
CONGRESSO NACIONAL 
1890 

Emendas offereciclas ao Regime nto 

Ao art. 5 . 0 - Supprimam-se as palavl'as
por escrutínio secreto- e, accrescente -se ao 
fina,! do artigo: - e devendo as cedulas ser as
signadas pelo, respectivos votantes; _ 

Ao art. 24 - S.upprimam-se as palavras: 
bem assim fazei' referencias iodivicl uaes. 

Ao art. 25 - Substitua- se pe lo seguinte: 
Nenhum r epresentante poderá fallar con tra o 
vencido . 

Ao art. 7 . 0 - Accrescente-se : 
Devendo a decisão ser to:-nada pol' dous 

terço3 elos membros pl'esentes . 

Ao art. 37 - Accrescen te-se: 
Apresentar qua lquer moção at t inente aos 

fins do Congresso. 

Ao al't. 57 - Accl'escente-se 
Para esse fim as representaçõas occuparão 

Jogares distinctos, e á proporção que forem 
chamados os seus membro3 pe la mesa, votarão 
em cedulas assig □adas, q 1m serão apuradas em 
acto con tinuo, proclamando-se em seg ui da 
membl'o da commissão o representante que 
reunir maior numero de votos. 

Ao mesmo artigo accrescente-SJ : 
E' licito a qualquer membro do Congresso 

apresentar por escr ipto á commissão as indi
cações que julgar convenientes . 

Ao art. 58- Substituam-se as palavras -
por tit ulas - pelas seguintes: - por capí
tulos. 

O art. · 59 - Substitua-se pelo seg-uin te: 
C ,d11, membro do Congresso ~ó po.lerá fal lar 

clurts vezes sobre rt matecia em ilis~ussão, nã·J 
podendo excecl , r ele uma hora, cada vez. 

Ao mesmo al'tigo sü.pprim'.t- se o p.1.r:1.grapho 
uuico. 

Ao art. 60- Substitua-se a µaltwm - maio 
ria- pelas seguintes- dous terços . 

Ao art . 61 - Substitu'1m-sa as palavras
um terço - pelas seguiotes- por 15 mémbr•o3 
ou pela totalid.1cle dos membro~ present es ela 
representação ele um estado. 

Ao art. 27- Accre3cente- se : 
S:üvo reque_rimento devidamente appr o.: 

vado em sessão anterior pela maioria dos 
presentes. 

Ao art. 30- Accrescenti,-se: 
Podendo, porém, fazer inserir no Diario 

Offic ial a sua declaração motivada de voto . 

Ao ar t. 74- Supprima-se o§ 1. 0 

Sala d'l-s s~ssões, 18 de novembro de 1890. 
- José Hygino. - Annibal Falcão. - Paes de 
Carvalho. -Demetrio. - Antão de Faria .-Al
cinclo Guanabrzra . - Joaquim Breves. - A . 
Brandc1o .-França Carvalho .-Nilo Peçanha. 
- J . Meira de Vasconcellos. - Frederico de 
SnuzaSermno. -J. Simetío ele Oliveira .-Es
piri/o Santo .. - Almeicla Pernambuco. - Andi·é 
Cavalcanti .-Luiz ele Andrade. -Joao de Si._ 
queira. 

Indico que se accre3cente ao final do art. 
59 o segui□te: -.2 vezes, quando for o autor ela 
emenda e,n discussao. 

S . R . 
Sala cJ;i,s sessões, 18 de novembro de 1890. 

- Costa Machado. 

l □dico que seja suprimido o ar t. 57 do pro
j ecto ele regimento, e os seus paragraphos. 

S. R . 
S,1.la d~s sessões, 18 de novembro ele 

1890 . - Costa Machado . 

Art. 20 - 0 repre3entante que fültal' sem 
justific,1r, p9rclera o subsidio . 

§ 1.0 O que comp ~recer depois ela hora 
sotfrerá desconto de um terço do subsidio. 

§ 2. 0 O que se retir,1r a:1tes de terminada 
a se,siio perdeea do:is t erços do suhsicl io. 

Sa la d ts s ~ssõ':ls, 18 de novembro de 1890. 
- Pinheiro Guedes. ' 

Suprima-se o art. 27 . 
Sala das sessõ:,~, 18 ele novembro de 1890. 

- Chaqas Lobato .-Dutra Nicacio .-Paletta. 
João Liciz.-Domin,qos Porto . 

Ar t. 31. Revogada a ult ima parte: e con
trac tara o ser viço da stenographia do1 deb1-
tes . - A. Cavalcanti . 
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SunJrimam-se os §§ 1 °, _2°, 3° e 4° do art. 57 
do projecto de regimento. · 

S. R. -Frederico Borges. 

Ao ::nt. 22, § 2°: - Quando muitos peuirem 
a palavra ao mesmo tempo, será . sorteada, a 
·órdem da inscripção _alternada dos oradores 
_ pró e ·coqlra, apos a organisação das respe-

Emenrla ao art. 68 _ Accrescente-se: ctivas listas. O que 1;1ão se achar opportuna
Comtanto que todos os membros tenham po- mente presente ficara preterido nessa ordem .. 

. d!do_ usar da palavra: 0~1 hajttm desistido desse Ao art. 37 accrescente-se : _ E sobre as-
d1re1to.-Barbosa Lima. sumptos que entendam com as funcções da 

Substitua-se o art. 24,' pela seguinte forma: 
E' prohibido no or[J,clor:: fazer referencias 

offensivas a qu 3m q1ur que seja. 

Substitua-se o § 1 ° do art. -74 pelo modo, a 
s:1ber: 

Feita a c!mnnda . clo3 membros do ·con
gre2so não sera permittido a estes retir,nem
se eh casa, e si o fizerem serã'l mencionn.dos 
n, acta.; com a. cleclarnçã,o de que se retira
ram nessa emergancia. 

s~l:.t das sessões, 18 de novembro elo 1_890. 
- Er-ico Coelho. 

· Constituinte. 

Ao art. 6° accrescente-se: - Salvo si ainda 
ho,uver oradores in,c_ripto,, desde o mo
mento em que ella for annunciada.- Mimi; 
Freire. 

Indico que sejam supprimiclos os arts. 54, 
74 e 76.-Barbosa Lima. · -

Emenda ao art . 3°: 
Supprimam-se as palavras:-que ter,'l, logar 

m ses,ã,o immeditüa a da installaçã'l. 
Sala elas · sessões, 18 de novern bro ele 1890. 

-1\ioraes ,Barros. 
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