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ações sobre 
o Processo 
Legislativo 





1. 1 Considerações gerais 
Processo legislativo é o conjunto concatenado de atos 

preordenados (iniciativa, discussão, votação, sanção, promulga-
ção e publicação), realizados pelos órgãos legislativos visando à 
formação das leis em sentido amplo. Seu objeto é, pois, a elabo-
ração dos atos normativos previstos na Constituição. 

Na Seção VIII do Capítulo I do Título IV, a Constituição da Repú-
blica promulgada em 5 de outubro de 1988 trata do processo legislativo, 
relacionando, no art. 59, os seguintes atos normativos: emendas à 
Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, 
medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Estabelece o 
parágrafo único do citado artigo que "lei complementar disporá sobre 
a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis". 

O processo legislativo estadual acha-se previsto na Subseção V da 
Seção I do Capítulo 11 do Título 111 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais promulgada em 21 de setembro de 1989, que, no art. 63, estabelece: 

'Art. 63- O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I- emenda à Constituição; 
li- lei complementar; 
111- lei ordinária; 
IV- lei delegada; ou 
V- resolução". 
Não estão compreendidos no processo legislativo estadual as 

medidas provisórias e os decretos legislativos. 

Quanto às primeiras, estabelece o art. 62 da Constituição da 
República: 

'Art. 62- Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 
República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, 
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional". 

Decretos legislativos são atos aprovados pelo Congresso Na-
cional que regulam matéria de sua competência exclusiva e cujos 
efeitos são externos, não se sujeitando à sanção ou ao veto do 
Presidente da República. 



Podem-se considerar como objeto de decreto legislativo 
as matérias relacionadas no art. 49 da Constituição Federal. 

O Poder Executivo, tanto federal quanto estadual, poderá 
expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. 
Esses decretos não são atos integrantes do processo legislativo. 

O processo de elaboração das leis é a série de atos que se 
destinam a criar a norma jurídica e compreende três fases: 

a) fase introdutória, que corresponde à iniciativa, entendi-
da como a faculdade de propor projeto de lei, atribuída a p 

es-soas ou órgãos, de forma concorrente ou exclusiva; 
b) fase constitutiva, que compreende a deliberação e a san _ 

Çao. 
c) fase complementar ou de aquisição de eficácia, que co ' 

preende a promulgação e a publicação da lei. rn, 

A proposição é submetida a discussão e votação dos p 
1 , d ar a, mentares, apos estu os e pareceres de comissões téc . 

, . nrca~ 
(permanentes ou temporarras), podendo ser alterada em v· 
tude de emenda. r r, 

As deliberações são tomadas por maioria de votos 
t · · d b d • Pre, sen e a marorra os mem ros a Casa Legislativa, salvo . 

posição constitucional em contrário. drs-

Deve-se observar que a Constituição da República atr· . 
d d l.b . . . - b I rbu, po er e r eratrvo as comrssoes, es:a e ecen~o, no inciso 

1 
d 

§ 2° do art. 58, que a estas, em razao da materia de sua 0 

petência, cabe "discutir e votar projeto de lei que dispe com' 
. , . , nsar, na forma do regtmento, a competencta do P/enario, salvo 

houver recurso de um décimo dos membros da Casa". se 

A referida disposição é reproduzida no inciso I do§ 2o do 
art. 60 da Constituição do Estado. 

A fase constitutiva do processo legislativo se completa com a 
apreciação, pelo Executivo, do texto aprovado pelo Legislativo. É 
a intervenção do Executivo na elaboração da lei. Tal apreciação 
pode resultar no assentimento (a sanção) ou na recusa (o veto). 
A sanção transforma em lei o projeto aprovado pelo Legislativo. 
Pode ocorrer expressa ou tacitamente. A sanção é expressa quan-
do o Executivo dá sua aquiescência, formalizando-a, no prazo de 



15 dias úteis contados do recebimento da proposição de lei re-
sultante de projeto aprovado pela Assembléia Legislativa. A san-
ção é tácita quando o Executivo deixa escoar esse prazo sem 
manifestação de discordância. 

O § 2° do art. 70 da Constituição do Estado estabelece 
que "a sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder 
Executivo no processo legislativo". 

Pode o Executivo recusar sanção à proposição de lei, im-
pedindo, dessa forma, sua transformação em lei. Tal recusa se 
manifesta pelo veto, que pode ser total ou parcial, conforme 
atinja toda a proposição ou apenas parte dela. 

Segundo dispõe o§ 2° do art. 66 da Constituição da Repú-
blica, ao qual corresponde o§ 4° do art. 70 da Constituição do 
Estado, "o veto parcial somente abrangerá texto integral de 
artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea". 

O veto pode ter por fundamento a inconstitucionalidade da 
proposição de lei ou a sua inconveniência. No primeiro caso, 
há um motivo estritamente jurídico: a incompatibilidade com a 
Lei Maior. No segundo caso, há um motivo estritamente polí-
tico, que envolve uma apreciação de vantagens e desvanta-
gens: se o Executivo julgar a proposição contrária ao interes-
se público, vetá-la-á. 

A promulgação é o ato que declara e atesta a existência 
da lei, indicando que esta é válida e executável. Caberá ao 
Chefe do Executivo ou ao Presidente da Assembléia se o pri-
meiro não a promover, no prazo de 48 horas, nos casos de 
sanção tácita e de rejeição do veto. 

À Mesa da Assembléia caberá a promulgação das emendas à 
Constituição e, ao Presidente da Assembléia, a promulgação das re-
soluções, devendo-se assinalar que, no prazo de 15 dias úteis conta-
dos da data da aprovação da redação final do projeto de que se tenha 
originado a resolução, esta poderá ser impugnada motivadamente, 
no todo ou em parte, pelo Presidente da Assembléia, hipótese em 
que a matéria será devolvida a reexame do Plenário. 

A publicação segue-se à promulgação e, em nosso sistema, 
é o meio de tornar a norma conhecida, vigente e eficaz. 



1.2 Proposição 
O art. 170 da Resolução n° 5.176, de 06/11/97, que con-

tém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais, define proposição como "o instru-
mento regimental de formalização de matéria sujeita à apre-
ciação da Assembléia Legislativa". 

Dispõe o art. 173 da mesma resolução: 

':Art. 173- O Presidente da Assembléia só receberá proposi-
ção que satisfaça os seguintes requisitos: 

I- esteja redigida com clareza e observância da técnica 
legislativa; 

li- esteja em conformidade com o texto constitucional e com 
este Regimento; 

111- não guarde identidade nem semelhança com outra 
em tramitação"; 

IV- Não constitua matéria prejudicada". 

São proposições do processo legislativo: 

1 -proposta de emenda à Constituição; 

2- projeto: 

a) de lei complementar; 

b) de lei ordinária; 

c) de lei delegada; 

d) de resolução; 

3- veto a proposição de lei e matéria assemelhada. 

Por extensão do conceito de proposição, incluem-se no pro-
cesso legislativo: 

1 -a emenda; 

2 - o requerimento; 

3- o recurso; 

4- o parecer e instrumento assemelhado; 



5- a representação popular contra ato ou omissão de autori-
dade ou entidade públicas, na forma do inciso V do§ 2° do art. 60 
da Constituição do Estado; 

6- a mensagem e o instrumento assemelhado. 

Os projetos tramitam em dois turnos, salvo nos casos previs-
tos no Regimento Interno. Tramitam em turno único: os projetos 
de lei do plano plurianual, do Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado, de diretrizes orçamentárias, do orçamento anual e de 
crédito adicional; o projeto de resolução relativo às contas do Go-
vernador do Estado; o projeto de iniciativa do Governador doEs-
tado com solicitação de urgência, uma vez escoado o prazo cons-
titucional; o projeto de lei que verse sobre data comemorativa e 
homenagem cívica e as matérias sujeitas a apreciação conclusiva 
das comissões (projetos de lei que versem sobre declaração de 
utilidade pública e denominação de próprios públicos e projetos de 
resolução que tratem de subvenções). 

Cada turno é constituído de discussão e votação, salvo no caso 
de requerimento, que é submetido apenas a votação. 

1.2.1 Proposta de emenda à Constituição 
A Constituição do Estado pode ser emendada por proposta: 

1 -de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da Assembléia; 

2- do Governador do Estado; ou 

3- de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Municipais, manifesta-
da pela maioria dos membros de cada uma delas. 

A proposta será discutida e votada em dois turnos e conside-
rada aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 (três quintos), dos votos 
dos membros da Assembléia Legislativa. 

É vedada a reapresentação, na mesma sessão legislativa 
ordinária ou em período de convocação extraordinária da As-
sembléia, da matéria constante de proposta de emenda rejei-
tada ou havida por prejudicada. 

A Constituição não pode ser emendada na vigência de esta-
do de sítio ou de defesa, nem quando o Estado estiver sob inter-
venção federal. 



A tramitação da proposta de emenda à Constituição é a cons-
tante do item 3.6 deste Manual. 

1.2.2 Projeto 
A apresentação de projeto de lei complementar ou ordiná-

ria cabe a qualquer membro, representação partidária, comis-
são ou à Mesa da Assembléia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Pro-
curador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos 
definidos na Constituição do Estado. 

A iniciativa legislativa é, pois, conferida concorrentemente 
a mais de uma pessoa ou órgão. Todavia, a Constituição opõe 
algumas exceções ao princípio da iniciativa concorrente, atri-
buindo com exclusividade a alguns deles a iniciativa de de-
terminadas matérias. 

A Constituição do Estado relaciona, no art. 66, as maté-
rias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia, do Tribu-
nal de Contas, do Governador do Estado e do Tribunal de 
Justiça, facultando ao Procurador-Geral de Justiça, no§ 2a 

do mesmo artigo e no art. 125, a iniciativa de matérias ex-
pressamente indicadas. 

A iniciativa popular, inovação da vigente Constituição da 
República, pode ser exercida, no âmbito do Estado, salvo nas 
hipóteses de iniciativa privativa e de matéria indelegável, pela 
apresentação à Assembléia Legislativa de projeto de lei subs-
crito por, no mínimo, 10 mil eleitores do Estado, em lista 
organizada por entidade associativa legalmente constituída, 

ue se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas, das 
~uais 25%, no máximo, poderão ser de eleitores alistados na 

Capital do Estado. 
Somente por proposta da maioria dos membros da As-

sembléia Legislativa, a matéria constante de projeto de lei 
rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto na mesma 

sessão legislativa. 

14 



1.2.2.1 Projeto de lei complementar 
A Constituição prevê, em muitos de seus dispositivos, a edição de 

lei destinada a complementar suas normas relativamente a determina-
da matéria: "O Estado poderá instituir; mediante lei complementar: .. ; 
"Lei complementar organizará ... "; "Cabe à lei complementar: .. ", etc. 

A lei complementar situa-se, na hierarquia dos atos normativos, 
entre a lei ordinária e a Constituição (e suas emendas). 

O projeto de lei complementar é aprovado se obtiver o voto 
favorável da maioria dos membros da Assembléia, aplicando-se-lhe 
as normas de tramitação do projeto de lei ordinária, salvo quanto 
aos prazos regimentais, que são contados em dobro. 

A tramitação do projeto de lei complementar é descrita no 

item 3.2 deste Manual. 

1.2.2.2 Projeto de lei ordinária 
A lei ordinária, que, na prática, é chamada simplesmente 

lei, é 0 ato legislativo típico, que, em regra, edita normas ge-

rais e abstratas. 
A Constituição reserva à lei ordinária a regulamentação 

da matéria prevista em vários de seus dispositivos, utilizan-
do fórmulas como: "a lei estabelecerá ... "; "nos termos da lei"; 
"a lei assegurará ... "; "na forma da lei"; "no prazo da lei"; "nas 
hipóteses previstas em lei"; "nos casos e condições previstos 
em lei"; "atendidas as condições que a lei estabelecer"; etc. 

A tramitação do projeto de lei é descrita no item 3.4 deste Manual. 

1.2.2.3 Projeto de resolução 
A resolução destina-se a regular matérias da competência pri-

vativa da Assembléia. 
O art. 199 do Regimento Interno da Assembléia confere eficá-

cia de lei ordinária à resolução aprovada e promulgada na forma 
nele estabelecida. 

No que se refere à tramitação, aplicam-se ao projeto de reso-
lução as disposições relativas ao projeto de lei ordinária. 



1.2.3 Delegação legislativa 
A lei delegada é um ato normativo elaborado e editado pelo 

Chefe do Executivo, em razão de autorização do Poder Legislativo 
e nos limites por este estabelecidos. 

Nos termos da Constituição do Estado, a delegação ao Go-
vernador terá a forma de resolução da Assembléia Legislativa 
que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício ~ 
poderá determinar a apreciação, pela Assembléia, do projeto de 
lei delegada, caso em que este será submetido a votação única, 
vedada qualquer emenda. 

A Constituição exclui do âmbito da delegabilidade os atos de 
competência privativa da Assembléia Legislativa, a matéria reser-
vada a lei complementar e a legislação sobre: 

1 -organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, a carreira e a garantia de seus membros, bem 
como a carreira e a remuneração dos servidores de suas secretar·1as; 

2- planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

1.2.4 Veto a proposição de lei 
O projeto de lei aprovado em redação final é encaminhado, no 

prazo de dez dias, para sanção, sob a forma de proposição de lei. 

Se o Governador do Estado opuser veto, total ou parcial, à 
proposição de lei, publicá-lo-á e, dentro de 48 horas, comunicará 
seus motivos ao Presidente da Assembléia. 

O veto total, por atingir toda a proposição de lei, implica o seu 
reexame total. O veto parcial obriga o reexame apenas dos dispositi-
vos vetados, devendo os restantes ser promulgados e entrar em vigor 
após a publicação, mesmo antes da reapreciação da parte vetada. 

O veto será encaminhado à Assembléia por mensagem 
governamental. 

As disposições relativas à tramitação do projeto de lei ordiná-
ria aplicam-se, no que couber, à apreciação do veto. A tramitação 
do veto é descrita no item 3.8 deste Manual. 



1.2.5 Emenda 
A emenda é proposição apresentada como acessória de outra 

e, conforme sua finalidade, pode ser aditiva, modificativa, 
substitutiva ou supressiva. 

É aditiva a emenda que se acrescenta a outra proposição; 
modificativa, a que altera dispositivo sem modificá-lo substancial-
mente; substitutiva, a apresentada como sucedânea de dispositi-
vo ou de proposição, caso em que passa a denominar-se substitutivo; 
supressiva, a destinada a excluir dispositivo. 

Quanto à sua iniciativa, a emenda é: 

a) de Deputado, podendo ser individual ou coletiva; 

b) de representação partidária, devendo ser assinada pela to-
talidade de seus membros; 

c) de comissão, quando incorporada a parecer; 

d) do Governador do Estado, formulada por meio de mensa-
gem, a proposição de sua autoria. 

Chama-se subemenda a emenda apresentada a outra emenda. 

A emenda será admitida quando pertinente à matéria contida 
na proposição principal e quando incidente sobre um só dispositi-
vo, salvo matéria correlata. 

Deve-se assinalar que o Regimento Interno estabelece prefe-
rência do substitutivo sobre a proposição a que se referir, bem 
como do substitutivo de comissão sobre o de Deputado. 

1.2.6 Requerimento 
Requerimento é todo pedido feito por Deputado ou comissão 

a respeito de matéria prevista no Regimento Interno. 

Os requerimentos, escritos ou orais, sujeitam-se: 

a) a despacho do Presidente da Assembléia ou de comissão; 

b) a deliberação de comissão; 

c) a deliberação do Plenário. 



São despachados pelo Presidente, dentre outros, os requeri-
mentos que solicitam a palavra ou desistência dela; retificação de 
ata; verificação de votação; convocação de reunião especial (este 
último subscrito por 1/3 dos membros da Assembléia). 

São apreciados conclusivamente pelas comissões os requeri-
mentos escritos que solicitam: manifestação de apoio, aplauso 
regozijo ou congratulações; manifestação de pesar por falecimen~ 
to de membro do poder público; manifestação de repúd'1o ou Pro-
testo; providências a órgãos da administração pública. 

São submetidos a deliberação do Plenário, dentre outros, 0~ 
requerimentos escritos que solicitam: prorrogação de horário de 
reunião; adiamento de discussão ou de votação; informações à~ 
autoridades estaduais por intermédio da Mesa da Assembléia; in-
serção, nos anais da Assembléia, de documentos e pronunciamen-
tos não oficiais especialmente relevantes para o Estado, sendo os 
dois últimos requerimentos mencionados sujeitos a parecer. 

Poderá ser apresentada emenda a requerimento antes de anun-
ciada a votação ou durante o seu encaminhamento. 

1.3 Conclusão 
Importantes inovações ocorreram no âmbito do processo legislativo 

em decorrência das normas constitucionais e regimentais vigentes. 

Consideram-se substanciais as seguintes alterações: 

a) atribuição de poder deliberativo às comissões; 

b) ampla e efetiva participação da sociedade civil, assegurada 
pela iniciativa popular de projeto de lei e pela apresentação de 
representação contra ato ou omissão de autoridade ou entidade 
públicas ou contra ato imputado a membro da Assembléia; 

c) atribuição de competência às comissões para a realização 
de audiência pública em regiões do Estado com vistas a subsidiar 
o processo legislativo, observada a disponibilidade orçamentária; 

d) substituição da figura da aprovação automática pela do es-
gotamento da deliberação legislativa sobre projeto de autoria do 



Governador com solicitação de urgência, veto, resolução im-
pugnada motivadamente, no todo ou em parte, pelo Presidente 
da Assembléia; 

e) incidência de veto parcial tão-somente em texto integral 
de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, sendo abolida, 
portanto, a prática condenável do veto incidente sobre palavra 
ou grupo de palavras; 

f) previsão do quórum de 3/5 (três quintos) para aprovação 
de proposta de emenda à Constituição e de maioria absoluta 
para rejeição de veto; 

g) extensão do conceito de proposição ao recurso, ao pare-
cer, à representação popular, à emenda, à mensagem e à ma-
téria assemelhada ao requerimento; 

h) previsão de dois turnos de discussão para a proposta de 
emenda à Constituição e para o projeto, excetuados os casos 
indicados no texto regimental; 

i) aplicação aos projetos de lei orgânica, estatutária ou equi-
valente a código das normas de tramitação de projeto de lei com-
plementar quanto à contagem em dobro dos prazos regimentais; 

j) ampliação dos mecanismos de controle de constitu-
cionalidade dos projetos. Além do exame preliminar de 
constitucionalidade no início da tramitação, o projeto poderá ser 
devolvido à Comissão de Justiça, no 2° turno, para receber pa-
recer sobre a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade 
de emenda ou modificação no texto original. 

Os mecanismos postos à disposição do Legislativo, permi-
tindo-lhe exercer, ativa e eficazmente, as novas atribuições 
que lhe são conferidas pelo texto constitucional, contribuirão, 
sem dúvida, para a efetiva retomada de suas prerrogativas, a 
consecução dos seus fins institucionais e o necessário equilí-
brio entre os Poderes. 





ientacões .. 
sobre euniões da 
Assembléia 





2. 1 Plenário 

2. 1. 1 Reuniões públicas 

2.1.1.1 Reuniões preparatórias 

a) Destinação; 

-posse dos Deputados, eleição da Mesa da Assembléia para 
o 1° biênio e instalação da legislatura. 

b) Realização; 

-Palácio da Inconfidência; 

- a partir de 1° de fevereiro (precedem a instalação da 
legislatura). 

c) Convocação: 

-a primeira reunião independe de convocação. 
d) Horário I Duração: 

- horário: 14 horas; 

-duração: não há prazo estipulado. 

e) Quórum: 

-posse dos Deputados: qualquer número; 

-eleição da Mesa: maioria dos Deputados. 
f) Transcurso (roteiro): 
Posse dos Deputados: 

-Presidência do Deputado mais idoso; 

-abertura; 

-compromisso de posse. 

Eleição da Mesa: 

-na mesma reunião ou em outra reunião preparatória; 

-registro, individual ou por chapa; 

-eleição do Presidente (39 votos); 

- 1° empate (maioria simples); 

-2° empate (mais idoso); 



-eleição para os demais cargos (maioria simples); 

-proclamação dos eleitos; 

-posse dos eleitos; 

-encerramento. 
g) Atas: 

-sucinta; 
-minuciosa (publicada no "Diário do Legislativo"). 

2. 1. 1.2 Reuniões especiais 
a) Destinação: 
-eleição da Mesa da Assembléia para o 2° biênio; 

-comemorações; 

-homenagens; 
-exposição de assuntos de relevante interesse público. 

b) Realização: 

-Palácio da Inconfidência; 
-durante a sessão legislativa ordinária; 

c) Convocação: pelo Presidente 

-de ofício; 

-a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros da Assem-
bléia ou do Colégio de Líderes; 

d) Horário- Duração 

-preferencialmente às segundas e sextas-feiras, às 20 e às 
9 horas, respectivamente; 

-duração: não há prazo estipulado. 

e) Quórum: 

-qualquer número, exceto a destinada à eleição da Mesa 
da Assembléia. 

f) Transcurso: variável, de acordo com o objetivo (roteiro). 

g) Atas: 

-sucinta; 

-minuciosa (publicada no "Diário do Legislativo"). 



2.1.1.3 Reuniões solenes 
a) Destinação: 

-instalação e encerramento de sessão legislativa; 

-posse do Governador e do Vice-Governador. 

b) Realização: 

-Palácio da Inconfidência; 
- 1 o de fevereiro (início da sessão legislativa ordinária); 

- 20 de dezembro (encerramento da sessão legislativa ordinária); 

-no recesso (sessão legislativa extraordinária); 

- 1° de janeiro (posse do Governador e do Vice-Governador). 

c) Convocação: 
- instalação e encerramento de sessão legislativa ordinária: 

independe de convocação; 

- instalação e encerramento de sessão legislativa extraordi-
nária e posse do Governador e do Vice-Governador: publicação de 
edital de convocação no "Diário do Legislativo". 

d) Horário/Duração: 

-duração: não há prazo estipulado. 

e) Quórum: 

-qualquer número. 

f) Transcurso (roteiro) 

De instalação de sessão legislativa ordinária: 

-Presidência; 

-abertura; 

-nomeação de comissão; 

-composição da Mesa; 

-Hino Nacional; 

-Declaração de instalação; 

-palavras do Presidente; 

-leitura da mensagem governamental; 

- encerramento. 
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De instalação de sessão legislativa extraordinária: 
- mesmo transcurso do item anterior; 
-sem leitura de mensagem governamental. 

De encerramento de sessão legislativa ordinária ou extraordinária: 
-Presidência; 

-abertura; 

-composição da Mesa; 

-Hino Nacional; 

-palavras do Presidente; 

-declaração de encerramento; 

-suspensão da reunião; 

- ata; 

- encerramento. 

De posse do Governador e do Vice-Governador: 

-Presidência; 

-abertura; 

-nomeação de comissão; 

-composição da Mesa; 

-Hino Nacional; 

-compromisso constitucional; 

-declaração de posse; 

-palavras do Presidente; 

- encerramento. 

g) Atas: 

-sucinta; 

-minuciosa (publicada no "Diário do Legislativo"). 

2.1.1.4 Reuniões ordinárias 
a) Destinação: 

-pronunciamentos; 

-apreciação de proposições (deliberação). 



b) Realização: 
-Palácio da Inconfidência; 
-durante a sessão legislativa ordinária e a sessão legislativa 

extraordinária; 
-às terças, quartas e quintas-feiras. 

c) Convocação: 
- independe de convocação. 

d) Horário I Duração 
- horário: 14 horas; 
-duração: 4 horas (prorrogáveis por 2 horas) 

e) Quórum: 
-um terço dos Deputados (26); 
_presença registrada no início e no transcurso da reunião. 

f) Transcurso: 
1 a Parte (das 14 horas às 15h15): 

1 a fase- Expediente ( 15 minutos): 

-leitura e aprovação da ata; 

-leitura da correspondência. 

2a fase- Grande Expediente (das 14h15 às 15h15): 

_apresentação de proposições; 

_oradores inscritos. 
2a Parte- Ordem do Dia (das 15h15 em diante): 

1a fase (das 15h15às 16h15): 

-comunicações da Presidência; 

- pareceres; 

-requerimentos. 

2a fase (das 16h15 em diante): 

-propostas de emenda à Constituição; 

-vetos a proposições de lei e matéria assemelhada; 

-projetos; 

-pareceres de redação final. 

/ 
I 



3a Parte 

-comunicações; 

-oradores inscritos. 

2.1.1.5 Reuniões extraordinárias 
a) Destinação: 

- apreciação de proposições (deliberação). 

b) Realização: 

-Palácio da Inconfidência; 

-durante a sessão legislativa ordinária e a sessão legislativa 
extraordinária; 

-em horário ou dia diverso do estabelecido para as ordinárias. 

c) Convocação: 

-edital de convocação especificando o dia e a hora dos traba-
lhos, bem como a matéria a ser apreciada na reunião. É divulgado 
em reunião e no órgão oficial dos Poderes do Estado. 

-poderá ser convocada pelo Presidente: de ofício; a requeri-
mento do Colégio de Líderes; a requerimento de 1/3 dos mem-
bros da Assembléia ou a requerimento de Deputado. 

d) Horário I Duração: 

-horário: estabelecido no edital de convocação: 

-duração: 4 horas (prorrogáveis por 2 horas). 

e) Quórum: 

-um terço dos Deputados (26); 

-presença registrada no início e no transcurso da reunião. 

f) Transcurso: 

1 a Parte- (nos 15 minutos iniciais): 

-leitura e aprovação da ata. 

2a Parte- Ordem do Dia (nas 3 horas e 45 minutos restantes): 

Obs.: O Presidente poderá subdividir a ordem do dia. 



2.2 Comissões 

2.2. 1 Reunião 

2.2. 1. 1 Dias e horários de reuniões 
a) Reuniões ordinárias: 
- A reunião ordinária realiza-se em dia e horário prefixados 

(art. 125, § 1°, do Regimento Interno). 
(Essa definição ocorre no início da Primeira e da Terceira 

Sessões Legislativas.) 

b) Reuniões extraordinárias: 

-A convocação de reunião extraordinária de comissão será 
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado, constando 
no edital seu objeto, dia, hora e local de realização (art. 124, 
caput, do Regimento Interno). 

-Se a convocação se fizer durante a reunião, será comunicada 
aos membros ausentes, dispensada a formalidade deste artigo 
(art. 124, § 1°, do Regimento Interno). 

c) Reuniões especiais: 

-Destinam-se à eleição do Presidente, do Vice-Presidente ou 
à exposição de assuntos de relevante interesse público. 

2.2. 1.2 Quórum para abertura dos trabalhos 
a) Para a reunião de cada comissão: 

-A comissão reúne-se com a presença de mais da metade de 
seus membros (art. 125, § 2°, do Regimento Interno). 

Comissão de 7 (sete) membros: 

- Quórum: 4 Deputados. 
Comissão de 5 (cinco) membros: 

- Quórum: 3 Deputados. 
Exceção: 

-A reunião de comissão com a presença de convidados pode-
rá ser aberta com qualquer número de membros (art. 125, § 3°, 
do Regimento Interno). 



b) Para a reunião conjunta de comissões: 

- Na reunião conjunta, exigir-se-á de cada comissão o 
quórum estabelecido para reunião de comissão isolada (art. 130 
do Regimento Interno). 

Exemplo: 

Comissões n° de membros quórum 

CCJ 7 4 
MAM 5 3 
FFO 7 4 

-O Deputado que fizer parte de 2 (duas) das comissões reunidas 
terá presença contada em dobro e direito a voto cumulativo; 

-A Presidência é exercida pelo Presidente mais idoso; 

- Na ausência dos Presidentes, caberá a direção dos traba-
lhos aos Vice-Presidentes, observada a ordem decrescente de idade, 
ou, na falta destes, aos mais idosos dos membros presentes. 

2.2.1.3 Abertura 

a) Observada a existência de número regimental (mais da 
metade dos membros quando se for apreciar matérias ou qual-
quer número em caso de reunião com convidados). 

b) Tolerância- Não havendo número regimental, o Presiden-
te poderá aguardar 15 minutos para iniciar a reunião (art. 19, § 
2°, do Regimento Interno). 

c) Delibera-se por maioria simples, respeitado o quórum 
de abertura. 

2.2.1.4 Leitura e aprovação da ata 

a) Da reunião, lavrar-se-á ata resumida, que será publicada 
no órgão oficial dos Poderes do Estado, após sua leitura e aprova-
ção (art. 132, caput, do Regimento Interno). 



b) A leitura da ata poderá ser dispensada por delibera-
ção da comissão (art. 132, § 1°, do Regimento Interno). 

c) Se o Deputado não concordar com os termos da ata, 
poderá pedir a sua retificação. A retificação tida por pro-
cedente será consignada na ata seguinte. 

2.2. 1.5 Distribuição de proposição ao relator 
a) A distribuição de proposição ao relator será feita pelo 

Presidente da comissão (art. 135 do Regimento Interno). 

b) O Presidente poderá designar relator antes da reu-
nião, dando ciência do ato aos membros da comissão (art. 
135, § 1°, do Regimento Interno). 

c) Na reunião conjunta, a designação de relator será feita 
pelo Presidente de cada comissão, salvo no .. caso de 
redistribuição da matéria, quando a designação do relator 
se fará pelo Presidente da reunião (art. 130, § 2°, do Regi-
mento Interno). 

d) Em razão da complexidade da matéria, poderão ser 
designados relatores parciais. 

e) O relator terá a metade do prazo da comissão para 
emitir parecer (dez dias), oportunidade em que poderá 
requerer diligências. As diligências suspendem a 
tramitação, uma vez em cada comissão, por, no máximo, 
cinco dias úteis. Os projetos de lei que versarem sobre 
declaração de utilidade pública ou denominação de pró-
prios públicos terão suspensa a tramitação até que se 
atenda ao pedido de informação (diligência). 

f) Para aperfeiçoar a matéria, os Deputados e o relator 
poderão propor emenda, subemenda ou substitutivo. 

g) O parecer é composto de relatório, fundamentação 
e conclusão. 



b) Para a reunião conjunta de comissões: 

- Na reunião conjunta, exigir-se-á de cada comissão o 
quórum estabelecido para reunião de comissão isolada (art. 130 
do Regimento Interno). 

Exemplo: 

Comissões n° de membros quórum 

CCJ 7 4 
MAM 5 3 
FFO 7 4 

-O Deputado que fizer parte de 2 (duas) das comissões reunidas 
terá presença contada em dobro e direito a voto cumulativo; 

-A Presidência é exercida pelo Presidente mais idoso; 

- Na ausência dos Presidentes, caberá a direção dos traba-
lhos aos Vice-Presidentes, observada a ordem decrescente de idade, 
ou, na falta destes, aos mais idosos dos membros presentes. 

2.2.1.3 Abertura 
a) Observada a existência de número regimental (mais da 

metade dos membros quando se for apreciar matérias ou qual-
quer número em caso de reunião com convidados). 

b) Tolerância- Não havendo número regimental, o Presiden-
te poderá aguardar 15 minutos para iniciar a reunião (art. 19, § 
2°, do Regimento Interno). 

c) Delibera-se por maioria simples, respeitado o quórum 
de abertura. 

2.2.1.4 Leitura e aprovação da ata 
a) Da reunião, lavrar-se-á ata resumida, que será publicada 

no órgão oficial dos Poderes do Estado, após sua leitura e aprova-
ção (art. 132, caput, do Regimento Interno). 



b) A leitura da ata poderá ser dispensada por delibera-
ção da comissão (art. 132, § 1°, do Regimento Interno). 

c) Se o Deputado não concordar com os termos da ata, 
poderá pedir a sua retificação. A retificação tida por pro-
cedente será consignada na ata seguinte. 

2.2. 1.5 Distribuição de proposição ao relator 
a) A distribuição de proposição ao relator será feita pelo 

Presidente da comissão (art. 135 do Regimento Interno). 

b) O Presidente poderá designar relator antes da reu-
nião, dando ciência do ato aos membros da comissão (art. 
135, § 1°, do Regimento Interno). 

c) Na reunião conjunta, a designação de relator será feita 
pelo Presidente de cada comissão, sa Ivo no .~as o de 
redistribuição da matéria, quando a designação do relator 
se fará pelo Presidente da reunião (art. 130, § 2°, do Regi-
mento Interno). 

d) Em razão da complexidade da matéria, poderão ser 
designados relatores parciais. 

e) O relator terá a metade do prazo da comissão para 
emitir parecer (dez dias), oportunidade em que poderá 
requerer diligências. As diligências suspendem a 
tramitação, uma vez em cada comissão, por, no máximo, 
cinco dias úteis. Os projetos de lei que versarem sobre 
declaração de utilidade pública ou denominação de pró-
prios públicos terão suspensa a tramitação até que se 
atenda ao pedido de informação (diligência). 

f) Para aperfeiçoar a matéria, os Deputados e o relator 
poderão propor emenda, subemenda ou substitutivo. 

g) O parecer é composto de relatório, fundamentação 
e conclusão. 



PRAZOS PARA EMISSÃO DE PARECER 

Proposição Prazo da comissdo Prazo do relator 

projeto de lei complementar 40 dias 20 dias 

projeto de lei 
projeto de resolução 

20 dias 10 dic1S 

requerimento 
emenda e substitutivo 10 dias 5 dias 
mensagem, ofício, recurso e 

instrumento assemelhado 

projeto de iniciativa do 
Governador do Estado com 
solicitação de urgência 15 dias 3 dias 

(5 dias CJU) 5 dias 
( 1 O dias demais comissões) 

(reuniáo conjunta) 

Obs.:- Na tramitação sob regime de urgência os prazos regi-
mentais são reduzidos à metade, dispensando-se a exigência de 
prévia publicação dos pareceres e demais proposições acessórias. 

-No caso dos projetos de iniciativa do Governador do Estado 
com solicitação de urgência, se esgotado o prazo sem pronuncia-
mento das comissões, o Presidente da Assembléia incluirá o pro-
jeto na ordem do dia e para ele designará relator, em Plenário, 
que, no prazo de até 24 horas, emitirá parecer sobre o projeto e 
as emendas, se houver, sendo-lhe facultado apresentar emenda. 

-O prazo de tramitação na Assembléia Legislativa dos proje-
tos de iniciativa do Governador do Estado com solicitação de ur-
gência é de 45 dias. 

2.2. 1. 6 Fase de discussão e votação 
a) Os projetos tramitam em 2 (dois) turnos, salvo os projetos 

de lei do plano plurianual, do plano mineiro de desenvolvimento 
integrado, de diretrizes orçamentárias, do orçamento anual e de 
crédito adicional (arts. 204 a 207); prestação e tomada de contas 
(arts. 216 a 221 ); projeto de lei que verse sobre data comemorativa 



e homenagem cívica (art. 190); projetos de lei de declaração de 
utilidade pública e de denominação de próprios públicos (art. 1 03). 

b) Cada turno é constituído de discussão e votação, salvo no 
caso de requerimento, que não está sujeito a discussão. 

c) No decorrer da discussão, membro da comissão poderá reque-
rer vista do parecer quando não houver distribuição de avulso antes 
de sua leitura. A vista é concedida pelo Presidente, por 24 horas, 
sendo comum aos membros da comissão, vedada a sua renovação. 

d) Distribuído em avulso o parecer, sua discussão e votação 
serão adiadas para a reunião seguinte, que se realizará após o 
interstício de 6 horas contadas do término da reunião. 

e) Em reunião conjunta, a vista será concedida por comissão, 
permitida a distribuição do avulso após a votação do parecer da 
comissão precedente. 

f) Durante a discussão do parecer, qualquer Deputado poderá \ 
apresentar proposta de emenda, substitutivo e subemenda. 

g) Para discutir o parecer, o autor da proposição e o relator 
poderão usar da palavra por 20 minutos, e os demais Deputados, 
por 1 O minutos. Antes de encerrar-se a discussão, a palavra pode-
rá ser dada ao relator, para réplica, por 5 minutos. 

h) Para encaminhar a votação, o Deputado membro da comis-
são disporá do prazo de 1 O minutos, incidindo o encaminhamento 
sobre a proposição no seu todo, em conjunto com as emendas, 
mesmo que a votação se dê por parte. 

i) Quando houver emendas aprovadas, o parecer de 2° turno 
conterá a redação do vencido (adequação da redação do projeto 
original ao aprovado em 1° turno). 

j) Limitações à apresentação de emendas no 2° turno: 

-não será admitida emenda que contenha matéria prejudica-
da ou rejeitada; 

-a emenda contendo matéria nova só será admitida por Acordo 
de Lideres e desde que pertinente à proposição; 

-as emendas são votadas independentemente de parecer de 
comissão, podendo ser despachadas pelo Presidente à comissão com-



petente, de ofício ou a requerimento do Colégio de Líderes, ou ainda a 
requerimento de Deputado, aprovado pelo Plenário. 

k) Presença de Deputado em reunião de comissão: 
-terá computada a presença, para todos os efeitos regimen-

tais, como se no Plenário estivesse, o Deputado presente a reu-
nião de comissão realizada no Palácio da Inconfidência 
concomitantemente com reunião da Assembléia Legislativa; 

-ao Presidente de comissão cumpre enviar à Mesa da Assem-
bléia, no momento de verificação de quórum, a relação dos pre-
sentes à reunião; 

-na reunião conjunta, terá presença contada em dobro e di-
reito a voto cumulativo o Deputado que fizer parte de duas das 
comissões reunidas. 

I) Participação nos trabalhos das comissões: 

-o Deputado que não seja membro da comissão poderá parti-
cipar das discussões sem direito a voto; 

-o Deputado pode, como membro efetivo, fazer parte de até 
duas comissões permanentes; 

-o membro efetivo será substituído, em suas faltas e impe-
dimentos, pelo suplente; 

-na ausência do efetivo e do suplente, o Líder de Banca-
da ou de Bloco Parlamentar indicará substituto ao Presiden-
te da comissão; 

-se o comparecimento do membro efetivo ou suplente ocor-
rer depois de iniciada a reunião, o substituto nela permanecerá 
até que conclua o ato que estiver praticando; 

- o Deputado não poderá presidir os trabalhos da Assem-
bléia ou de comissão, nem ser designado relator, quando se esti-
ver discutindo ou votando assunto de seu interesse pessoal ou 
quando se tratar de proposição de sua autoria; 

- o Presidente de comissão poderá atuar como relator e 
terá voto nas deliberações. Em caso de empate, decidirá pelo 
voto de qualidade. 
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3. 1 Projeto de iniciativa do 
Governador do Estado com 
solicitação de urgência 

3.1.1 Iniciativa (art. 208) 
-O Governador do Estado poderá solicitar urgência para pro-

jeto de sua iniciativa. 
-A solicitação não se aplica a projeto que dependa de 

quórum especial e a projeto de lei orgânica, estatutária ou 
equivalente a código. 

3. 1.2 Turnos 
-Dois turnos. 
-Turno único (se a Assembléia Legislativa não se manifestar 

sobre o projeto em até 45 dias- art. 208, § 1 °). 

3.1.3 Quórum para aprovação 
-Maioria simples. 

3.1.4 Tramitação 
Recebimento (art. 188): 

- registro e numeração; 
-publicação no "Diário do Legislativo"; 

Distribuição às comissões (art. 21 0): 

-Comissão de Constituição e Justiça (5 dias); 

-reunião conjunta das comissões de mérito (1 O dias). 

-Dispensa da prévia publicação dos pareceres (art. 188, § 1°, 
c/c o art. 273, 1). 

3. 1. 4. 1 Dois turnos 
a) Inclusão do projeto em ordem do dia para apreciação no 1° 

turno (independe da prévia publicação dos pareceres). 



-No caso de perda de prazo pelas comissões para emissão do 
parecer: designação de relator para emitir parecer oral no prazo 
de 24 horas. 

Discussão do projeto: 

-não pode ultrapassar quatro reuniões consecutivas; 

-prazo para discutir: 30 minutos por Deputado; 

-são permitidos apartes; 

- podem ser apresentadas emendas no decorrer da discussão 
(art. 188, § 2°). 

Encerramento da discussão. 

Publicação da(s) emenda(s) no "Diário do Legislativo". 

Encaminhamento do projeto à comissão de mérito para emis-
são de parecer sobre a (s) emenda (s); 

-prazo da comissão para emissão do parecer: 5 dias. 

Publicação do parecer sobre a(s) emenda(s). 

Inclusão em ordem do dia para votação (independe da prévia 
publicação do parecer). 

Votação do projeto: 

-prazo para encaminhar a votação: 5 minutos por Deputado; 

-apartes não são permitidos; 

-rejeição: arquivamento; 

-aprovação: encaminhamento à comissão competente a fim 
de receber parecer para o 2° turno (art. 189). 

b) Prazo da comissão para emitir parecer: 1 O dias (art. 134, I, 
c/c o art. 273,11). 

Publicação do parecer. 

c) Inclusão do projeto em ordem do dia para apreciação no 2° 
turno (independe da prévia publicação do parecer). 

Discussão do projeto: 

-não pode ultrapassar quatro reuniões consecutivas; 

-prazo para discussão: 30 minutos por Deputado; 

-são permitidos apartes. 



Votação do projeto: 

-prazo para encaminhar a votação: 5 minutos por Deputado; 

-apartes não são permitidos; 

-rejeição: arquivamento; 

-aprovação: encaminhamento à Comissão de Redação. 

d) Redação final 

Prazo para emissão do parecer: 5 dias (art. 268, § 1°, c/c o art. 
273, 11). 

Discussão e votação do parecer no Plenário: 

-prazo para discussão: 5 minutos (art. 70 c/c o art. 273, 11 do RI); 
-prazo para encaminhar a votação: 5 minutos por Deputado. 

e) Encaminhamento para sanção. 

3.1.4.2 Turno único 
a) Inclusão em ordem do dia para apreciação em turno único 

(após 45 dias sem apreciação da Assembléia Legislativa, sob restando-
se a deliberação quanto aos demais assuntos, inclusive veto). 

_ No caso de perda de prazo pelas comissões para emissão 
do parecer: designação de relator para emitir parecer oral no 
prazo de 24 horas (art. 211 ). 

Discussão do projeto: 

_não pode ultrapassar quatro reuniões consecutivas; 

_prazo para discussão: 30 minutos por Deputado; 

-são permitidos apartes; 

_apresentação de emendas no decorrer da discussão. 

Encerramento da discussão. 

b) - Designação de relator para emitir parecer oral sobre 
a(s) emenda(s) no prazo de 24 horas. 

Publicação da(s) emenda(s) no "Diário do Legislativo". 

c) -Inclusão do projeto em ordem do dia para parecer oral do 
relator sobre a(s) emenda(s) e votação do projeto. 



Votação do projeto: 
-prazo para encaminhar a votação: 5 minutos por Deputado; 
-apartes não são permitidos; 
-rejeição: arquivamento; 

-aprovação: encaminhamento à Comissão de Redação. 
d) Redação final: 
-prazo para emissão do parecer: 5 dias (art. 268, § 1°, c/c o 

art. 273, 11, do Regimento Interno). 

Discussão e votação do parecer em Plenário: 

-prazo para discussão: 5 minutos (art. 270, c/c o art. 273, 11, 
do Regimento Interno); 

-prazo para encaminhar a votação: 5 minutos por Deputado. 
e) Encaminhamento para sanção. 

Obs.: Só poderão tramitar simultaneamente, em regime de 
urgência, dois projetos por solicitação do Governador do Estado 
(art. 272, § 1°, do Reg'1mento Interno). 

-Por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do Colégio 
de Líderes, admitir-se-á a tramitação, em regime de urgência, de 
mais um projeto por solicitação do Governador do Estado (art. 272, 
§ 2°, do Regimento Interno). 

3.2 Projeto de lei complementar 

3.2. 1 Iniciativa 
- De Deputado, de comissão ou da Mesa da Assembléia 

Legislativa; 

-de representação partidária; 

-do Governador do Estado; 

-do Tribunal de Justiça; 

-do Tribunal de Contas; 

-dos cidadãos; e 

- do Procurador-Geral de Justiça. 



Consideram-se lei complementar, entre outras matérias: 
-o Código de Finanças Públicas e o Código Tributário; 
-a Lei de Organização e Divisão Judiciárias; 
-o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos 

Servidores Públicos Militares; 
-as leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Con-

tas, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia 
Civil e da Polícia Militar. 

3.2.2 Turnos (art. 192 do Regimento Interno) 
-O projeto de lei complementar será discutido e votado em 

dois turnos. 

3.2.3 Quórum para aprovação (art. 192 do 
Regimento Interno) 

_ Maioria absoluta (39 votos favoráveis). 

Obs.: A determinação de quórum é feita nos termos do art. 
251, I, do Regimento Interno. 

3.2.4 Tramitação 
a) Recebimento pela Mesa (art. 188 do Regimento Interno): 

_número e registro; 

_publicação no "Diário do Legislativo". 

b) Distribuição às comissões para parecer art. 188, c/c os arts. 
102 e 182): exame da Comissão de Constituição e Justiça (preli-
minar) e das comissões de mérito. 

_prazo da comissão para emissão do parecer (art. 134, I. c/c o 

art. 192): 40 dias; 
_Envio do parecer à Mesa para publicação (art. 188, § 1 °). 

c) Inclusão do projeto em ordem do dia para discussão e vota-
ção no 1° turno (art. 188, § 1 °): 

-discussão do projeto (máximo de seis reuniões). 

-prazo para discussão: 60 minutos por Deputado; 



- apresentação de emenda(s) no decorrer da discussão 
(art. 188, § 2°). 

Publicação da(s) emenda(s), que será Cão) encaminhada (s) 
com o projeto à comissão competente para receber (em) pare-
cer (art. 188, § 2°): 

- prazo da comissão para emissão do parecer sobre a(s) 
emenda(s) (art. 134, 11, c/c o art. 192): 20 dias. 

Votação do projeto: 

-processo nominal (art. 260, \); 

-rejeição: arquivamento; 

-aprovação: remessa do projeto à comissão competente para 
emissão do parecer para discussão e votação no 2° turno; 

d) Prazo da comissão para emissão do parecer (art. 134, I, 
c/c o art. 192): 40 dias. 

e) Envio do parecer à Mesa para publicação (art. 188, § 1°, 
c/c o art. 189, § 2°). 

-publicação do parecer. 

f) Inclusão em ordem do dia para discussão e votação no 2° turno: 

-prazo para discussão: 60 minutos por Deputado. 

-discussão do projeto: máximo de seis reuniões; 

-apresentação de emendas; 

- inadmissibilidade de emenda com matéria prejudicada ou 
rejeitada (art.189, § 2°); 

-emenda com matéria nova (art. 189, § 3°); 

-votação da emenda ou seu encaminhamento à comissão com-
petente para receber parecer (art. 189, § 4°); 

-votação do projeto; 

-aprovação: encaminhamento à Comissão de Redação; 

-rejeição: arquivamento. 

g) Redação final (art. 268 e seguintes): 

-discussão e votação do parecer pelo Plenário. 



h) Envio para sanção: 
-prazo (art. 271 ): 1 O dias. 

3.3 Projeto de resolução 

3.3.1 Iniciativa 
- De Deputado; 
-de comissão ou da Mesa da Assembléia. 

3.3.2 Tramitação (art. 195) 
a) Recebimento (art. 188): 

-registro e numeração; 

-publicação no "Diário do Legislativo". 

b) Distribuição às comissões (art. 188): 

_Comissão de Constituição e Justiça, para parecer quanto à 
constitucionalidade (art. 102, 111); 

Obs.: Se o parecer da CCJ for pela inconstitucionalidade 

(art. 185): 
_publicação do parecer no "Diário do Legislativo"; 

_inclusão do parecer em ordem do dia; 

_deliberação do Plenário (se o parecer for aprovado, arquiva-
se 0 projeto; se for rejeitado, encaminha-se o projeto às comis-
sões a que tiver sido distribuído). 

-comissões de mérito, para parecer. 

_ prazo para cada comissão emitir seu parecer: 20 dias 

(art. 134, 1). 
-publicação dos pareceres. 
c) Inclusão do projeto em ordem do dia para apreciação no 1° turno: 

-discussão do projeto (art. 241 e seguintes); 

-prazo para discussão: 60 minutos por Deputado (art. 246, I); 

-são permitidos apartes; 
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-apresentação de emendas no decorrer da discussão (art. 188, 
§ 20). 

-encerramento da discussão e encaminhamento do proje-
to e das emendas à comissão competente para parecer sobre 
estas; 

-publicação do parecer no "Diário do Legislativo"; 

-inclusão em ordem do dia para votação; 

-votação do projeto; 

- prazo para encaminhamento da votação: 1 O minutos por 
Deputado; 

-apartes não são permitidos (art. 264); 
-rejeição: arquivamento; 

-aprovação: encaminhamento à comissão competente, para 
receber parecer para o 2° turno (art. 189): 

-prazo da comissão: 20 dias (art. 134, I); 

-publicação do parecer. 

d) Inclusão do projeto em ordem do dia para apreciação no 2° 
turno 

-discussão do projeto (art. 241 e seguintes); 

- prazo para discussão: 60 minutos por Deputado (art. 246, I); 

-votação do projeto. 
-prazo para encaminhamento de votação: 1 O minutos por De-

putado (art. 264). 

e) Remessa do projeto à Comissão de Redação para parecer 
de redação final (art. 189, § 5°): 

-prazo para emissão do parecer: 1 O dias (art. 268, § 1 °). 

f) Discussão e votação do parecer em Plenário: 

- prazo para discutir o parecer: 1 O minutos (art. 270); 

-prazo para encaminhar a votação: 1 O minutos. 

g) Encaminhamento da proposição para promulgação (art. 196). 

Obs.: os projetos da Mesa normalmente voltam a ela, para 
receber parecer. 



3.4 Projeto de lei ordinária 

3.4. 1 Iniciativa 
- De Deputado; 

- de comissão ou da Mesa; 
-de representação partidária; 
-do Governador do Estado; 
-do Tribunal de Justiça; 
-do Tribunal de Contas; 

-do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do § 2° do art. 
66 da Constituição do Estado; 

-dos cidadãos. 

A iniciativa popular é exercida pela apresentação, à Assem-
bléia Legislativa, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1 O mil 
eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa 
legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade 

das assinaturas. 
Das assinaturas, no máximo 25% poderão ser de eleitores alis-

tados na Capital do Estado. 

3.4.2 Tramitação 
a) Recebimento (art. 188): 

-registro e numeração; 

-publicação no "Diário do Legislativo". 

b) Distribuição às comissões (art. 188): 

_ prazo para cada comissão emitir seu parecer: 20 dias (art. 134, 1). 

-Comissão de Constituição e Justiça, para parecer quanto à 
constitucionalidade (art. 102, 111). 

Se o parecer da CCJ for pela inconstitucionalidade (art. 185): 

-publicação do parecer no "Diário do Legislativo"; 

-inclusão do parecer em ordem do dia; 



-deliberação do Plenário (se o parecer for aprovado, arquiva-
se o projeto; se for rejeitado, encaminha-se o projeto às comis-
sões a que tiver sido distribuído). 

-comissões de mérito, para parecer. 

-Publicação dos pareceres. 

c) Inclusão do projeto em ordem do dia, para apreciação no 1 o 

turno: 
-Discussão do projeto (art. 241 e seguintes); 

-prazo para discussão: 60 minutos por Deputado (art. 246, I); 
-são permitidos apartes; 

- apresentação de emendas no decorrer da discussão (art. 
188, § 2°); 

-encerramento da discussão e encaminhamento do projeto e 
das emendas à comissão competente, para parecer sobre estas; 

-publicação do parecer no "Diário do Legislativo"; 

-inclusão em ordem do dia, para votação; 

-votação do projeto: 

-prazo para encaminhamento da votação: 1 O minutos; 

-apartes não são permitidos (art. 264). 

-aprovação: encaminhamento à comissão competente a que tiver 
sido distribuído, para receber parecer para o 2° turno (art. 189); 

-prazo da comissão: 20 dias (art. 134, I); 

-publicação do parecer. 

d) Inclusão do projeto em ordem do dia para apreciação no 2° turno: 

-discussão do projeto (art. 241 e seguintes); 

-prazo para discussão: 60 minutos por Deputado (art. 246, I); 

-votação do projeto: 

-prazo para encaminhamento da votação: 1 O minutos (art. 264). 

e) Remessa do projeto à Comissão de Redação, para receber 
parecer de redação final (art. 189, §5°); 

-prazo para emissão do parecer: 1 O dias (art. 268, § 1 °). 

f) Discussão e votação do parecer em Plenário: 



-prazo para discussão do parecer: 1 O minutos (art. 270). 

g) Encaminhamento da proposição para sanção: 

No 2° turno, o projeto sujeita-se aos prazos e às formalidades 
do 1° turno, observado, ainda, o seguinte: 

- não é admitida emenda que contenha matéria prejudicada 
ou rejeitada; 

-só é admitida emenda contendo matéria nova por Acordo de 
Líderes desde que pertinente à proposição; 

-a emenda é votada independentemente de parecer de co-
missão, podendo ser despachada pelo Presidente à comissão com-
petente, de ofício ou a requerimento do Colégio de Líderes, ou, 
ainda, a requerimento de Deputado aprovado pelo Plenário. 

3.5 Projetos de Lei do Plano 
Plurianual, do Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado, de 
Diretrizes Orçamentárias, do 
Orçamento Anual e de Crédito 
Adicional 

3.5. 1 Iniciativa 
-Do Governador do Estado. 

3.5.2 Turnos 
_Turno único (art. 204, § 6°). 

3.5.3 Quórum para aprovação 
-Maioria simples. 

3.5.4 Tramitação 
-Recebimento e numeração (art. 188). 
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-Publicação no "Diário do Legislativo" (art. 188). 

- Distribuição de avulsos aos Deputados e às comissões per-
manentes a que estiverem afetos (art. 204). 

-Remessa à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária (art. 204). 

-Prazo para emissão do parecer pela comissão: 60 dias (art. 204). 

-Prazo para apresentação de emendas: os primeiros 20 dias 
(art. 204, § 2°). 

-Prazo para despacho de recebimento de emendas: 2 dias (art. 204, § 3°). 
-Publicação das emendas (art. 204, § 3°). 

- Prazo para recurso de despacho de não-recebimento de 
emendas: 24 horas (art. 204, § 4°). 

-Prazo para decisão sobre recurso de despacho de não-rece-
bimento de emendas: 2 dias (art. 204, § 4°). 

-Encaminhamento do projeto ao relator para parecer (art. 204, §5°). 

-O Governador do Estado poderá enviar mensagem à As-
sembléia Legislativa para propor modificação no projeto enquan-
to não iniciada, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária, a votação da parte do parecer referente à alteração 
proposta (art. 205). 

-A mensagem será encaminhada à Comissão para parecer, 
no prazo de 5 dias, salvo se lhe restar prazo superior (art. 205, 
parágrafo único). 

-Remessa do parecer à Mesa para publicação (art. 204, § 6°). 

- Inclusão do projeto em ordem do dia para discussão e 
votação em turno único (art. 204, § 6°). 

-Prazo para discussão: máximo de seis reuniões. 

-Votação do projeto. 

-Remessa à Comissão de Redação. 

- Prazo para emissão do parecer de redação final: 1 O dias 
(art. 268, § 1 °). 

-Redação final: apreciação do parecer pelo Plenário. 

-Encaminhamento para sanção. 



3. 6 ProposJa de emenda à 
Constituicão .:> 

3.6.1 Iniciativa {art. 200, I, 11 e ///} 
-De 1/3 (um terço) dos membros da Assembléia (26 Deputa-

dos- número calculado nos termos do art. 251 do Regimento In-
terno); 

-do Governador do Estado; 

-de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Municipais, manifestada 
pela maioria dos membros de cada uma delas. 

3.6.2 Impedimentos {art. 200, §§ 1° e 2°) 
- As regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação 

infraconstitucional não se aplicam à competência para a apresen-
tação da proposta; 

-Vigência de estado de sítio ou estado de defesa; 

-Intervenção federal no Estado. 

3.6.3 Turnos {art. 201) 
- Dois turnos. 

3.6.4 Quórum para aprovação {art. 200 
-Três quintos (48 votos favoráveis). 

3.6.5 Tramitação {arts. 201 e 202, c/c os 
arts. 188 e 189) 

. d . t de lei ordinária, (Aplicam-se as mesmas normas o proJe o 
com as seguintes ressalvas: 

-prazos regimentais são contados em dobro; 

-indispensável parecer sobre emenda de 2° turno; 

-interstício de 3 dias entre os turnos.) 

a) Recebimento e numeração. 
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b) Publicação no "Diário do Legislativo". 

c) Remessa à comissão especial para parecer. 
prazo para a comissão emitir parecer (art. 201, I, c/c art. 134, 

1): 40 dias; 
-publicação do parecer. 
d) Inclusão em ordem do dia para discussão e votação no 1° turno: 
-discussão: (máximo de seis reuniões); 
-prazo para a discussão: 60 minutos por Deputado; 
-votação: processo nominal (art. 260, I); 

-rejeição: arquivamento; 
-aprovação: remessa à comissão especial para receber pare-

cer de 2" turno: 

- prazo para a comissão emitir parecer (art. 201, I, c/c 
art.134, 1): 40 dias. 

-publicação do parecer. 

e) Inclusão em ordem do dia para discussão e votação no 2° turno: 

-discussão (máximo de seis reuniões); 

-prazo para a discussão: 60 minutos por Deputado; 

-votação: processo nominal; 

-rejeição: arquivamento; 

-aprovação: encaminhamento à Comissão de Redação; 

-prazo para emissão do parecer de relação final: 1 O dias (art. 
268,§1°). 

f) Redação final: discussão e votação do parecer pelo Plenário. 

g) Promulgação pela Mesa (art. 202): 

-prazo: 5 dias úteis. 

h) Publicação da emenda à Constituição. 

i) Anexação, com o número de ordem, ao texto da Constituição. 

Obs: Reapresentação: impedimento na mesma sessão 
legislativa e em período de convocação extraordinária (art. 
203). 



3. 7 Da prestação e da tomada de 
contas 

3.7.1 Iniciativa 
-Do Governador do Estado (art. 216); 

-do Tribunal de Contas (art. 221 ); 

-da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (art. 220). 

3. 7.2 Turnos 
-Turno único (art. 218, § 2°). 

3. 7.3 Quórum para aprovação 
-Maioria simples (art. 218, § 3°). 

3. 7.4 Tramitação 
-Recebimento do processo de prestação de contas pela Mesa; 
-Publicação do balanço geral das contas, dos documentos que 

o instruírem e do parecer do Tribunal de Contas (independente-
mente de leitura no Pequeno Expediente)- (art. 216); 

-Distribuição de avulso aos Deputados: prazo de 5 dias (art. 
216, parágrafo único); 

-Requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tri-
bunal de Contas (art. 217); 

-Remessa à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária (art. 218); 

-Prazo da Comissão para emissão do parecer concluindo por 
projeto de resolução (art. 218): 45 dias; 

- Recebimento pela Mesa e publicação do projeto de resolu-
ção (art. 218, § 1°); 

-Prazo para apresentação de emendas na Comissão (art. 218, 
§ 1°): 10 dias; 

- Emissão do parecer e encaminhamento à Mesa para inclu-
são do projeto em ordem do dia para discussão e votação em tur-
no único (art. 218, § 2°); 



-Votação secreta (art. 261, IX); 
-Rejeição ou aprovação parcial: remessa à Comissão de Cons-

tituição e Justiça (art. 219); 
-Aprovação: remessa à Comissão de Redação (art. 218, §5°); 
-Redação final: apreciação do parecer pelo Plenário; 
-Encaminhamento para promulgação. 

3.8 Veto a proposição de lei 

3.8.1 Iniciativa 
- Do Governador do Estado. 

3.8.2 Espécies 
-Total; 

- Parcial: abrange texto integral de artigo, de parágrafo, de 
inciso ou de alínea (art. 222, § 1 °). 

3.8.3 Quórum para apreciação (art. 222, § 2°} 
-Maioria absoluta: 39 votos contrários, para rejeição. 

Obs.: Menos de 39 votos contrários, o veto está mantido. 

3.8.4 Tramitação 
a) Recebimento (art. 222): 

-leitura no Expediente; 

-publicação no "Diário do Legislativo"; 

-distribuição à comissão especial (5 membros). 

b) Prazo para a comissão especial emitir parecer: 20 dias (art. 222) 

c) Prazo para deliberação em Plenário: 30 dias a contar de seu 
recebimento (art. 222, § 2°) 

Obs.: Esgotado o prazo estabelecido sem deliberação, o veto 
será incluído na ordem do dia da reunião seguinte, sobrestadas as 
demais proposições, até votação final, ressalvado o projeto de inicia-



tiva do Governador com solicitação de urgência e com o prazo 
esgotado na Assembléia. 

d) Discussão: 

-prazo para discussão: 60 minutos; 

-são permitidos apartes. 

e) Votação: 

-prazo para encaminhar a votação: 1 O minutos; 

- não são permitidos apartes; 

-processo de votação: por escrutínio secreto (art. 222, § 2°). 

f) Rejeição do veto: 

-envio da proposição de lei ao Governador para promulgação 
(art. 222, § 4°); 

-promulgação; 

-o Governador do Estado terá o prazo de 48 horas para promul-
gar a proposição de lei; se este não o fizer, o Presidente da Assem-
bléia o fará, ou, no mesmo prazo, o Vice-Presidente a promulgará. 

g) Manutenção do veto: 

-ciência ao Governador, por meio de ofício. 

3.9 Delegação legislativa 

3. 9. 1 Iniciativa do pedido 
-Do Governador do Estado (art. 72 da Constituição do Esta-

do e art. 224 do Regimento Interno). 

3.9.2 Vedações (§ 1° do art. 72 da Consti-
tuição do Estado e § 1 ~ I e 1/, do art. 224 
do Regimento Interno) 

"§ 1 o- Não podem constituir objeto de delegação os atos de 
competência privativa da Assembléia Legislativa, a matéria reser-
vada a lei complementar e a legislação sobre: 

/ 



1- a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, a carreira e a garantia de seus membros, bem 
como a carreira e a remuneração dos servidores de suas secretarias; 

11- o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento·: 

3.9.3 Deliberação sobre o pedido 
-A Assembléia Legislativa, sob a forma de resolução, especifica-

rá o conteúdo e os termos do exercício da delegação (art. 72, § 2°, da 
Constituição do Estado, e art. 224, § 2°, do Regimento Interno). 

-O projeto de resolução segue a tramitação prevista nos arts. 
194 a 199 do Regimento Interno. 

-Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela As-
sembléia, esta o fará em votação única, vedada qualquer emenda 
(art. 72, § 3°, da Constituição do Estado, e art. 224, § 3°, do 
Regimento Interno). 

3.10 Outros aspectos regimentais 

3. 1 O. 1 Ordem do dia 
-A ordem do dia é publicada, impressa e distribuída antes 

da reunião. 

3. 10.2 Proposições - Recebimento 
-As proposições são recebidas durante as reuniões, regimen-

talmente, pelo Presidente da Assembléia. nos termos do art. 174 
do Regimento Interno, elas deverão ser protocoladas na Gerên-
cia-Geral de Apoio, antes das reuniões, para garantir a precedên-
cia. 

3.10.3 Requerimentos -Apreciação 
-Requerimentos de urgência, de inclusão em ordem do dia e de 

retirada de proposição são apreciados na 1 a fase da ordem do dia. 

-Requerimentos de adiamento de discussão e de votação são 
apreciados após o anúncio da proposição a que eles se referem. 

~ 



-Requerimentos de alteração da ordem do dia são apreciados 
logo após o anúncio da fase a que eles se referem. 

-Aparte: não é permitido no encaminhamento de votação das 
proposições, mas o é nos discursos do Grande Expediente e da 3a 
parte da reunião e nas discussões das proposições. 

-Questão de ordem: deverá ser formulada no prazo de 5 mi-
nutos, com indicação do preceito do Regimento ou da Constitui-
ção a que se refere. 

3. 1 O. 4 Proposições 
-Discussão: prazo de 60 minutos para proposta de emenda à 

Constituição, projeto e veto. 
-Prazo de 1 O minutos para parecer e para matéria devolvida 

ao exame do Plenário (art. 246, 11). 
-É obrigatória a inscrição prévia, em livro próprio do Plenário. 
-A discussão da proposição é feita no seu todo (art. 242). 
-Encaminhamento de votação: prazo de 1 O minutos para pro-

posições e de 5 minutos para os destaques. 
-Não há inscrição prévia. O Deputado pode pedir a pala-

vra oralmente. 
-Não é permitido aparte ao encaminhamento de votação. 

-O encaminhamento é feito uma única vez e quanto à propo-
sição no seu todo. 

-Quando a proposição está em regime de urgência, os prazos 
são reduzidos pela metade. 

3.10.5 Atas 
-A ata sucinta é lida na reunião seguinte àquela a que se refere. 

-A ata minuciosa é publicada no "Diário do Legislativo" dois 
dias após a reunião a que se refere. 

-Para retificar a ata, o Deputado poderá falar uma vez, pelo 
prazo de 5 minutos. 

-Os documentos apresentados por Deputado durante seu dis-
curso não constarão em ata sem permissão da Mesa, salvo quan-
do lidos na íntegra na tribuna. 



3.10.6 Explicação pessoal 
-Após a ordem do dia, o Deputado poderá falar durante 5 

minutos, para explicar o sentido de palavras por ele proferidas ou 
contidas em seus votos. 

3.10. 7 Deputados - Interesse pessoal 
-O Deputado não poderá presidir os trabalhos da Assembléia 

ou de comissão, nem ser designado relator, quando se estiver dis-
cutindo ou votando assunto de seu interesse pessoal ou quando se 
tratar de proposição de sua autoria. 

3. 1 O. 8 Deputado 
-O Deputado que se desvincular de seu partido perde o direi-

to de exercer cargo ou função destinados à sua Bancada, salvo se 
membro da Mesa da Assembléia. 

3.10.9 Deputado -Licença 
-O Presidente concederá, de ofício, licença ao Deputado para: 

a) participar de curso, congresso, conferência ou reunião con-
siderados de interesse da atividade parlamentar; 

b) tratar de saúde. 

-A Mesa da Assembléia decidirá sobre a licença para: 

a) chefiar missão temporária de caráter diplomático; 

b) tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde 
que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa 
ordinária. 

-Para se afastar do território nacional, o Deputado dará pré-
via ciência à Assembléia, por intermédio do Presidente, indicando 
a natureza e a duração do afastamento. 

-Não será subvencionada viagem de Deputado, ressalvados 
os casos de audiência pública em regiões do Estado ou de repre-
sentação da Assembléia por determinação da Mesa. 



3.1 0.1 O Suplente 
- O suplente de Deputado, quando convocado em caráter de 

substituição, não poderá ser eleito para os cargos da Mesa da As-
sembléia. 

3. 1 O. 11 Bancada 
-Bancada é o agrupamento organizado de, no mínimo, 5 De-

putados de uma mesma representação partidária. 

3.10.12 Liderança 
-Líder é o porta-voz da Bancada e o intermediário entre esta 

e os órgãos da Assembléia. 
-Cada Bancada indicará à Mesa da Assembléia, até 5 dias 

após o início da sessão legislativa ordinária, o nome de seu Lí-
der. 

-Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de um 
por dez Deputados, ou fração, da respectiva Bancada. 

-As Lideranças de Bancadas coligadas em Bloco Parlamentar 
têm suspensas suas atribuições, direitos e prerrogativas regimen-
tais e demais prerrogativas legais. 

-Os membros da Mesa da Assembléia não poderão ser indi-
cados Líderes de Bancada ou de Bloco Parlamentar. 

3.10.13 Bloco Parlamentar 
-É facultado às representações partidárias, por decisão da 

maioria de seus membros, constituir Bloco Parlamentar, sob li-
derança comum, vedada a participação de cada uma delas em 
mais de um Bloco. 

-Os membros da Mesa da Assembléia não poderão ser indi-
cados líderes de Bancada ou de Bloco Parlamentar nem fazer 
parte de comissão permanente, especial ou de inquérito. 

3.10.14 Prazos 
-No processo legislativo, os prazos são contínuos e não cor-

rem no recesso. 



3.10.15 Colégio de Líderes 
-Os Líderes da Maioria, da Minoria, das Bancadas e dos Blo-

cos Parlamentares constituem o Colégio de Líderes. 

3.10.16 Comparecimento a reuniões de comissão 
-O Deputado perderá lugar de membro efetivo da comissão 

quando, no exercício do mandato, deixar de comparecer a cinco 
reun'1ões ordinár'1as consecut'1vas ou a dez alternadas, na sessão 
legislativa ordinária (art. 116, § 2°). 

3. 1 O. 17 Comparecimento às reuniões do 
Plenário 

-Perderá o mandato o Deputado que não comparecer, em 
cada sessão legislativa ordinária, a 1/3 (um terço) das reuniões 
ordinárias, salvo em caso de licença ou missão autorizada pela 
Assembléia Legislativa (art. 53, 111). 
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4. 1 Conceito 
As dúvidas sobre interpretação do Regimento, na sua prática, 

ou as relacionadas com o texto constitucional são consideradas 
questão de ordem (art. 165). 

4.2 Formalidades e oportunidades 
-A questão de ordem será formulada no prazo de 5 minutos, 

com clareza e com indicação do preceito que se pretende elucidar 
(art. 166). 

-Se o Deputado não indicar inicialmente o preceito, o Presi-
dente da Assembléia retirar-lhe-á a palavra e determinará sejam 
excluídas da ata as alegações feitas (art. 166, § 1 °). 

-O orador na tribuna não poderá ser interrompido para argüição 
de questão de ordem, salvo com o seu consentimento (art. 166, § 2°). 

- As questões de ordem consentidas pelo orador serão computa-
das no prazo de que ele dispuser para seu pronunciamento (art. 163). 

- Durante a ordem do dia só poderá ser argüida questão de 
ordem atinente à matéria que nela figurar (art. 166, § 3°). 

-Sobre a mesma questão de ordem o Deputado poderá falar 
uma vez (art. 166, § 4°). 

4.3 Decisão 
-A questão de ordem formulada no Plenário será resolvida 

em definitivo e tempestivamente pelo Presidente da Assembléia 
(art. 167). 

-As decisões de caráter normativo sobre questões de ordem 
são publicadas como anexo do Regimento Interno. 

4. 4 Recurso sobre decisão 
-Quando a decisão for relacionada com a Constituição, pode-

rá o Deputado suscitante dela recorrer para o Plenário, ouvida a 
Comissão de Constituição e Justiça (art. 167, § 1 °). 

-O referido recurso somente será recebido se entregue à Mesa, 
por escrito, no prazo de 2 dias, a contar da decisão (art. 167, § 2°). 



-O recurso será remetido à Comissão de Constituição e Jus-
tiça para receber parecer no prazo de 1 O dias, a contar da sua 
remessa (art. 167, § 3°). 

-Enviado à Mesa e publicado, o parecer será incluído na or-
dem do dia para discussão e votação (art. 167, § 4°). 

4. 5 Nas comissões 
O membro de comissão poderá argüir questão de ordem ao 

seu Presidente, permitido o recurso para o Plenário, ouvida a Co-
missão de Constituição e Justiça quando a questão de ordem for 
relacionada com a Constituição. 



~~ ..... 

Datas, eventos e principais 
providências relativas aos 
trabalhos ordinários da 
Assembléia 





JANEIRO 
1 - 1° de janeiro- posse do Governador e do Vice-Governa-

dor do Estado. 

2- Até o dia 20- entrega pelos Deputados do diploma expe-
dido pela Justiça Eleitoral, com a comunicação do nome parla-
mentar (prenome e um nome, dois nomes ou dois prenomes) e da 
legenda partidária (art. 4° do Regimento Interno). 

A entrega da documentação será feita pelo Deputado ou por 
intermédio de seu partido, na Secretaria-Geral da Mesa. 

3- Até o dia 30- publicação no "Diário do Legislativo" da lista 
dos Deputados diplomados, em ordem alfabética e com a indica-
ção das respectivas legendas partidárias, preparada pela Secre-
taria-Geral da Mesa (art. 4°, § 1°, do Regimento Interno). 

4- Entrega à Mesa, pelo Deputado eleito, para efeito de posse 
e no término do mandato, da declaração de bens, observado o dis-
posto no parágrafo único do art. 258 da Constituição do Estado. 

5- Preparação das reuniões destinadas à posse dos Deputa-
dos eleitos e à eleição da Mesa da Assembléia. 

FEVEREIRO 
1 -Realização das reuniões preparatórias destinadas à posse 

dos Deputados e à eleição dos membros da Mesa. 
No dia 1 o de fevereiro, às 14 horas, realiza-se a primeira reu-

nião preparatória, independentemente de convocação, para posse 
dos Deputados diplomados. 

2- Publicação no "Diário do Legislativo" do dia imediato ao da 
posse, 2 de fevereiro, da relação dos Deputados empossados. A 
alteração na composição da Assembléia Legislativa também será 
publicada imediatamente após sua ocorrência (art. 7°, §§ 3° e 4°, 
do Regimento Interno). 

3 - A eleição da Mesa será realizada a partir da posse dos 
Deputados (art. 8° do Regimento Interno). 

4- Após a posse dos membros da Mesa, o Presidente decla-
rará instalada a legislatura. Comunicação às altas autoridades 



federais e estaduais da eleição da Mesa da Assembléia (arts. 1 O e 
12 do Regimento Interno). 

5- Designação, pelo Presidente da Assembléia, de um ouvidor-
geral e um ouvidor substituto para mandato de dois anos, coinci-
dente com o da Mesa (Resolução no 5.207, de 1 0/12/2002). 

6- Designação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar-
Indicação, pelos líderes partidários, na primeira e na terceira ses-
sões legislativas de cada legislatura, dos nomes dos Deputados 
indicados para integrar a Comissão, em número correspondente 
ao dobro das vagas que couberem ao seu partido. 

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar será composta de 
sete membros titulares e igual número de suplentes, designados 
para mandatos de dois anos, coincidente com o da Meda da As-
sembléia, observado o princípio da proporcionalidade partidária e 
o rodízio entre partidos políticos ou blocos parlamentares não re-
presentados na Comissão (Resolução no 5.207 /2002) 

7- (**)- 1° de fevereiro- instalação da sessão legislativa 
ordinária. Leitura, em Plenário, da mensagem e dos planos de 
governo enviados pelo Governador do Estado. 

8- Realização de reunião com as Lideranças para definir a 
composição partidária das comissões permanentes. 

9 - Até cinco dias úteis após a instalação da primeira e da 
terceira sessões legislativas ordinárias- designação dos mernbros 
das comissões permanentes pelo Presidente da Assembléia, os quais 
deverão ser indicados pelos Líderes das Bancadas ou de Blocos 
Parlamentares. 

1 O -Até cinco dias após o início da sessão legislativa ordinária 
-indicação à Mesa, pelas Bancadas, do nome do respectivo líder 
escolhido em reunião por elas realizada para esse fim (art. 67, § 
1°, do Regimento Interno). 

A indicação será formulada em ata, cuja cópia será encami-
nhada à Mesa (art. 67, § 2°, do Regimento Interno). 

Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de um 
por dez Deputados, ou fração, da respectiva Bancada (art. 67, § 
4°, do Regimento Interno). 

11 - _Re~lização, nos cinco dias se~uintes ao da constituição 
das com1ssoes permanentes, de reunioes com a finalidade de se 



elegerem os respectivos Presidentes e Vice-Presidentes, esco-
lhidos entre os membros efetivos. 

12- No início de cada sessão legislativa ordinária (sem data 
fixa)- indicação, pelo Governador, de seu Líder (art. 68). 

13- Até 60 dias após a abertura da sessão legislativa ordiná-
ria, 15 de fevereiro, apresentação, pelo Governador do Estado, da 
prestação de contas referente ao exercício anterior (art. 62, XIX 
da Constituição do Estado). 

MAIO 
1 - (*) Até o dia 15 de maio- encaminhamento, pelo Gover-

nador, à Assembléia, do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentári-
as (art. 68, inciso 11, do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias da Constituição do Estado). 

JUNHO 
1 - (*) 18/7- envio do projeto da Lei de Diretrizes Orçamen-

tárias para sanção. (A sessão legislativa ordinária não será inter-
rompida sem a aprovação da LDO). 

2- (**) 18/7- encerramento do 1° período da sessão legislativa 
ordinária. 

AGOSTO 
-1° de agosto- início do 2° período da sessão legislativa ordinária. 

SETEMBRO 
1 - (*)- 30/9- até três meses antes do encerramento do 1° 

exercício financeiro- encaminhamento, pelo Governador doEs-
tado, do Plano Plurianual de Ação Governamental (art. 68, inciso 
I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Consti-
tuição do Estado). 

2- (*)-até três meses antes do encerramento do exercício 
financeiro- encaminhamento, pelo Governador do Estado, do 
projeto da Lei Orçamentária do Estado (art. 68, inciso 11, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado). 



NOVEMBRO 
1 - Encaminhamento, à Mesa, pelos Presidentes de comis-

sões, do relatório das atividades das comissões. 

DEZEMBRO 
1 -Última reunião ordinária da sessão legislativa ordinária-

leitura, pelo 1 °-Secretário, do relatório das atividades da Assem-
bléia Legislativa. 

2- Publicação das decisões de caráter normativo sobre ques-
tões de ordem, que deverão ser registradas em livro próprio, com 
índice remissivo (art. 169 do Regimento Interno). 

3- (**)- 20/12- encerramento da sessão legislativa ordiná-
ria. Prazo para devolução para sanção do: 

-Projeto da Lei Orçamentária do Estado; (a sessão legislativa 
ordinária não será encerrada sem a aprovação do orçamento). 

-Plano Plurianual de Ação Governamental. 

4- Preparação da reunião solene para a posse do Governador 
e do Vice-Governador do Estado. 

Obs.: Semanalmente, será publicada no "Diário do Legislativo" 
a relação das comissões permanentes, com a indicação de local, 
dia e hora das reuniões, bem como os nomes dos seus membros 
efetivos e suplentes (art. 109 do Regimento Interno). 

A sessão legislativa ordinária não será encerrada sem a apro-
vação do projeto da Lei do Orçamento Anual, nem interrompida 
sem a aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(art. 13, § 2°, do Regimento Interno). 

(*) Prazo sujeito a alteração, dependendo de lei complemen-
tar, prevista no art. 159, I e 11, da Constituição do Estado. 

(**) As reuniões previstas para as datas indicadas serão 
transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaí-
rem em sábado, domingo ou feriado. 





ASSEMBLtiA DE MINAS 
o l?o~J:;J" e~UJ <eczkt~5!.ll 




