr 'id nle ela R publica se retirarão oom as mesmas forllIalielael ' la recepção e o PresidenLe do Congre o encerrará
a e -ão em permillir que, e trale de oulro a umpLo.
.
.\d, J2. Da' e õ
01 rone le po e do Pre idente e
Yice-Prr'id 'Ille la I epublica, e de abcl'Lura e en erramenLo do
Congec~, , e lavrarão acla que erão approvada pela Me a
OpOl' '!la a ignada'.

C \.PITULO
D.'\ .\P 1\.u.:Ãü D.\ E1,EH)ÃO

DO

PHE mE1\'l'E E DO VIGE-PllE mE 'l'E

DA REPUBLICA

At'l. J3, .\ apuração ela eleiç,ão para Pre idente o para
\ ice-Prc, i lenle ria Repuhli a serú. feiLa 1 elo ongl'e o, com
qualquer numero tle m mbl'o presentes. (ArL, 4.7, § 1° da
\,.lonsLiluiCão.)
'
..
l' . 14. A apuração será feita pela l\Iesa, aux111ada por
cinco ommis õe sorteada denLre o membro8 pre ent.e8 do
Congre. o.

~ 1." Cada COll1ll1issão consL:ll'á de seis membros e elege~'á
dentre eltes um Presidente para disLribuir e elirígir os traba.lhos.
§ 2.° A acLas eleitoraes e de apurações. pn.1'ci;aes feitas
nas capitaes dos E Lados e no Districto Federal serão distribuídas ás Commissões pela fórma seguinte:
A' 1" Commissão as acta elo Am~;.:onas, Pad, Maranhão,
Piaully, Ceará e Rio Grande (lo Node;
A' 2" as ela Parahyba, Pernambuco, _\.Iagõa .., .'crgipe e
Espirito Santo;
A' 3" as (la Bahia, !lia le Janeiro e Di 'Lri Lo Felleral;
A' 4" as ele Minas Gera s, Goyaz e 1\1atto .Grosso;
anLa Catharina c H.io
A' 5" a' ele S. Paulo, Paraná,
Grande elo Sul.·
§ 3.° Cada Commissão apresentará ú Me"a d Congl'eS5G,
dentro ele cinco dias, um l'elatol'io expondo .0 resullado cio
exame e da apuração ela eleicão cle sua re.1 ectiva Cil'CUlnscripção; propondo as conclu 'õe' que julg'ar cOll"enirnlp·.
§ 4.° Na apuração .'erão contemplada.. H' ,'olacõ .. COllstantes ele aulhentica·s elcitoraes, que não Lenhn111 sitio PI\:sentes e consideraelas pelas juntas apUl'aelOl'a..
;; 5.° Não poderá fazer parte da ommis 'fio apLlI'ad Ira o
representante cla re 'pecLiva circumscl'ipl,;,ão.
Ad. 15. A Mesa, á proporção que JÓI' rcccl1enLiu os relatorios elas Commis 'ões, irlL fazen lo a apm:ação geral,
concluida esta, formulal'á e apresentará ao Congre 'so o seu parecer. acompanhado do.' r -latorios das Oommi. ·õe..
Parag'l'apho unico. E.·ses pal.'ecel' e r -latorias
rilo publicado' ,nntes da di cu ão, salvo se o CongTesso resolver a
contrario.
Ad. 16. O parecer da Mesa tel'ú uma di 'cussão unica, que
não se prolongará além de dua sessões. Nessa di cus ão, cada
orador 'ó falluni uma vez, não podendo exceder de uma hora.
Ad. 17. Qualquer representante poderá offerecer emendas ús conclusõe' do parecer durante a liscus ão, bem como
apre 'enta]' á Me a ou á' Commissões apuradora reclamações
ou documenlos relati os á eleição.
Art. 18. Emquanto não fôr apresentado o parecer da
:Mesa com o resultado da apuração, a ordem cio dia do Congresso será o trabalho das Commi 'sões apuradoras.
Ad. 19. Verificando o Congres o Icrue os cidadãos mais
votados obtiveram maioria absoluta de volos para Presidente e
Vice-Presidenle da Hepublica, o seu Presidente os proclamará
eleitos.
.
A1't. 20. -e nenhum dos votados houver alcançado
maioria absoluta, o CongTe so, em acto continuo, eleg'erá, por
maioria dos voLos presentes um denlre os dois mais votados na
eleição direeta.

-
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L0 Essa e]cüçfí.o srdl j'1'ila em rloi.~ rscrutinio, lbpara Pl'esidenle e YicL'-Pr ·il1L'nll'. l'esprcLinllllCut '.
SI.' 11l.'1a ulJlIl'al;ão SI' hnU\'L'I' "Pl'ifi 'ado qUI' n pi 'it.:üu Liil'eela
nãu tll'lI IJI01 illl'ia a/),;ó'lula para amllo,; oS cargo.
; ~,"
Cl',cl'uLiniu será c 'rolo (' o "Ilo só pULlcrá ~el'
dadu a 1I11l elo' dois cidadãos mai' "utaLlo na 01 il}üO direclu.
$ 3." .\ eloir'ão
'orá feila modiante chamada: o c.udu.
membru tlu Congre so, ú proporção que fur cllawado, d llfJiLará a sua cedula na urna fcclJada, quc de e cslar 'obre
LI mesa,
§ ~." .\nLo' do abel'La a urna, lodorá "otar qualLju 'r
lllcrnbl'o do Congros'o quo n<1 o Lcnha I iLo lIa o 'ca .iüo de
seI' chamado.
§ ;:;," Finda a "oLacão. ::t :\lcsa abrÍL'i a 1II'na. clllllal'á a~
t.:cdula', Jará a apul'ução c publicará o rI.' l1ILaLlu.
§ li." Em ca'o do cmpaL , coruiÍderar- 'C-;1 I 'itu u luai,;
\elho.
§ 7.° A acLa, além ele loela~ a occorren ia CJu 'e dcram
pa eleição, mencionará o nome do J1lembl'O, do Congre o
que huuvercm "oLado e o numero dos que deixaram le o Jazcr.
5\

linclo

CANTULO

vr

UI PO rçÕES DIVEflSAS

"\rL. 21. Para regulaI' a ordem los trabalhos, attribuições
L1o' I1lel11bro:' da :\fe a, liscu são. "oLação, rco'imen e policia
da Ca a, ' rvid o Rogimeu~o el
enaelo em tudo que n50
e 'liv r pro"idenciaclo neste.
Ad. ~2. O C n"'1'e o corr 'lonL1e-'e:
1.0 Com o Pl'esielenLe la !RJepul lira paI' m i el Gommi .. õe' 011 de men a"'en a ~iO'naela pelo Pre idenL cm nome
do Congr ~ o;
",0 Com o" millj 'Leo' Ir Eslaelo r com o Govcl'nael l'eC;
L10s E laelos por oHi ios do 1° 'ecrelario, em nome ela :\l ,a.
Arl, 23, .\. , ecr taria cio enaLlo fUllccionarú como ecreLal'üI do CongT' o.
ter~L a ~ u al''''O o aTchi"o tl Loelo'
o' papei
documenLos. Os emprega los da ecretaria ela
lumaru cios Depu la los auxilj'arão os da ecretaria do
nado.
•\.rL. 2f[. Revogam- e as di posiçõe em conLrario.
COllgl'e' o Na 'i na!. 2:.. el agosLo de J 92. - Pl'tu.lenle
Ju 'é de Jlol'Ctes Bw'l'os. -loão L01JeS Fet'l'eÍl'a l' ilh.o. - Joi]u
Pedl'o Bcrrol'l ricil'a, - AntoniQ Aze)'edo, - Gil Diniz GOlllrtrl.
- Antonio BOJ'{jes de Alha?lcle JWÜO)·. - Antonio Nicoláo Mon,.
leil'o Bacna. - Fl'ancisco ele Paula Oti ei,'a Guimal'ãe',
'J.'homa: !r.oct/;igucs ela C)'lc;:,. :- Jo'ão, AntoniQ de Avellw'.
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REGULAMENTO DA SECRETARIA DO SENADO

REGULÂ~

Ei 1.'0 DA SEGRE1.'ARIA DO SENADO
CAPITULO I

Do pessoal da Secretaria
A1'1. Ln A Srerrtnria do ,'ena lo Leri os egu inf rs rmpl'r ':Hlo, :
11111 dir cLor; 11111 "ice-dil' cLor; um secretario cfn arLn:
11111 11 iI I ioLh cnl'io; um al'cl1ivi, ta; um ecreiario da '0111111 issi'io
rir Fi n'lllcaS; sei oI'l'ic iac ; um eOI1 ervadal' da B ihl iol hrcn:
um con' l'Yafiol' fio aJ'chi\'o: um auxilia1' do :ll'chivo; um 11('1'1'
cln I'crla cna cios dchal r:: quat l'O l'cfiaclol'c dos firbal c'; qualro
:lllxilial'es cl' 1'('(I ac I 01': um l'rfiaclol' Jo' Amuws; qU:llro auxili:ll'r": um eh .. l" rio "rl'\'il,,:ll :Icnog'l'aphieo; um sub-chcl'r;
qnall'l) lacll, gTapllo,' dr I" ela-sr; qualeo lacl1~O'l'apho, Ir 2'
cra,,~r' f;uall'o hlehygl'apho~ cll' ::l" ela r' um eh I'r rio
en'i\:ll
r1ael~'logl'apllieo: cis daclylool'apho': cinco allxilial'rs (nrlrlirio,,): lllll ]101'1 il'O ria :--rerelaJ'ia; um ajlldanl : um zrladol'
rl(l edificio: 11111 conlillllo tia Commi 'sfio elc Fillnllca,; II eonfinllo,: dOis (·/UI/I{{r'II/'s. rlni" a,iurlanll', p 20 cl'''cn/cs.

CAPITULO II

Das attribuições e deveres dos empregarIas
SECÇi\O I
DO'

DTnECTOn

ArL. 2: O Director
o chef ela ecreLaria e a r\le eslão
fllhOl'r1inarlos Lodos o' mpregaelos que sCl'vil'fí.O oh, 1'11 ]11'11drnlr arhitrin, ,Cl11pl'C quP as npce, sirlarlp. do 8r1'\'ico o exiI:;'il'rm
outra oi a nüo fOI' orei nada pela Mesa,
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Incumbe-lhe principalmente-:'
1.0 Mandar fazer a correspondencia õfficial do Senado, segundo as instrucções que receber do 1° Secretario.
2.° Manter a ordem e regularidade do serviço, fiscalizando,
adverLinclo, reprehendendo e suspendendo os empregados na
fôrma dos arts. 28, 29, 30 e 3i.
3.° Mandar, pelo secretario das aelas, organizar, para ser
publicada e çlistribuida no começo de -cada sessão, a ynopse
ele todos os assumpLos pendentes ele deliberação do Senado,
que ·ostiverem nos termos de enLrar na ordem dos irabalho.q,
com -d'eclariição' CIo estado em q'ue se acham.
/LO M'anc1ar organizar e apresenLar :.í. Mesa, antes ela aberIura do Congresso Nacional, o orçamento das despe8as ordinrtrias e eventuaes da Casa para o futuro exerci cio.
5.° Executar os trabalhos que lhe forem ordenados pelo
Pl'esidente e 1° Sec~etarjo, ministrando-lhes as informaoões
I .oJlt. ,'. I . I . 1'" •. 'ii; !li • ........ 1.. I
que exigirem,! f
6,· Crear e rubricar' o livros que forem indisponsaveis'
para o expediente e bom andamento do serviço.
7.0 Conceder lJcença aos empregados, por motivo jusLo,
ri L6 1'5 dias,
8." Receber do Thesouro Nacional as quãntias vaLadas
para as despesas ordinarias e eventuaes da casa, recolhendo-as
rrn cofr seguro de que terá uma chave e a outra o vice-directal'; ou então a algum estabelecimento bancaria, se nssim
julgar mais conveniente a Commis ão de Policia.
9.0 Mandar org'anizar, no primeiro trimestre de cada anno,
a conLa do que tiver recebido e despendido, e ~"o saldo exi Iente em caixa, afim de ser examinada e approvada em conferencia da Commis. ão de Policia.
10. Ter debaixo de sua guarda o inventario de toda a
mohilin. e de todos os objecLos que houver no Senado, afim
de ([ue possam ser responsaveis pela sua conservação .e enIrrg-a os empregados a cujo cuidado estiverem confiados,
11. Encerrar o ponLo elos empregados, pondo-lhe as com])rfcntes notas.
12. Jl}lgar, ou não' ,justificadas as faltas dos empregados.
13. Authenticar os papeis e documentos que se expedirem
]lei a Secretaria e exigirem esta fOl;malidade.
14. Assignar as certidões, que forem pedidas e mandadas
]1nSSaI' pelo 1° Secretario, de documentos existentes na Secrel.uria, a qual se regulará, quanto aos emolumentos, pelo
que a esLe respeito se acha estabelecido em lei.
15. Corresponder-se com todas as repartições e autoridades, quando fóI' a bem elo ,serviço, e a correspondencia não
c1en, por sua D.atur~za, ~er. assignada p el2 ~o Se~retatio.
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16. Prõpôr á Mesa quliesquor medidas que 100 parecerem
neoossarias á bôa direcção, distribuição e economia dos serYir,o que lhe cumpre regular, pro, e1;' e in peccionar:.
17. Tomar dos empregados, no aclo da posse, o formal
compromisso de bem desempenharem seus deveres.
18. Ordenar as despesas que se tornarem necessarias, ou
qll a ?l1.esa re olver que se façam, e criptural-a-s e ter om
c(Jllvelliellle ordem o documonlos a que se referirem.
ri, R,· o impedimento rIo Dir clor ervirá O official (1)
QUO ró'r de iguíldo pela Mesa, e, emquanLo não houver: deli.beração desta, servirá provisorinmenLo o mais antigo.
SECÇÃO II
DOS

'OFFIClAES

rL. Ij.~ Aos officiaes ~incumbe exe'cutar õs Lr~baJhos
f1llr 111
for D1 disLribuidos pelo Director, coadjuvarem-se,
pres(.arem in formações reciprooas e communicarem uns aos
oulm, o f1U rÓI' adequado á perfeita execução do serviço.
J\ rt, 5,° Ao secI'otario das a la"' ümpeLo
p cia 1mente :
j ,0 A , i. Lir a todas as ses õe publica e redigir a actas
eJr accórdo com a noLa que receber do 2° Secretario.
2." Ter a ou cargo e sob sua guarda os auLographos d
toda a propo içõe quo estiyerom na ordem do dia, com o
rI cumento que llws forem I elaLivos, de, endo entregal-o ao
Pre idenLe, no llia
m quo e di cuLir a materia, para e f ar 111 sobre a mosa
restituil-os á Secretaria, afim de
. rrel11 recolhidos no archivo, logo que ti, erem uma solução,
qur o reLil'o da ar lem do dia.
3,· Ter empr pr sente um impr sso ou cópia de todas
n, propo. ir,õ que so di cu Lil1 em, apontando as datas das di t'Lb õ " a. alteraçõe
que e fizerom e a solução que houver
ronsCl'vamIo o improvsos, ou cópia, em bôa oreJem e oom
m f h do aL \ serem recolhidas ao al'chivo.
q
pre ntar ao DirecLor, no fim da os ão diaria, o
aponLamenLo da acLa, para á vi ta doBes fazer- e o expedicat ,o nl:.rcgar-Ibc a aela, d poi de approvada, para ser
a1'cl1ivada,
5." '\ ri ficar e a acLa c o oxLracLo da se são ão pulI! icados no jornal ela Ca.sa exacLam~nte, ou 50 contêm algum
01'1' , incorrecção ou falta e. no egundo caso, informar ao
DiI'rcLor para providenciar. '
6." Or"'1.1llizar a Synopse ele que traLa ô art. 2°, n. 3.
,0

(1) Actualmente o Vice-director.

-7:2ÂJ't. n." Compele no nreJriYi [.a:
L" l\Jnuler nu mclhor ordem I" a'sl"io o .i\1'Chiyo clns::;ificnndo c g'uurdando os lmlographos, papeis findos. Iinos, foIlwl.os, impressos c manu 'criptos qu per[.encer 111 ao Scnnclo.
2.° ~rcr catalogas eomplelo, dr lurlo quanto estivrr cIc],rI ixo cIu sua gu:w(::l.

0.

0

Iinistrnt' o

d00L1menLos {Jne

foren1 cxip;jclo..

})rln

. 'rnnrlorrs c p lo Director, unico quc poderão ,olicital-o. r
havel-'os a si, comtanto quc se responsabiliz m, pa ,an lo r eibo 1"111 um prolocollo"
o, 1 "arem elo Arch\vo parn' fÓrn.
4.° E 'criplural' o livro elo a ent.amento do. cmpre"aelo:
ela 'cercl,aria, cIo qual con lcm 0:5 cl'"iro. pl'C. tado', brm
t(lmo as falLas quc commettercm.
5." Passar as certidã s quc forem rcqucrirla na fÔI'ma cIo
di:po to no arl. 2", n. H.
Arl. 7.° Compelc ao bilJ1i lhc 'ariu:
1." Procurar l1l'iqueccr a Bibliotl1eca tom a ohra' quc
'C publicarm, c cuja acquisiCi:'LO convenha, l'I"LJrl'" ntando ao
] lircclOl: pam ]l'ovi leDciar :1 re l1cil.o.
2." Ter abertas as salas ria Bibliolbeca' dlll'anll" os mezl"s
f'lll que J'uuccionar o Senado, no dias uteh das j O 1101':"1. c1n
manhii all\ ÚS 3 lJOra' rIa tardp, ainda quc não haja. rs 'ito:
c.. quanr!o houver. pOl' loelo o lempo quc rlla durar.
B.O COlISerVal' egualmcntr aberLas as rdrridas s:1la:i no;:;
rlomiu"'os r' dia lc Ie:ta na ional m que leal all1ar o Brnarlo
r ])1"1(1 Irlllpo quc durar a ses áo.
Mini"lrar os livros, folheLo", impl". so
manu. cripl.o
lue lhe Jor·m pedido 101' qualquer 110. :oa, afim de
;:;('I'rl11 consulta I s elenLro ela Bibliotheca.
Aos enaclnee, quc quizrrrm con ullae JÓl'a rIa Casn.
!-I' /'iío 011 s ministrados. re ponsabj lií\;Il1r1o-~ os ,'onarlOl'r: na
1fll'll1fL cio n. 3 do artigo anl rior.
Teafando-sc, porém, de manu cripLo OLí docul11cnlos (lI"
nnlurrza reservada e dc livros raros ou dc edição rso·ol.nda, fi.
('ollslIlfa só poderá ser feita na Casa.
AI't ..." j\' im o arcllivi ta como o ])i])liof,hcrario iío 1'rsl,onsnvri;;, ([uanrlo, por culpa ou negligencia ,ua, sr rlr1' fi.
p"I'lIa Oll delcrioração de qualquer do.. objrclo: confindos :í
~lln "·wtl'c1a.
/ .. 0

SECÇÃO III
DOS

pom'ETRO ,

DOS SEU

AJUDAN.'I''ES E DOS

CO~'J'INUOS

AI'I.. !l." 1\0 ]10rfeirorla . 'ecr Irlria incumbI" rsprcirllmcn/e:
'J ," Cuielar na ;:;egllr::mça cln casa, 11a cOllservaciío (los mowis n mais o]),icclo:' pcrtenccnrc ao Srnaclo, c no ass iQ cla~
Sllas .alas,
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2." Vigiar o serviço elo seu a,iurlanle. elo~ conLinuo? e rlo~
E'l'rycnl s participando ao Direclor a falta ou abu o que
qualquer de Les empregado commetLer.
:1,0 ,\hrir a. parla da, eC1'l'laria dua~ horas antes da de!i;gnarla 1J:WU o'
u traballlO',
\.0 Fc bar e expedir a corre pondencia que Ih fór ent r'eglle J)('lo Dir ctor.
:í." Tel' em convenienfe r'el 111 todo~ o li\'1'o., folheLo"
jOI'nae,; e mai objecto' que cleyam ser di frilmiclo , quando
o II I'lll'na I' o Dircc!nl'. ('~('I'e\'end I PJl1 cada um dcllc" o nome
(10 rlp t inalnrin. afim oIe c\'i[al' que . r exlrayi m,
Arl, 10 . .\0 pnr'lf'i('o rio alão incumbe c pecialmenle:
],0 Proyi lencinl', ciuranlE'
;;; meze- em quI'
r unir o
Senado, sohre o '(,l'\'i\:o ela p(1i'fa,
'cada', salas, 11'ibuna e
galel'ia,' lo cdiricia PI'olll'iamenl1' rlo S natlo. recel endo cio Directol' a' i nsf ('uc\ii3e:; 11 'cc;:; aria
omll1un icando ao me mo
111 cru incorIUalquel' occol'l'('ncin qu ~c rle1' ·ou as faUa
1'1'1'1'111 (I;;; eml1l.'(''''aclo· que JOl'rIn de ignados 11m'a en'il' ob
slIas I1relen .
cl1ar-, r 110 ,'cnarlo duns hora anle' ele come(;arem
Os I.l'a11al has da ,;r,,:iÍll.
3." Pr I\'idrnria" n
en I i rio rle ;;erem lrataela. com 11 r'ha]lida II' a;; ]1e,,:on,; rlceenir'menlr ,,('_I iela' e .,;em nr'ma", que
dl';;c,jal'rm as,.islil' Ú, di;:;cu sórs.
't." 1)011' pal'lc ao l)j('ecllll' ou an j" Sccl'etario cl' qualquer
fado ljU> c!P"i1 "rI' Ic"ado:1u onhecimcnlo ria !\.fr, a, occorricl
1lai; "ala,; r galpl'ia' _ujrifa':\ ua inspcc(;áo .
.\l'l. j t . .\0'; a.il1rlanLc,; do pol'leieo;:: da ,'c relaria e d
,;alão incul11l,c ';('1'\'11'1'111 oh as Ol'rl ns rlll' 1'C pccl i\'os 1J01'll'il'O,;, coadju\'ando-os r ;:;ui)'Liluindo-ú
m :-ua faJ(a' ou
iJn]1crlim nl.05,
.\l'l. J.:?, .\0' contínuos incumb
xecuLar·m O ,rr"ieo
qun I\le fOl'rm rlelrl'minarlo prln pol'leil'O .ob cuja ordl n:,
,;1'I'\'il'( n ou o qu dil'e lamcnle lhe Iór ordenado pela Mcsa
flll LJPlo Di1'('rlol',
Al'I , J::l. Os continuos.ii
uhsliLuLo. cI s a;iurlanle. dos
lor'/rir'o,; na;' suas rnllas c imp dimenlo, P ,rUi; allxiliar s
/ln c11''';(\Il1!l nho da' 1riga(;-e' a " u cargo,
CAPiTULO III

Da nomeação; demissão e dif,pensa de serviço dos empregacios
.da Secretaria
\1'1, 1/[. O cl i rccl Ol'
demai. run cional'io da I 'n rei aI'ia
srl''-IO nom-aLle,.;, rlisp n;:ndos 110 ervi('o e demiLliclo, pl'lo
:-:enarlo mrrlinnlp pI' posla ria r,ommi no cI Policia,
AI'I.. I!). O.~ liflr10'; rir non1l'ac;\0 r rli,prn,a srl'i'í( la\'1'Mlos
na 'c.r l~l'ia
a~sign!:1c1I):; 1 cl
!?,l'C 'iel nl
I
f:;c r lario, I
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Dali licenças

ArL. i6. O empregado~ da I oarotaria poderão obter liccmca com ordenado por inL i1'0 ai é sei mrzf', e com mel ad
do Ol'dl>DfHlo por mui seis meze .
Ficurão sem effeiLo as Iicenras cm cujo ,gozo nno 11tl'ar(lD1 o empr gados no prazo de 30 dias, conlados da dnLn
da concc são.
,
Ad. i7. O tempo de licenca prorog'ada ou de novo concedida d nlro de um anno, onLado do dia em que houvel'
terminado a prim"irn. licença, erá junto ao da antecedente 011
das antecedente, afim de fnzer- e o desconLo de que trnta o
arLigo anLerior.
ArL. i8. A sub LHuiçi'io dos empregado, exceptuada n elo
Direclor, previ ta no art. 3°, a dos que iÔm el'Vir03 cspeciae, que erá indicada pela TI'lesa, e a dos porLcil'o.~. lIUO
compele aos re pectivos ajudanle, s~,':í d lerminad,a ]1elo
Dircclor, quando e como j lIgar mai conviJJ1!f'nl.j ao ~crV!Cd.
1\1'1. 19. Ao sub, tiLulo do empregado licenciarIa cemj ele:
iO. A gratificação lo 'ub Liluido, arcumulado ao v ncimenta inlegral do cal' o ffecLiyo do ub tituto até compleLar-se la imporlancia lolal dos vencimenlG., do 511h. f ilu ido.
2°. Todo o vencimenLo, e exercer inloll'llnlenlc 1r'~'ar
yag'O ou e o sub Liluido nada perceber.
Art. 20. Os empregados da Secretaria não podel'ão ~ahil'
do Di Lriclo Federal em licença do Dil'ector, até 15 dia., e
por mais rI 15 dia sem Iicença do Pl'esidcn ;l~.
No caso de con.it'avenci'ío, p rrler50 loelo, os y('neimenlns
f ivercm au. en( , pocnt're 'ponr1cnLc ao Lempo cm )lIC
ril".nr1o r l1spen. os u c1emittic1o .
CAPITULO V
Dos des'.::ontos por faltas

Arl. 2i. Toclo os empr ga lo cio •'enarlo, rom excrn~i\o
r11) Di!' clor, cl v L'lio a igual' o livl'o do ponlo.
Os qne se l'elil.'ul'em m permis 50 do Directo]', ante tIo
findo o expediente, ou os qu nál) ompareceL'm e n51) .ill Líficar 111 a faHa peL'c1rl'fío lorlo o vencimenlo; e o~ que campal' ceL'em c1 poi' da hol'a marcar1a por e~lr ncgulumenlo
perclet'l'ío s6menl e a gralificacão.
Arf.. 22. 'tio cau a ,il1 lifi.cadas
a) l\Ioleslia gl'ave de pessoa da familia;
I

-
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b) Nojo;
c) Gala de casamentei.

Ad. 23. O desconlo por faltas interpoladas corresponderá
6mente aos dias em que e derem; se, porém, forem dua ou
mai~ ucce siva , o de conLo s e tenderá aos dias que, emhora domincyo ou de fr la na ional, e comprehenclOJ'em no
periodo de as falta .
rt. 2L UO offrerão de contos os empregado que não
compareceeem por r tarem de empenh:mdo algum servico da
Secretaria. autorizarlo ]1rlo Direclor ou pela Mesa, ou qualquer 01.111'0 gratuito e obrigalorio em virlude de lei.

CAPITULO VI
Do tempo de servi~'o e das penas disciplinares

ri.. 25. Duranle os mezes m que trabalhar o Senado, (1
serviçn rIa. e retaria om çUorlÍ. áS J O 112 bora em lQrlos o
dia utci
no le fe la nacional e domingo em que fnn'f'cionar e la Gamara; só L€'l'minUl:í dei ois de encerrada u
,'4C .. ão e de lee . ido ex culado o
xpedienle ordenarlo polo
Direclor .
. o in[eryallo, 11 r 'm, da
e ões o seeYico findará :í
i/L J 12 hora..
A 1'[. 26. Terminados o traba hos da e õe~, o Director,
eompetentemenl aulorizarlo pela Me a, poderá dispen ar do
rnl11parecim nlo o pol'leiro do alão e o eu ajudanle, com a
obrig'ação, porém. de apre eular m-se ao me mo Direclo]' no
ultimo dia ulil de cada mez, ou quando forem chamarlos para
ohJcclo de . erviço publico.
1\rL. 97. No me mo in[ eryaJlo da~ se õe, precedendo
egl1almente aulorização da Me a, poderá o dir dor,
a sim
o peemiltir o lrabalho a execular, dividir e111 dua turma .. OR
demai empregado_ que. aJLernadam nle e pOl' quizena., furno o ervico da Secretaria.
Art. 28. 'l'odo o empeegado' ão respon avei pelas
falla. que commeLtel'rll1 no exercicio de ua funcr,:õos.
Nos ca os 1 n g-ligencia, de obediencia, falIa de umpl'im nto de deveres ou au encia sem au a. jl1sLi.ficadu por oi lo
rlias con~ecuti\'o. ou por 15 diu inlerpoladamente duranl
11m mez, ou em doi. segnidos, ficarão ujei/o. ú
eguinlcs
]1 nas cliscipjinar s:

1'. Aclverlenciu;
2". Reprehensão;
3.". Suspensão.
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ArL. 29, A, penas dr que Irala o al'lig'o anleriol' srl'[\o
illclisLiocLal11enle applicadas pela Mesa ou ))elo DirecLol', A
de ,uspens50 sel'á applicada por Le alr oilo rl ia ,
Ad, 30. O eft'eiLo da 'us.pen 50
lriyal' o emprega rio,
pelo 1 mpo que etla. clUl'a]', da inl iguida I
r do orrlrnarlo e
g'l'aLifica(;ão.
1\" penas
de advel'l encia e 1'r))l'elwnsiio porl Cl'ii o
.'rr vrl'báe' ou e"cripLa', e ne I ull imo ca, o, notadas no.' assrnlamentos (los rmprrgados.
CAPITULO VII
Dos vencimentos

Arl. 32. O' v ncimenLo, rios empregarlo. ela " crrl aria
consl Reão le 01' lenado e g'l'al ificacüo, con rOl'rne a Iabrlla anlll'"R a. e te Regulamrnlo.
Arl. 33. Além dos Ol'dellarlos e g'l'al ificaçõe .. nrn Illlma
01111'a rlr,peza se fará, como ]'rlribuic50 rir srniC0:1, ,~al\'o ,e
fOI'rm eslrs 1'"II'aor iinarios e ()I'drnaclns prla ~ln~a.
CAPITULO VIII
Disposições geraes

AJ'L. 34. 0-' acLuaes empl' o'arlo rIa, 'rcrrl aI'ia são consm:vados 110S logal' ;. que occupam. expedinrlo-se Iii lilos COI1l'il'mQ.li\,os rias nom ações.
1\1'1. 35 . .\s clrpeza com
expecliel1lr ria SrCl'rlal'ia e
sl'l'vico ol'rlinario rIo Senado. cl'ão autorizarias pelo 'I" ~rCI'r
lõ1l'i0.; c I ria l\lesa, sob proposta cio Prcsiclcnlr, Iodas <IS llUIra.", O~I r.iam relaLiva.. a ,eo'ul'ança, ass io e commorlirlarlr
(lo rrl ificio do Senado e ornamenlo le suas sala,. ou ~l acC]u isiCiín de livro.: l)ara a biblioll1eca, ou a g'l'alil'icac- s le emIwcg:vln.:; ])01' ,'Cl'viços exLraol'cli nRi'ins, rir C] ur II'H In. o a 1'1. :1:\.
:\1'1.. 30. Das pcua
imposLas pelo Dil'ector aos rl11])1'rp;a .los lta verú recurso para a Mesa .
•'\1>1.. 37. Haverá uma Iribul1a escp iall11enl
desl inar1a
ao~ r1i])iomaLas e outras':'i' seuhoras e aos DepuLados cio Cong'1'nsso Nacional, que qU.izerem assistir ás sessões .
Al'L. 38. Haverá egualmenLe no recinlo Iribuna r servadas ao" 1'!"'prcilenLante. da imprensa, os quaes, no primeiro
rlia rm qur ,.e rpunir o ,'euado, deverão clirig'ir-s ti Me, a
]1aJ'a lhes el signar o. logare que levam occupar eluranl a.
sessões.
Senado Federal, em 30 de Julho clp 1891. - Pruriente .7.
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lnstnwl;ões pura o serviço stenographico que a Mesa do Senado fez baixar. no u~o das attrilmições que lhe são
conferidas pelo Regimento, e que serão lJublieadas em
allnexo ao Regulameuto da Secretaria.

ti 1." U .·c 1'\' i(;ll ! ae lIyo'l'aplJ ico, 'oll:slil u imlu uma ~ecção
da ScereLuriu do ,'" naclo, fi 'a sob a innnediaLa fis(Jalização
dlL ~\J CS:l e cio eI i l'
LOl' ela 'ec( taria .
. 2." .\0 ehefc
ao sub-cllefe do erviço compeLem, 'slJel:ialmenl , a c1ireccão c in pecção ela stenographia dos uelJalc~, eaIJenel -Iii s a 1" 'pori abilidade pela reg'ulal' e p deita
organizaçào e exc ução ele. e rI' iç .
~ 3." O here nas
uas falLas e impedimenLos el'á subLiluiclo pelo sub-chei'e da mesma ecção .
.1..° :Na falta occa ional ou effectiva de um tachygral110
L1e primei l'a cla se, sub tituíl-o-á um de segunda, que por
,'ua voz, ;:eeá ub~tiLuido por um de terceira, de ignados pelo
t:!w[e lo serviço, ;regulando- e a substituiçãÇl, no tocante .ao·
vencimenlos, p lo que dispõe o art.· 19 do Regulamentei da
I ·ecretaria.
§ 5." ,'·cmp.l'e que occorrer vaga na secção taehygraphi a,
:-'l'ja por dispensa do erviço, seja por morte, se de tachyol'apll le primeira clas e, promover- e-á um de segunda á
1Jl'imeira e um de terceira á segunda, abrindo- e concur u
para o ca]'o'o vago, na fórma do § 17.
§ 6.°
Iraba lho d apanhamento dos debates do Senado
:; ral'fI, diariamente, . egundo a ordem estabelecida na ~abella
reguladora do sC1:viço.
§ 7." O' discLlr o e o aparte "erão apanhado, sill1ulIanoamenle, por doi' 'Lachygraphos:; um de 1~ classe auxiliaclo 1 cIo revi '01', ou um de 2' classe auxiliadq 1)01' outro
de 3". :\0 primcit~o caso otachygrapho terá de escrever e
d cifrar cinco minuto de debate; no segundo ambos terão
cl escrov l' lambem CÍ1ICO minuto para o, effeiLo do confronLo
o do preenchimento ele lacuna, cabenelo, entretanto, a cada
Ulll apCJ1a~ a decifração ele elois e meio minutos. O cheIe c
o ,ub-ch Ie, para O' eUeHo' da r vi ão geral, acompanharão
lamuem os tachygraphos de 2" e 3~ classes.
§ 8: DuranLe a ele ifração cada tachygTapho poderá rC~
'01'1'01', cm ea'o de duvida, áquelle que o houver acompanhado
no .lluu'lo. Se o consultado concordar com o con ulLante, a
al1lbos caberá a responsabilidade elo qttCt1't'O; - no caso de di.\'el'g'UIlcia, que deverão scr levadas inm1ediatamente ao coubueimenLo de cru.em estive!: ç!il:ig'indo o ~erviço, para qUe
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11'0videncie como julgar mais acertad6J 'á responsabi1idad~
t:aberá unicamcnle áquelle cuja, opinião tiver prevalecido.
8 O." o::; LachygrapllO, directamente ou por intermedio
du t:ltel'c ou Llo sub-chel'e, no ca o de duvida sobre qualquer
ponto conJuso em eu qtta1'tos, deverão entender-se com os
ul'adol'c' 110 enlido de aI ter da parte destes os esdarecilJJ 'nlo' neces'urios á boa comprehens5.o do periodo ou elos
IJ 'l'io lO sobre que yersur a confusão,
§ 10, Feita a, revisão geral I elo chefe e pelo sub-ehcfc,
'81';1.0 enl-regues os originaes ao chefe da redaccão dos delmle' ou a ,quem 'snas vezes fizer.
§ 11. No caso de reclamacão, o chel'e da secção tacllygraphica, ou o seu substituto, na .ausencia duquelle, procurará
outel' que o reclmbante aponte os periodos infieis, dado que
na rcclamacão não os tenha indicado, dando á Mesa, desde
que esla assim õ determine, sua opinião sobre a procedencia
cla reclamação e quanto á responsabilidade que, determinadamente, Uver no caso cada Lachygrapho, devendo, antes de
assim proceder, indicar ao tachygrapho re ponsabilizado o
m"io ele apr entar ú Mesa a sua defesa.
§ 12, Os tãchygl'aphos não apanharã,o as leituras feHa
pelos oraLlo1'es, sendo, entretanto, obrigados a "incluil-as em
'eus respecLÍYos qtUtl'tos no momenlo da decifração, para o
que soliciUII'ão dos oradore o documentos a cuja leitura
'-tenhám probe lido.
,
§ 13. Sendo o a1)a1 Les tolerados e admittidos pelo u o,
o::; lachyg'l'aphos se esforoarão por apanhaI-os fielmente, ma"'xim quando provocarem resposta do orador, ou, directa ou
il1direcLamente, inflllirem sobre a marcha da di cussão.
II H. Se alguma vez forem pelo aradaI: empregadas exjJl'c::;sõe' violenlas ou menos carL zes e o Presidente cl1amul-0
ú urdem, o revi 01' lo qtu/,7'to consultúrú á Mesa sob:re se deve
lual1ter ou supprimü~ essas e2>.'Pressões.
"
§ 15. O chefe, o sub-chefe, os tachygraphos, os dacly""
)o"1'aphos e seu auxiliares ~ão obrigados a manter a maxima
~Ull1postura e urbanidade entre si, devendo comparecer diariamente á ecrelada do Senado, só se retiranc!o do edificio
depois de ultimados seus servicos.
§ 16, No alto de cada qua?'to de tachygraphia serno lU':
Llicados: o numero do mesmo qtwi,to, o nome do tachyg1'apho,
a hora do apanhamento, o nome do orador se se tratar de
discurso já iniciado com a nota: «Oontimía o Sr. F. OU
conclue o Sr. F. », e no fim o nome do tachygrapho que se
seguir.
§ 17. Oecorrendo vaga no etuadro tachygl;aphico, a Mesa,
feitas as protnoções,' providenciará 110 sentido de ser abel;to
.0 con.c~l1'§.Q para p~:~~!!chin:le1!.~Q dª y!t~a QU !iaÊ YJ\g~ •. ~ ~'s§~.
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concurso não põderão ser admiLtidas pessoas :visivelmente
doenLes ou maiores de 3õ annos, nem as que não conseguirml1
lH'O\'U1' que pelo menos, po ,uem noções das materia~ que
l'OU 'Lilucm o p1'ogramma das e colas secundarias.,
. 18. A provas do concurso, além do exigido no paraf;I'Uplto anlerioJ;', serão con Lituidas do apanhamento de um
licLa lo lo cinco minuLo e de sua traducção, que deverá SOl',
J 'ila pelo pl'oprio canclidato em dactylographia, devendo os
tl'echos ele que e senil' a commi são examinador:a ser so~leados no momenLo.,
.
19. Em nenhuma hypoLhe e poderão os candidatos ter
l'uubecimenLo dos trechos sorLeado , nem do anno a que perlencer o volume de Annaes de que lançar mão a Commissão.
§ 20. Concluicla essa prova, será o candidaLo submettido
'<1 uma seguncla, que constará do apanhamento de cinco miuulos do tachygraphia, no recinto, e crevendo, neste caso",
conjunclamenLe com o tachygrapho de qtta1'to.
!i ~1, Terminado esse apanhamenLo, cada candidato proccdeJ'á immediatamenLe á decifração do seu trabalho, sendolhe prohibido o auxilio de quem que~ que seja, facto que,
compl'ovado, deLerminará desde logo a eliminação do candidato ou dos candidalo . Es a ~ Lraducçõe sem assignaturas
irão sendo annexadas a uma cópia do erviço feito pelo tachygrapho elo quadro, com quem tiver: ou tiverem entrad9. os
canctidalos.
§ 22 . . 'o julgamento da provas levar-se-ão em conta:
a) a rapidez na decifração, para o que se marcará a hora
da onLrega em cada prova;
1J) a faculdade revelada pelo candidato no' sentido de
Jnolhoral: a redacção do texto ou da eliminação de incorrecç:ões que acaso existam ou possam ter sido proposiLalmente
int.roduzidas na fórma e no fundo;
c) a difficuldade que oHerecer q apanhamento da ulLima prova, Em igualdade de condições, sempre que se sub1110lLerem ao concurso, terão preferencia nas nomeacões ps
dacL~'logTaphos do, quadro que conhecerem tachygraphia ..
§ 23. A commissão julgadora das primeira e segunda
j;ll'Qvas será constituida por um dos membros da Commissão
de Policia, designado pelo Presidente, o qual, além do voto
de julgador, terá o de desempatador, pelo director da Secre'"
Laria e pelo chefe dQ !lerviço..
' ,- § 24. No caso de empate entre dois ou mais candidatas,
lovar-se-á. muito em conta o disposto no § 22, resalvado.
porém, o que constitue o seu ultimo periodo •.
§ 25. No caso de serem eliminados todos os c-ª-ndidato;3~
Jl~!' ir-~e-á nºVQ cºpcurso.:
.
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§ 26, Scc;.llegaclà a hOl'a ('])1 que., ele accol'eld com a e6l'ala [lT'l-\'iUll1cnLl e Labc!,.eida, ii Lcrminado Lucll 'O'l:al lia f 'nha
ri .. I'l1lrar 1'1l1 ;'cl'yirO, lle não, c acllc pl'f'scnll', ,lia, lIllsLiIlli\;lIO ,'rrú ilJ1ll1cllialam nLe l'Ci[[I, nãu lJodcn lu, ll1iJura eU1J]1),11'('\:<1 l11ais larele, lrabalhar 11 s
lia,
§ ?7, ) p nLu do t< cUYf!'I'uphn' srr<\. cncl'rrüc!o, jI1lLJI'('\"I'iyolmClll(' duranle a, 'c,' õc' ol'dinal'ia, ti 12 110l'a' (' 11,18
(;J1l1ca' cm quc IJ cnado e aCamara l'uncciollam ClIl Cun<:;J'I'::;,'O Ú, 11 J/:! horas.
~ 28. ]!.111 relario ao li sconlo~ 10l' falla' appli ',11'-81'-11
o di 'po ln 110 Regulamento, da c 'l'elaJ'ia, l' m LLendo o clll~rc
dll l'l'\'iro ao direcLor, a indicaçõc,' dos de conLos qu IevaJJ1
~Cl' i'ei lo ,
.I

','aIa elas Commi 'S-CE', 1 rle julho de JUIS. - i i , A.:: 'I'C'{!).
idcnl , - M. llencar GuimaJ'ã 'S, lU' ·crclaria. -.r, .7.
p(JI'eira Lobo 3° Secretario, ervindo de 2°. - P. ela Cunha
l)edJ'osa, 4° ~ecreLarip, servindo de 3°.
PJ"
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