
EMBLEIA
MINAS
e Voz do Cidado



,	H	 3'!2(í i)"/99"
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

REGIMENTO

INTERNO
DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Resolução n° 5.176, de 1997, alterada pela Resolução n°
5.183, de 1998, pela Resolução n" 5.197, de 2000, pela Re-
solução n° 5.204, de 2002, pela Resolução n' 5.207, de 2002,
pela Resolução n" 5.212, de 2003, pela Resolução n' 5.222,
de 2004, pela Resolução n 5.229, de 2005, pela Resolução
n"5.322, de 2008, , pela Resolução n"5342, de 2010, pela
Resolução n" 5.344, de 2011, e com as Decisões
Normativas da Presidência n"s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 5, 13, 14, 15 e 16.

8 edição

Belo Horizonte
2011



MESA DAASSEMBLEIA LR;IL ATIVA

1)FPI YIAE)() DINIS PINI 111 RO
Presidente

I)IPt IAIX)JOSÉ 1 IENRIQ( ]1
V'-Vice-Presidente

DI IPIJIAIX) INÁCIO FRANCO
2°-Vice-P,-esideiite

1)1 Pi. J1AI)O PAUl O (iti EDES
30 Vice-Presidente

1 )EPL JTAI)O 1)11 J.ON MEl O
1-Secretário

DEPU1ADUA! .LN(AR L)A SILVEIRAJR.
2-Secretário

1)EPtJ1'ADOJAYRO LESSA
3-Secretário

SECRETARIA

IDIJARIX)VIEIRA MORI IRA JOSI;GFRALDO DEOLIVEIRA PRAIX)
Diretor-Geial	 Secretario-Geral da Mesa



SUMÁRIO

'rhuLo 1 - Disposições Preliminares (arts. 1° a 12)	.12
CAPIT1JI() 1 - 1)A COMPOSIÇÃO ) E DA SEDE
(arts.l° e 2°) ..................................................................................12
CAPITULo II DA INSTALAÇÃO 1)A LEGISLATURA..... 12
Seção 1 - Das Reuniões Preparatórias (arts.3° e 4°) ...............12
Seção II - Da Posse dos Deputados (aris. 5° a 71 ..................13
Seção III - Da Eleição da Mesa da Assembleia
(arts. 8°a	II) ..............................................................................Is
Seção IV - Da Declaração de Instalação da Legislatura
(ml. 12) ........................................................................................19

TÍTL T L() 11	Das Sessões Legislativas (alis. 13 a 44) ................20
('APITUL() 1	Disposições Gerais (ali. 13) ..............................20
('AI'ÍTUIÁ) II - Das Reuniões da Assembleia Legislativa
(arts. 14 a 44) ................................................................................21
Seção E	Disposições Gerais (arts. 14 a 21) ............................21
Seção II Das Reuniões Ordinária e Extraordinária
(aris. 22 a 34) .............................................................................26

Subseção 1 - Do Transcurso da Reunião (arts. 22 e 23) ........26
Subseção II	Do Expediente (art. 24 e 25) ..........................28
Subseção III	1)o Grande Expediente (art. 26) .....................29
Subseção IV	1)a Ordem do Dia (aris. 27 a 32) ...................29
Subseção V - Da Explicação Pessoal (ar!. 33) .......................
Subseção VI - Das Comunicações e dos Pronunciamentos
de Oradores Inscritos (art. 34) ................................................31

Seção III - Da Reunião de Debates (arts. 35 a 38) ..................II
Seção IV - Das Reuniões Preparatórias. Especiais e Solenes
(art.	39) ........................................................................................33
Seção V - Da Reunião Secreta (ar!. 40) ...................................33
Seção VI	Das Atas (arts. 41 a 44) ..........................................35

FIiLL() III - Dos Deputados .(arts. 45 a 73) ..............................37
CAPITULO I - Do Exercício do Mandato (alis. 45 a 49) .........37
('APITtiL() II - Da Vaga, da Licença, do Afastamento e da
Suspensão do Exercício do Mandato (arts. 50 a 56) ......................39
CAPITULO III -- Da Licença para Instauração de Processo
Criminal contra Deputado (arts. 57 e 58) ......................................44
CAPITULo IV - Do Decoro Parlamentar (ai-I ,.,. 59 a 62) .........46
CAPITULo V Da Conocaçào de Suplente (arts. 63 e 64) ....49



('AI'Ii'(IÁ) VI - Da Remuneração e da Ajuda de Custo
(art. 65)	 .50
('ÁI'ÍTUL() VII	Das Lideranças (arts. 66 a 73)	.50
Seção I	Da Bancada (ai -is. 66 a 70)	 .()
Seção II - Dos Blocos Parlamentares (art. 71	 . 53
Seção III	Da Maioria e da Minoria (art. 72). 54
.Seção IV	Do (okeio de 1 ideres (alt. 73) .................................54

	

iÍTt'IÂ) IV	Da Mesa da Assembleia (arts. 74 a 95) ................. 56
CAPITULA) 1 Da Composição e da ('ompetência
(art.	74 a 80) ................................................................................ 56

CAI'FI'tJU) li - 1)o Presidente e dos Vice-Presidentes da
Assembkia 1 ,eislatk a (ais. $ 1 a 85) ..........................................60
('APFFLI.() III - Dos Secretários (arts. 86 a 88) .....................65
C'AI'ITtJL() IV	Da Polícia Interna (aris. 89 a 95) ..................67

	

TITIJ LO V	Das Comissões (arts, 96 a 150) ............................... 69
CAPITI;Lo 1	Dkposiçôes Gerais (arts. 96 a IMI ..................69
('A PITI 'lo II	Das ('omissões Permanentes
(arts.	101	a	109) .............................................................................73
Seção 1 Da Denominação e da (onlpetéuc ia
(arts	101	a	lOS)	.........................................................................

	

Seção li	Da Coiuposiçiio ( aris. 106 a 109) ............................ 86

CAPII'UL( ) III - Da ,, Comissões lemporárías (art. 110) .........$7

	

Seção 1	1 )a% ('omissões Especiais (art. II 1) ..........................88

	

Seção II	Da Com issio Parlainejitar de l iiq ucnto
(ai-t,. 112 a 114) ..........................................................................89
Seção IN - Da ( missão de Reprcseiiiação (ari. 1 1 5) ............91

(AP1I11Á) IV - Da Vaiia nas (omissões (art. II 6)................. 92
(APFI't'I.() \	Da Substituição de Membro de Comissão
(ai).	117)	........................................................................................93
('Al'ÍTL 1 ,() VI - Da Presidéncia de Com kso
(art'.. II 8 a 121 ) .............................................................................93
('API'IUI .0) VII - Da Reunião de Comissão (arts. 122 a 127).. 96
(.'II'; 1 .0 \ffl Da Reunião Conjunta de (omissões
(art\.	12$ a	130) ............................................................................. 99

('APÍI'U LO IX Da ( )idem dos Irabalhos (arts. 131 a 143) . 100
('APFI'Ll 0 X	l)u Parecer (arts. 14-1 a	48) .........................105
(API'I't 1.0 XI - Do Assessoramento :s (uni issões
(aOs. 149 e	50) ...........................................................................106



TÍTULO VI - Do Debate e da Questão de Ordem
(arts.	151	a	169) ..............................................................................107

CAPI1'UL() 1	Da Ordem dos Debates (arts. 151 a 164) ......107
CAPITULO II - Da Questão de Ordem (arts. 165 a 169) ......III

TÍTtiL() VII - Do Processo Legislativo (arts. 170 a 287) ..........113
CAPITULO 1	Da Proposição (arts. 170 a 240) .....................113
Seção 1 Disposições Gerais (arts. 170 a 180) ......................113
Seção II - Da Distribuição de Proposição (aris. 181 a 185) .. 118
Seção III - Do Projeto (arts. 186 e 187) ................................119

Subseção 1 - Do Projeto de Lei Ordinária (arts. 188 a 191) 121
Subseção II - Do Projeto de Lei Complementar
(arts. 192 e 193) ....................................................................123
Subseção III - Do Projeto de Resolução (arts. 194 a 199) .. 123

Seção IV - Das Proposições Sujeitas a Procedimentos
Lspeciais (arts. 200 a 211) ........................................................124

Subseção 1 - 1)a Proposta de Lmenda á Constituição
(arts. 200 a 203) ....................................................................124
Subseção II - Dos 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) ....................................................................126
Subseção III -. Do Projeto de Iniciativa do (iovernador do
Estado com Solicitação de Urgência (arts. 208 a 211) ..........128

Seção V - Das Matérias de Natureza Periódica
(arts.2l2a221) .......................................................................l29

Subseção l - Dos Projetos de Fixação da Remuneração
de Deputado, do Governador, do Vice-Governador e de
Secretário de Estado (aris. 212 a 215) ..................................129
Subseção II - Da Prestação e Tomada de Contas
(arts. 216 a 221) ....................................................................13!

Seção VI - Do Veto a Proposição de Lei (arts. 222 e 223).... 133
Seção VII	Da Delegação Legislativa (art. 224)...................134
Seção VIII	1)a Emenda (arts. 225 a 228) ............................135
Seção IX 1)o Requerimento (arts. 229 a 234) ......................136

Subseção 1 - Disposições Gerais (ai-is. 229 a 23 1) ...............136
Subseção II - Dos Requerimentos Sujeitos a Despacho do Pre-
sidente(art. 232) ....................................................................136
Subseção III Dos Requerimentos Sujeitos a Deliberação cio
Plenário (ar1. 233 e 234) ......................................................139



Seção X Da Nomeação de ('onselheiro do -I ribtinal de
Contas pela Assembleia Legislativa ( aris. 235 a 240)	. 41

('APIT(JL() Ii - Da Discussão (arts. 241 a 218)	 . 14.1
Seção 1	t)isposiçôcs Gerais (aris. 241 a 246) ......................144
Seção Ii	Do Adiamento da I)NCilSsào (art. 247) .................1.15
Seção III	Do Incerraniento da l)iscussào (art. 248) ..........145

('A I'ITL LO III - Da Votação (arts. 249 a 267) ......................146
Seção i - 1)isposiçe (icrais (aOs. 249 a 257) ......................146
Seção II	Do Processo de Votação (arts. 258 a 263) ...........149
Seção 111 Do Encaiii inlianicnto de Votação (art. 264) ........1 53

Seção i\'	[)a Verificação de Votação (mis-. 265 e 266) .......154

Seção V Do Ad lamento de Votação (art. 267) .....................1 54
('IIT([() IV - Da Redação Final (arts. 268 a 271) .............154
('-i1'i'L LO V - 1)as Pcculiaridades do Proce'so 1 .egislati o
(ark. 272 a 287) ...........................................................................155
Seção 1 - Do Regime de tJrgncia (arts. 272 a 274) ...............55

Seção Ii	Da Pre1rncia e do Destaque (aris. 275 a 283) .. 157

Seção III	1)a Pie jiid dai idade ( art. 284) ..............................160
Seção IV	Da Retirada de Proposição (art. 285) ..................1 60

Seção V	Do Rito Especial (aOs. 286 e 287)... ...................... 161
TÍTULO VIII - Da Participação da Sociedade Civil

Garis. 288 a 2 1)) ..............................................................................164
('AiFI't I LO 1 - Da lniciati a de Lei (arts. 288 e 289) ............164

('A II1'( LO ii	Das Repi'esentaçcs Populares (art. 290)	165
(A l'ÍTt L( >111	Da Atidincui Páblica (aOs. 291 a 294).......166

t\' - 1 )os Ilvenlos Institucionais (arts. 295 a 297).) 67
Tíi'I l,() IX	Regras Gerais de Prazo (arts. 298 a 30)) ............169
TÍTULO  X - Da Posse do Governador e do Vice-Governador do
Estado	( aOs. 302 a 304).................................................................171
TÍTULO XI Do Comparecimento de Autoridades

(Z1 1-1 	3(15 a 3)0) .............................................................................. 172
Th'I. 1.0 XII Do Processo nos ( ' rimes de Responsabilidade do
(lovernador. do Vice-( iovernador e de Secretário de Estado
(art.	311)	.........................................................................................175
TÍTULO Xlii Do ('redenciamento dos Representantes dos
Órgãos de ( oiuunicaçào (aO. 312) ................................................176



TÍTULO XIV - Disposições Finais e iransitórias
(art.-,. 313 a 319) ..............................................................................177
RESOLUÇÃO N 5.183, DE 14/7/1998 ...................................179
REsouçÃo N° 5.197, l)E 30/11/2000 .................................187
RESOLUÇÃO N° 5.204, I)E 3/7/2002 .....................................189
RESOLUÇÃO N 5.207, I)E 10/12/2002 .................................191
RESOLU ÇÃO N° 5.212, DE 9/5/2003 .....................................208
RESOLUÇÃO N° 5.222, DE 3/12/2004 ................................... 211
RESOLUÇÃO ) N° 5.229, de 5/5/200 .......................................213
RESOLUÇÃO N" 5.322, de 22/12/2008 ..................................217
RESOLUÇÃO N° 5.342, de 20/12/2010 ..................................22!
RESOLUÇÃO N° 5.344, de 4/3/2011 .......................................223
FMENI)A À CONSTITUIÇÃO N° 74, DE 11/5/2006 ...........226
DECISÃO NORMATIVA DA I'RFSII)ÊNCIA N 1 ..............228
DECISÃO NORMATIVA DA I'RFSIDÊNCIA N° 2 ..............229
DECISÃO NORMATIVA DA I'RFSIDÊNCIA N° 3 .............. 230
DECISÃO NORMATIVA 1)A I'RFSII)ÊNCIA N° 4 ..............23!
DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° .............. 232
DECISÃO NORMATIVA DA I'RI;SIDÊNCIA N° 6 ..............233
DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 7 ..............235
DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 8 ..............238
I)FCISÃ() NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 9 ..............240
DECISÃO NORMATIVA 1)A PRFSII)ÊNCIA N 10 ............242
DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 11 ............244
DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 12 ............245
DECISÃO NORMATIVA 1)A PRESIDÊNCIA N° 13 ............247
DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 14 ............249
DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 15 ............250
DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 16 ............252
ÍNI)ICF. POR ASSUNTO ............................................................ 255



RESOLUÇÃO N° 5.176,
DE 6 DE NOVEMBRO DE 1997,

Alterada pela Resolução n° 5.183, de 14 de julho de
1998, pela Resolução n° 5.197 , de 3() de novembro de 2000,
pela ReSOluÇão n° 5.204. de 3 de julho dc 2002, pela
Resolução 11° 5.207, de 10 de dezembro dc 2002, pela
ResoluÇà() n° 5.212, de 9 de maio de 2003, pela Resolução
n° 5.222, de 3 de dezembro de 2004, pela Resolução n°
5.229, de 5 de maio de 2005, pela ReS011.lCà) n° 5.322, de 22
de (ICV.Ctfll)r() de 2008,pela Resolução n° 5.342, de 20 de
dezernl)r() de 2010, C pelaRes011lÇa() n° 5.344, de 4 de
março de 2(111.

Con téli , o Reginento Interno da Assembleia 1 cgislanva
do Estado de Minas Gerais.

Faço ) saber .iue a :\ssemblcia Legislativa do FIstado de
Minas Gerais aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

nffl



Título 1

1 )ispsices P1(lifl1fla1CS

CAPITULO 1

Da ( ;( ) 1U1)( )Slça() e da 'SU(lC

Art. 1" — .\ .\sscinblcta 1 egislativa é c ) t1 1)(>s I a de
1)epurad s, rCj)rCsCF1tafltC (lo i)()\() 1Fllflell(), eleitos, Tia
t( )1flIa CIa lei, para iflafldato) de 4 (quatro) anos.

Art. 2" - A \sseinbleia Legislativa tem sede na Capital
1 .staclo e tunciona 11() Palácio da lnconiidcncia.

1tiigrat único - Poi' fli()tiv() de Conveniência pública
e deliberaçao da inalona de SCUS ivicinbi'o,s, I)odIC a
\ssenibleia Leg islativa retiniise, tcniporanainentc. clii

(1Ctk1Ch1'1' cidade dO) 1 st ad).

CAPÍTULO II

Da 1 listalaçio	Ia 1 .eo.isla rura

Seção 1

Das Re Ii'IU)CS Preparatórias

Art. 3" - N() InÍCIO da legislatura, São reali?adas, ru
Ijiácio da neo iihdcncia, 1 partir do) dia 1 ele Ievereir ).
reuniões desi ias a po sse (los 1 )cpul ad( s
dplo )niados e a eieiço ) da Mesa da \ssemb1eia.

• (í7cf( Emenda c'i ( fl./!F!flçtI H	4, de 11 5 2006.1

Art. 40 - ( ) dipli )i1ii CX])edI(l( ) pela Justiça 1 Jeitotil,
)unlamenre com a comIlnicaçao) d no )lfle parlamentar e da
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legenda partidária, será entregue à \Icsa da Assembleia pelo
Deputado ou por intermédio de seu partido, até o dia 2() de
janeiro do ano de instalação da legislatura.

§ 1 - \ lista dos Deputados diplomados, em ordem
alfabética e com a indicação das respectivas legendas
partidárias, organizada pela Mesa da Assembleia, scrá
publicada no órgà0 ohcial dos PO(lercS do 1 ¶stadl() até o (lia
30 de janeiro.

2" - ( ) nome parlamentar do Deputado, salvo) quando
essencial à identificação, é composto de 2 (dois) elementos:
o prenome e 1 (um) nome, 2 (dois) nomes ou 2 (dois)
prenonies.

Seção II

Da Poc dos Deputados

Au. 5" - ;\ primeira reunião ) preparatória, que
independe de convocação, é realizada no (lia 1° de ftvcrciro,
às 14 horas, sendo presidida pelo mais idoso dos Deputados
presentes, que, após declará-la aberta, convidará 2 (dois)
outros Deputados para atuarem COffl() Secretários.

Parágrafo único - ( ) Deputado mais idoso exercerá a
Presidencia até que se eleja a Mesa da Assembleia.

Art. 6" - Na posse dos Depurados, será observado
seguiu 1 e:

- o Presidente, de pé, no que SCIá acompanhado
pelos presentes, prestará o compromisso: "Prometo
defender e cumprir as Constituiçôcs e as leis da República

[1]



e d 1 stado, bem C( )Ffl() desempenhar, leal e honradamente,
mandat( ) ( JIIC iïie tui COil ha(-( ) pcl( ) OV( ) 11)11 1C11( ).''

II - prcstad( ) () compr 1fliS'( Ufli dos Secretarios fará
a chamada (1()s  1 )eputados. e cada um, ao ser 1)1-()t - Cli(l(

CU fl( )ITIC, resp( )ndera: ".\ssiin o 1)11TCt0.

III	( ) C( )lflh)1( )lfliSSall(I( ) i1I( )	)dC1t, Ii(	da ioss&,
taier dec1aiiç1() ( ) 1l1 ( ) U csci'i ia, ()ti sei. rcprcselitad() 1-w1.

)C i11d( )r:

1 \ - o E )cputado que C( t parecer postcn( )rmente será
ihiizido a recint( ) do Plenan(	r 2 «]()is,'. 1 )eputados e

j)l'Stl1í O C )11'11)r( >1111550, exCel () (lUflifite (> rCCeSS( ), (llJa11(l(

( > tir;í perai	( ) Presidente da \ssernbleia:

V - nau se investirá no mi11d1t( ) O De1)U1R1 4 Lote deixai
de prestar o C( )lflpf( )ÍfllSS() regiiïiet'itah

VI	tCl1(IO prestad( () C( ) i1 l) tï )1fliSSo ) 1 (uma) vez,
suplente de Deputado será dispensado de faz4o em
COOV( >caçoes stIl)se(jucnres:

\ II - il( reassuiflir o) I'flaIl(huI ( ), ( D(.'putad( ) C( )tT1UfliC1ra

5(11 retorno ao Presidente da Assembleia, dispensada
j)rcStaçào) do C >mpr ImisSo de P ssc;

VIII - Depurado apreseiitar.í à \ tesa da Assembleia,
i ira efeito> de	sse e no iniun (li) mandai(), declaraçà
(te bens, (>l)SeF\ad( 4 ( disp()Sl() tU	atagra i( 4 úi iiCo d()
2K da ( ) 11Sl iltiiçao do 1 Sta(I( ).

Art. 7" - Sahv 1fl1 )tlV( Ite 14 4ICU maior mi en trrmidade
de idamente cc >mpruvados, a sse ocorrera fl() prazo de
30 (trinta) dias cc )n tados:



— da primeira reUflião preparatória da legislatura;

li — da diplomação, se o Deputado h( mver sido eleito
durante a legislatura;

III — da declaração de vaga, observado o disposto no
parágrafo Ufl1C() d() ar t. 50.

1" — O prazo estabelecido neste artigo poderá ser
prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, a reiucnrnent
do Deputado.

§ 2' — Considerar-se-á renúncia tácita o não-
comparecimento ou a falta de manifestação do Deputado,
decorni do o prazo estabelecido fl() "caput" deste artigo ou,
em caso de prorrogação do prazo, após o término (lesta.

3° — ( ) Presidente fará publicar, fl() ()rgào oficial doS
Poderes do 1 stado do dia imediato ao da posse, a relação
dos Depurados erfll)OssadoS.

4" — .\ alteração na composição da Assembleia
Legislativa será publicada imediatamente após a sua
ocorrência.

Seção III
Da l)eclaraçào de Instalação da Legislatura e da 1 'Áeiçào

da Mesa da Assembleia
(Título da seção com redação dada pelo art. 1° da

Rexolução (I(i ALAÍG n" 5.322. de 22/12/2008.)

Art. 8° - 1m seguida à posse dos Deputados, o
Presidente, de forma solene e de )C, flO (I UC será
acompanhado pelos presentes, declarará instaladas a



legislatura e a l ' sess?t( ) 1eiis]anva ( )rdinana e dará início
aOS trabalho ,, de eleição ) da Mesa da .\Sseml)leia para o
I)iefliO.

• (( '(l/)lil CWfl rcdaçào dada /)C/() ciri. 1' chi ReSOhÇà() da
.lL.í(i C5322. dc 22 12 200

T 1 - c mp( içào da Mesa da .\sscmbleia atenderá,
tifii() ..lUaflr() possível, à represcntação pmp rcional (loS

1)a 111 C1 )S C( )1fl 1SSeflt() na \sscnhleia Legislativa.

2° — \ CleiÇà() (lii 'slcsa (la .\SSeÍfll)leia I) al'a () sCgUl'id(I)

l)ieni( ) (lar-se-á em reunià > especial, na pnmeira quinzena
do ines de dczeml)ro da Segunda Sessao Legislativa
( )i'dinána.

• (I'ai'cira/) &'a!fl fl.'dLiç'c() dacici fc'I() ciii. 2' da Resolução
cia .IL.íG n ` 5,222. dc 3 12 2004.,

3° — .\ posse dos eleitos para conil-m)rem a Mesa da
Assembleia no segundo 1)icni(), ( )bscrvado	disposto ou)
4° desme artigo, (lar- se-a em reunia() especial, no inicio da
Terceira Sessào 1 eislativa ( )rdinária.

• (Pa,'cgra10 cicF-c.cc!zI ic/) /(!I() a!'!. 2 da /?Cs0Iliç('() da
,'I /..i/(; 17" 5.222. de $ 12 2004.)

4(1 — 
\ . \ ssemblcia 1.e 	tio deliberará sobre

1 uakj ucr assunu n( IOÍC1( da Primeira e da 1'erccira Sess('Cs
1 eiislativas ( )i'dinárias. enquanto nao empossados os

membros da Mesa d'a \ssembleia ('leilopara ( .) respeci iv
bteiiio,

• (1'cicírc,Ir, /c!IIWIL!'cic/0 peb, art 2" cia Rc.oluçio dci
lIí( a 5.222. de 3. 12 2004.)

Art. 9'' - .\ elcicao da Mesa da .\ssemblcia e o

P 1 '' 1)ch11m(' nt) de vaia nela verificada smo teit(>s 1)1'

Im



escrutínio SCCtetO, observadas as seguintes exigências e
formalidades:

- registro, individual ou por chapa, até 2 (duas) horas
antes da reunião destinada à eleiçào, dos candidatos
indicados pelas Bancadas ou por Blocos Parlamentares aos
cargos que lhes tenham sido atribuídos, de acordo Com o
princípio da representação proporcional, ou de candidatos
avulsos:

II - presença da maioria dos membros da \ssembleia
Legislativa;

111 - composiçào da Mesa da .\sscrnbleia pelo
Presidente, com designação de 2 (dois) Secretários e 2 (dois)
escrutinadores;

IV - utilização de cédulas impressas ou datilografadas,
contendo cada uma o nome do candidato e o respectivo
cargo;

V — chamada para a votação;

VI - colocação, na cabine indevassável, em sobrecarta
rubricada pelos Secretários, das cédulas correspondentes a
todos os Cargos;

II - co]o(-acw da sobrecarta na urna;

VIII - al)crr uva da urna por um dos escrutinadores,
contagem das sobrecartas e verificação, para ciência do
Plenário, de coiiicidcncia de seu número com o de votantes;

IX -- abertura das sobrecartas Pelos escrutinadores e
separação das cédulas de acordo com os cargos a serem
1)rceflChid( )5
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— leitura cli s vou )S por um escrutinador, e sua
afl( )raçto por Mitt*o a medida que forem sendo apurad' s:

X1 rcdacao, 1)Ci)5 SCU1Clifi(>S, e leitura, pelo
Presidem (li) Imileúni c(nn () ICSUI 1 1(.1( i de cada elcICa( , na
)fllcifl dcCÍ("CCi 1 tC <-](>" cargos;

	

II	C()11-11)1 -()\ ;ICJ da obtençào dos VOtOS da maioria
dos membros da \sscml)lcia Legislativa para eleiça() do
Presidente e (li) maior nLimer() de Voto,, P1iI a dos demais
Cal .g( ):

\ 111 - rcaIizdçi() do segundo CSCitltlfli() com os 2 dois)
candida t ( )s mais miados para I'rcsidenrc da Mesa da
- \sseinbleia, Se i1I( ) forarendido ( ) disposto no iflClS() anrcrl( )r.
decidindo-se '4 eIcica( ) por n'41( )1'l'4 5i1r11)1CS de \ ) t( s:

XIV - eleição do Candidato) ifl'4iS itI()SO, em C'4S() de
enipaie

clanaçào, pelo Presidente, dos eleitos:

— P°55t' dos eleitos.

Parígrafo I11C() Se o Presidente da reunião tor eleito
Presidente da \sscmbleia Legislativa, o 1"-Vicc-Presidcnte,
j:'i incsiido, dar-lhe-a r°-

Art. 10 - .\ eleição da Mesa da .\sSelflI)lei'4 será
C( nriunii-ida is altas autoridades federais e estaduais.

A.rt. 11 -( )correiuTo v aga na .\lesa, seu 1)eenelliifleFito
tai-se-a por CI ICá ), dcni ro de 10 (dez) dias, C( )Ifl( priineir(
aio) tiaordem do dia, exceto para () cargo de Presidente,
(. I LRI1ldo ) a Naga ocorrer apo's 91 de n vcml )t'() d( 1 Segdlfld(>
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1fl() dl) mandato da -'vlesa, caso em que esta será ocupada
pelo sucessor regimental.

• (.lr!igo com redação dada pelo ar!. 3° da Resolução da
.1L,I(; " 5. 1S'3, de 141711998.)

Seção IV

Da l)eclaraçào de Insta1aço da 1 egisIat ura
(Revogada pelo ar!. 70 da Resolução da ALAK; n° 5.322.

dc 22 '12/2008.)

Art. 12 - (Rí'va(Io pelo ar!. 70 da Resolueio da /ILWG n'
5.322. de 2211212008.)

Dispositivo revogado:

".4r!. 12 - Em seguida à posse dos ,flelfll)rOs (la Mesa da
Assembleia, o Presidente, de forma solene e de pé. no que
será acompanhado pelos presentes. declarará ins/alada a
legislatura.
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TÍTULO II

Das ScsT)cs 1Á'gislanvas

CAPÍTULO 1

1)1s1)osIcocs Gel—ais.

Art. 13 - .\ sessão kgisIaiva da .\sscmblcia c:

1 — )1(.1i11aF1I a jt.ic, lticICJ)cfldCfltClflcfllC de C( )flVOCc t( ).

fClli7.1-SC 1105 dois 1)c11 dos de tLIflcioflalïlenI() CLI

.\sscinblcia 1 cis1ativa cm cada ano, dc 1 de fevereiro a
18 de )ulh( ) e dc jO de ag St) a 2() de dczcmbro

• (1!k'i. cn ,'Ja&o Jacla pelo ar!. 2'Ja l?sluçco Ml
de 22 12 20O.)

• j 1 ,7LIe ea/?UI cio ai?. 53 11(1 ( (J?LVlilil!ÇI() (1(1 /!ci(/() cl?
' mui' (k'iuisJ

11 — cxtiu )rdinana. a que se realiza cm pcfl( )do diversI

dos hxa(1( )S 110 IOC1S() (11 te rl( )r.

1 ° — Quando recaírem em shado, domingo ou
tcn:Id , as rCUlli()es previstaS 1 1 'd1 'd "IS (II( :15 estabelecidas n

111C1( ) 1 do "Caput 1udcra ser transferidas para ) priincir

(lia uni sLll)Se(lLIeflIc 4 RI para o dia útil lIlledialalneIlI e aol e11( )F.

• iI'ara, .,'ra10 Co/li /°Ct/aç'() Ji4/a /k'/o ar!. 2' Lia I?eso/uç'ào
da .-1lJIl(; Fi 5.322. de 22/2 2008,i

2' .\ SCSS() legi siati va ordinária 11() será

inIcrr( mptda sem a aprovação) dl) 1 )r( cio da 1 Li de 1)irct mizes

( )i-can'tem'mt:irias nem encerrada sem a apro-, ação do projeto
da Lei do ( )rçarncnto .\tlual.

• (17(/(' /klr(J'a/o 2' do ciii. 53 da ('fll.'((i!liiÇ'ã() dO LhicIo
de .'tI/l(i.' (;e/xL.)
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3° - A Convocação de 5CS5() legislativa extraordinária
da Assembleia Legislativa será feita:

1 - pclo Governador do lstado, em caso de urgência
ou de interesse público relevante;

11 - por seu Presidente, (lualiclo oCOlrCr intervenÇão
(ifl município, para O) compromisso i e a POSSC do Governador
e do Vice- Governador do 1 stado, ou, cm Caso de urgência
OU de interesse público relevante, a rc(1uet-ment() da maioria
de seus membros.

4°—Na sessão) legislativa extraordinária, a ;\ssemblcia
1 cgislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual
tenha sido convocada.

• (Vide ' 6"do ar!. 53 da ('onsliluiçâo do Estado de
Afinas (ierais.)

5° - A sessão legislativa extraordinária será instalada
apos a prévia publicacào do edital de sua convocaçào no
órgão ) oficial dos Poderes do 1 stado e não se prolongará
além do prazo estabelecido para seu funcionamento.

CAPÍTULO II
Das Reuniões da Assembleia Legislativa

Seção 1

Disposições Gerais

Art. 14 - As reuniões da Assembleia Legislativa sao:

- preparatórias, as pie se destinam a l)055e dos
Deputados, à eleição da Mesa da Àsseiiil lcia para o 1°
biênio e a instalação da 1' 5C5Sã0) legislativa ordinária;

21



• (Ilkis() COPfl re'daçâo dada f)el() ar! $0 da Resolução /U

,,° 5.322. de 22 12 20'

II - )rdinarias. as que se reali>'ain 1 (uma) vez por dia.
em (lias úteis. 'is t creas, quartas e quintas-feiras, durante
(lt t al(lUe V sessão ) 1etislai iva. COlfl a duraça() de 4 (quatro)
horas, iniciando- se às 14 lRraS

III - (R'i'ac/o 1he/o an'. 6" Ia Reo/.'io Ia ii \ I( /7 ' ' . 229.

1	)sllIV( ) revogado:

• III de debates, as que se realizam euz dia.s utei.r, as
eg,indas e sex!as-/Éilax• cø?l a /UFaÇ.)o de 4 (qilaliu)

horas, C1?I 1/udo cus 2() e os 9 luras, respeetivaineiuie,
deslinadasa F 'L'oi/LaÇ'cu de debate, cij)rc.rC?ltciç 'clo) de coam -
,ueaç'ciu o/e Liderança o' d' L)cputadu e de jrunw,cionnclulu
de !vlevomnte ll?IL'/'CSSC /)lIh/iC()

1 \ -- extraordinárias, as i.jiie se realizam eii horano ou
(lias ,.1l\etS( )5 (-1()" tixadc s para as rdinanas:

V - especiais, as que se destinam à elelça() da Mesa da
\sscinhleia l')al'a O SCi!,Ulid( ) l)iCfllO, a ('Xl()SiCa()de assuntos
de relevante interesse público e a comemoracoes 1'

lmmenatens, 1)rctcrenCialIflcnte agendadaspara as segundas
e -exi as Feiras úteis, às 2() e às () horas, rcspectivamente

• 1 f/k'jsu coou ro'o/açc)o o/uda fk/u cl/'f. Ida Rcs/itçc)o da
.-iI.it( 1 a 5229. de 55 2()05,j

VI - )lencs. as que Se (1CStiflifl1

a) a instalaca( e ao ei errainenti de sessao 1ci,islatia,
salvo no caso da reunião destinada à instalacào da 1 sessao
legislativa o rdinária, quc será preparató ria:
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b) a posse (.10 Governador  e do \ ice-(overnador (li)
1 'istado.

• (Inciso cont redação clacici pelo ar!. 3' cia Resolução da
:ILMG W'5.322, de 22/1212008.)

l - ,\s rcuniocs especiais são convocadas pelo
Presidente, de ofício ou a re(1uerlrnent() de 1/3 (um terço)
dos membros da Assembleia Legislativa OU do Colégio de
1 ídcrcs.

2° - .\s reuniões solene,,, as preparatórias e as
especiais são realizadas com qualquer número de
Deputados, exceto as destinadas à ('leiÇã() da Mesa da
Assembleia.

• (Parágrcx/o com redação dada /)el() ar!. 30 da Resolução
cia ALI(; )?° 5.322, c/' 22 12 2008.)

30 - No início da legislatura, as reuniões ordinárias
SOtTleflte serão realizadas depois de empossados 05 rnCml)rOS
da Mesa da Assembleia.

• (I'arágrato cicresceniciclo pelo ar!. 3 cia Resolução da
.ILMG n" 5.322, de 22/12/2008.)

Art. 15 - a convocação de reLitilào extraordinária,
serão determinados o dia e a hora dos trabalhos, bem COmO
a matéria a ser apreciada, e o edital será divulgado em reunião
e rio órgào) oticial dos Poderes do F.stado.

Parágrafo único - ( ) Presidente da Assembleia
C( mvocará reunião extraordinaria:

1 - de ofício;

a requerimento do Colégio de Líderes;
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III - a i lucnTTltcflto de 1/3 (um terço) dos mcrnbr ( )S

da \ sscinblcia 1 cgisIati\'a

I V — a rc(1UcrincnU() de l)cput adu.

(íide Dei/hei ação da A Ies(s da .ILtí( W'1.541. de 29/4'1998.)

A^16.— (RiaJípek v1. 6'd Io/'Id ii . lI.\I( n 5.229.
de 5/ 512005.)

	

• /	t() rei'	.

ICIi/Il(U) de dehaes podei'a deixar de ser
(.ili()CICkl nos Çeguinic% LUVH\

/ /k/cx c(1!iQCaÇa() de ,euiiiai) e.S/k'eia/ HU CX(P'tIHrdiI11-

Fia. eFil xeu h()raru);

/1 LIUr,iil!& ess.ao h'L'isiaiira .v!raf)r(/uniria;

III - CIII (iFI() (JF9 eleições no I-tado

Art. 17 - .\s reuniões São pul)licas, podendo ser
secretas. 11( >s tCI1TI( )s deste Regiivtinto.

	

Art. 18	.\ presença d( )s 1 )cputad s será registrada
110 i nício 1 da IC1i11it0 1 OU 11() cU 1 IIOSC1JFS( ), p()- lflCl( ) (II
pânel dei it neo, e a Corrcsl)( )ildeI ii e relaça() scr'i au 1 cunicada
pelo Presl(lcnre e l)dl () 1''- Secretario.

Iui'it $( 1 uni( . - ( ) 1i - rc'1i(h) talha w> sistema (h) painel
cRi F( )1IIC( ), a preSunCa cli s 1)cpui adus será registrada uni
relaça( ) manuscriu a. (jI..IC 5d1a autenticada pelo Presidente

1'- SCCrCtali( 1.

A.rt. 19 \.a hora dii i1IÍCI( 1 da reunia(), atenda P
reIo!, i( ) d I'lcnanii , <>,, fleI1)I )r()S cia Mesa da \ssemhlcia C

1 ) ( lcmais Deputa~ (CiIp:tra() us lugares.

1° — Verificada a presença de 1/3 (um terço) dos
membros da Assembleia 1 .egislativa. o Presidcnic declarará



aberta a reunião, podendo pronunciar as seguintes palavras:
"Sol) a proteção de Deus e em nome (lo P'o mineiro,
iniciamos fOSSOS trabalhos.".

2° - Não havendo número regimental para a abertura
da reunião, o Presidente poderá aguardar, pelo prazo de 15
(quinze) minutos, a partir da hora prevista para seu nÍCo,
(1 ° se complete, respeitando-se, no transcurso
da reuniào, o tempo de duração de cada uma de suas partes.

§ 3° - ll)CXiStiFid() ÍIU1TICT() regimental, O Prcsidciift
deixará de abrir a rcuniào e anunciará a proxima ordem do
dia.

4"— Não havendo retiiiiào, O 1 "-Secretário (i(5l)lC11'11

a correspondência, dando-lhe publicidade fl() órgão oficial
dos Poderes do 1 stado.

§ 5° - \plica-se o disposto Í1O parágrafo anterior às
reuniôcs cjue, por sua natureza, nao comportem leitura de
COrre spo ndc ncia.

Art. 20 - 1 sgotada a matéria destinada a urna parte da
reuniào, ou findo o prazo de sua duracao, passar-se-á à
parte subseqüente.

Art. 21 - O prazo de duração da reunião pode ser
prorrogado pelo Presidente da Mesa, de ofício ou a
requerimento do GAégio dc Líderes ou de Deputado.

( ) re]ucrin-1enro de prorrogaçào, que poderá ser
apresentado à Mesa da Assembleia até o momento do
anuncio da O1-dCITI do dia da reunião seguinte, fixará o seu
prazo, f() terá encan-iinhamerito de votação e sei-á Votad()

25



PCI( )	CCSS() slniI)oliCO. salvo SC, havendo matéria urgente
na pa .11 a.	Presidente ( ) deferir.

2" - .\ 1( >IT( )gaçào 1 i1( 1 poderá exceder a metade cJ

prazoreimcnta1 da rcunio.

- ( ) re j ueriincni de )Fl( Se 1 -(> i- () caso,
será StlI)lrlCti(l() a votacao, Ciii ili011iClil() l)rOpriO,
iii tem )mpend( )- se. (1uand( 1 ii ('CC55lfl( 1. C ) ;it() que se estiver
praticando.

4'' — A maçã()ç do re(iuenhiielil( 1 ( IU a ven tlCaçà() de
sua V( )taça( 1 ii'u scri intcrr( )n))idas j')el( II Cltiiili( 1 (14 1 li rarl( 1

da reiIlli 'i( ) OU l)('Ia sl.lpCrV(-iliCiicia (l( (iiaiS(1Ier ourri )5

iii Ci II Cli 1 C 5.

Na 1( )rr( )gaçal 4. iia( se tratará de assunto divcrs
) que a tiver dei ermina(( ).

Seção II

Das ReL tiii cs ( )r(h11r1a e 1 xl raordinaria

Subseção 1

1) 1 ranscu rs( da Rcuniao

Ari. 22 — .\ l('tIlii( 1 péiAica 4 ) l- ( liIiaria clesctiv )l\'('-S('

(1() Se'J lute 111( )do:

1 — PR 1 MII R.\ P.\RTI 1 Das 14 horas is 1 3h 1 5min:

a) 1' fase — 1 .xpedicnte: tios 15 (iiuiu'.e) minutos iniciais:

1) leitura e apn )vaca(I da ara;

2) leitura da C( )lTCS l )( 11 )(1Clicia



h) T fase - Grande 1 xpcdiente: das 1 4h 1 Smin à,,
5h 151,11111:

1) apresentação de prposições

2) pr lnlnciamcnt( )s de )rad( )VCS ilisClil ( )S

11 - SI(; L\ 1)\ R\RTF' - Ordem do Dia: das
1 3h 1511-1111 em diante:

a) 1' fase: das 1 3h 1 Smin is 16h 15111111:

1) Comunicações da Presidência:

2) pareceres;

3) rcqucrirncntos;

b) T fase: das 16h15iiiiii em diante:

1) propostas de emenda à Cnsrlmiçà);

2) veto a proposição de lei e matéria assemelhada:

3) projetos;

4) pareceres de redaçào final:

III - II'RCI'IR,\ P.\RII':

a) comunicações,

1)) prominciamentos de oradores iflsCl'ItOS.

1° - ( ) Presidente da \sseml)leia, de ofício ou a
recucriment ). P° 1 '' destinar a primeira parte da reunião
ordinária a homenagem especial ou interrompê-la para
receber personalidade de relevo.

(lide Decisão No,inaijva da Presidência ii" 15. de 151912005.)
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2" - Iin Caso de ialecirncni de Deputado, (>
Presidente comunicará o fato à \scmbIcia 1 .cisIativa,
( dend suspendei- os trabalhos da reunião.

Art. 23 -.\ reunia pública extraordinária. com duraca(
de 4 111a1 i'( ), h ras. desen\ (	e-Se d seuintc modo:

1	PRh\11lR.\ P.\RTU. Leitura e \plï)vaça) da .\la:
tIOS 15	1t1111ZC) minutos iiiiciatS

ii •- SI([\1) \ P\RI'I --Ordem do Dia: tias 3 (três)
horas e 45 (luarenl a e cinco) minutos t-esranres.

Parágrafo unic ) - ( ) Presidente da \sscrnbleia poderá
subdividir a ordem d) (lia.

Subseção II

Do 1 Spediente

Au. 24 - . \ bcrtos os i ial )allIOS, ( ) 2-Secictário fará a
leitura da ata da reunia " anterior, que o Presidente
considerara aprovada, independentemente de ;mação,
ressalvada a rciiticacào.

1 --Para rei i tica raata. C) Depurado poderá falar 1
(uma) \ c, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, cal)end( a 2"-
Secretario prestar os eseiarccimeiitos que eiiteiider
C( )ii \C ti leu les.

2 - reti ticacão tida por procedente será C( )nsignada
na ata seguinte.

Au. 25 - \pr >vada a ata. o 1°-Secretario lerá, na íntegra,
a corrusit )ndenela de altas autoridades e, em resumo, as
dcniais e as despachará.



Parágrafo único - Se o prazo a que se refere a alínea
"a" do inciso 1 do art. 22 se esgotar Corri a leitura e a
aprovação da ata, o 1°-Secretário despachará a
correspondência e dar-lhe-a publicidade fl() orgão oficial
dos Poderes do 1 stado.

Subseção III

1)0 Grande Expediente

Art. 26 - Cumprido o disposto fl() artigo anterior,
passar-se-á ao reCel)imento de proposições e à concessão
da palavra aos oradores inscritos, observado o disposto no
art. 157.

V > - Para apresentar proposiçào, falar sobre assunto
de interesse geral, fazer comunicação de acontecimento
relevante, terá o Deputado previan lente inscrito o prazo
de 15 (quinze) minutos.

2° - O Deputado poderá fazer cotiunicaçào por
escrito e encaminhar à Mesa da Assembleia as proposições
que nà() tiverem sido lidas.

Subseção IV

Da Ordern dc) Dia

Art. 27 - Será distribuído, antes da reunião, o impresso
contendo a ordem do dia, que fl() será interrompida, salvo)
para posse de Deputado.

Art. 28 - Ao iniciar a segunda parte da reunião, o
Presidente abrirá as inscrições para o Grande 1 xpediente
da reunião) seguinte.
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Art. 29 - \s comunicações da Presidencia,
con -1p1 .cendelido intorrnaçoes, decisoes, despachos e atos
assemelhados, sei-a) feitas, preferencialmente, antes de
iniciada a apreciação de proposições.

Art. 30 -- ( ) Presidente da .\ssemblcia organizara e
anunciará a ordem do dia da reunião ) seguinte, que será
Coou cada antes dc encerrados os trabalhos.

Art. 31 - () Presidente da .\sscmblcia reunir-se-á,
quinzenalmente, com o ( olégio de Líderes, a fim de prestar
informações sobre as matérias cm condição de sei-em
incluídas nas ordens do dia do pec1o> sul)sequeiite.

Art. 32 \ modificação da ordem do dia se dará em
cada fase da reunião, a requetimenlo, fl()S seguintes cisos

- a(liaiTiento de apreciação de )ro)Ç)oSiÇàO

II - retirada de tlilflitaÇà() de pr )poSiCà( )

III - alteração da ordem de apreciação de prop )slÇoeS.

Subseção V

I)a 1 xp1icacao) Pessoal

Art. 33 - l-m discurso fl() excedente a 5 (cinco)
minou )S, o Deputado poderá explicar o sentido) de palavra
por ele proferida ou coflhlda em seus votos à qual não se
tenha dado adequada interpretação.

Parágia io) único - ( onceder-se-á a palavra para
explicação pessoal após a oidciu do dia.



Subseção VI

Das ( :ornuflicações e dos Pronunciamentos
de Oradores Inscritos

Axt. 34 - \ i ós a ordem do dia, será dada a. palavra aos
Deputados iflSCfltoS, observado o disposto no art. 15 7 , para
fazerem comunicação ou pi'onunciarnent O, respeitada a hora
prevista para o término da reunião.

Nos primeiros 30 (trinta) minutos, terá o
Deplitado o prazo de até 5 (cinco) minutos para fazer
comunicações.

§ 2° - Aplica-se às comunicações de que trata o
parágrafo anterior o disposto no § 2° do art. 26.

§ 3° - Não havendo comunicações a scrern feitas ou
esgotado o prazo fixado no 1°, o Deputado poderá usar
da palavra pelo tempo que o Presidente estabelecer, o qual
flào) excederá a 1 (urna) hora.

Seção III
• (Seção i'eogacíti pelo ar! 6' (1(1 Resoluçôo (I(I ii. I(
n" 5.229, de 5/5/2005.)

1)a Reunião de Debates

Art. 35 - (IeiKadopeIn an'. 6' da RL'oIm2io da /I1ÀI( n° 51229,
de 51512005.)

• Dispositivo revogado:

"Ar!. 35 - A reunião pública de debates desenvolve-se do
seguinte modo:



/ - PRLI IEIR.1 P•i RTE:

a) 1 'fase - Expedienk': nos 15 (quinze) Ijinulos iniciais:

1) /CitlIIcI e af)t?)ruÇ(o da ata,

2j leitura da COPTCS/)011deflCiCi

/) 2" fase Grande Epedicnie: nos (O (sessenta) minutos
seguintes:

1) apresentação de proposiçao:

2) f)roululIciaflieIltOS di.' oradores inscritos;

II SEGUNDA P1 RTE:

(1) eolnulncaç'ocs da Presidência:

b) proiiuncialflefltos de oradores inscritos.

Ar t. 36— eti/o pelo an1. 6"di Reso/i14o (la. IL\!(,' il' 5.229.
51200 5.)

• L)isposif ivo revogado:
.41. $6-Aplica-se ii reunião de debates o disposto ,ios

SS 1" e 2" do art. 22e nos ar,'s. 24. 25, 26 e 30.

Art. 37 - (Reirat/n pelo ar!. 60 di c'sol/Iczio da .iILÀ!C,' ,i " 5.229,
de 5/5/2005.)

• L)i.rpositivo revogado:
• 4,/ $ - Ao iniciar a segunda parte da reunião, o
Presidente abrirá as inscrições para o Grande Expediente
da reu/ocio seguiu/e e, ulo L'olltiflh(O. /ai'á coiuiuuicaçõs.
c.'oinprce,idencfo iIi/oI'/llciç'àes. decisões, c/espacho.' e aios
assenieI/ados.

Art. 38 - (Remiado pelo ad. 6"da Rcsoíuo di II A IG ii ' 5229.
ele 5/ 5/2005.)

• Dispositivo revogado:
—Ari. 38 Após as comunicações, será dada a palavra
aos I)epntaclos. segui ido ei ordem dc inscrição, pelo tempo



que o /'residente estabele(-ei-, o qual não exc'eclerc a /
(zuna) hora.
Parágra/o znico - Os Líderes inscritos lerão preferencia
para /a:er u. o da pala7a.

Seção IV

Das Rcuiuics Preparatórias, 1 ispeclais e Solene'

Art. 39 - \plica-se às reuniões de que tratam os incisos
1, \' e VI cio arr. 14, no que C0UI)Cr, O disposto no art. 24.

Parágrafo único — () desenvolvimento das reuniões
preparatórias, especiais e solenes terá rito especifico, a ser
estabelecido no momento PrI)flo.

Seção V

Da Reunião Secreta

Art. 40	.\ reuniâo secreta é convocada Pelo
Presidente da Assembleia, de oficio ou a requerimento.

1° — Será secreta a reunião em que se deliberar ,obre
as matérias de que trata o art. 261, ressalvado o disposto)
nos incisos 1, VII, IX, X e Xl.

2° — (_) Presidente cia Assembleia fará sair, do Plenário,
das galenas e das dependências contíguas, as pessoas estranhas
aos trabalhos, inclusive os servidores (-Ia. Secretaria da
Assembleia.

3° — Se, para a realização de reunia() secreta, houver
necessidade de interromper-se a pública, esta será suspensa
para as providências previstas no parágrafo anterior.



4" - :\ntcs de encerrada a reunião, o Presidente
colocara em V( )taça() a prc>p )StI de os parecere, e as atas de
leUflioes de Plenaru) e de C( )i1)ISSOCS C( )nsrarern em ata pública
Ml serem classiíicad )s C( )111<) sailos( )s, assim C( wtsidcrad s

os documentos CU) divultacao ponha em nsc(>:

1	a segurança da s( )cie(Lide (- do) 1 stacl( )

II - a inviolabilidade da inrin'ndade, tia vida I)t1\ac1a, da

honra e da imagem das CSS()as.

5" - Na hipotese de serem classificados como sigilosos
OS trabalhos. o Presiclenie t rnara ptl>lici i deCisa() tomada.

60 - ( ) 1 )epurad ) p )dcra reduzir a terin() seu
, tUC será art1uivado c( mi 05 (l( )cumcnt( )S

rcfereluesàrelinià).

7''	( ) acesso ) aOs h >ClllfleiiI ( )5 sigili)S( )S, ( )l )scrvadas
as Categorias estabelecidas pela lcgislacào federal aplicável,

rca riu pci seguintes prai.( >5 inaxim

1 0 (dez) ali< ) ,, C( >flt ad( )5 da dat a de sua ir duça(
cas( ) d( )S d( )cumelIt >s de tue trata o incis 1 do À 4^ podend
esse prazo ser pr )rrogad( 1 (uma) vez, por igual perí()d( )

II - 100  (cem) anos c< m iado,, da data de sua produÇa( ,
fl( ) c:is( > 11()" d( )cumenr( ) de ( I UC (vai a	IflCIS() II d - -1''.

- Os (I( )cUrnenl( >s pr dttiitIos ante, da vigência

desui resol llçà( J, classi Hcados C( )1110 secretos, será>

acessíveis aos interessados, completados 20 (vinte) alio,-,

de sua pr duça >, SalV( iti:tto sua divulgaça>) puser em
risco ) a invio labilidade (la liii imicla(lc, cia vida privada. cia

1



honra e da imagem dede pessoa neles citada, caso cm que,
por autorização desta ou de seus herdeiros, o acesso a eles
poderá dar-se em pia> inferior L() estabelecido li(>  lflCiS()

11 do parágrafo anterior.

Seção VI
Das \tas

Art. 41 - Serão lavradas 2 (duas) atas dos trabalhos da
reunia() pública:

1 - uma, (111 minúcias, para ser publicada no órgão
oficial cli)s Poderes cio 1 stacio;

II - outra, sucinta, para ser lida, aprovada e assinada
na reunião Seguinte.

1" - Os documentos oficiais serão resumidos na ata
sucinta e transcritos na cjuc se destina a publicação.

§ 20 - () documento fl() oficial será mencionado na
ata destinada à publicação, com a declaração de seu
objeto.

- Os documentos apresentados por Depurado
durante seu discurso fl() constarão em ata sem permissão)
da Mesa cia Assembleia, salvo quando lidos na trll)una.

§ 4° - O Deputado poderá fazer inserir, na ata destinada à
Publicação, as razôcs de seu voto, rcciitidas de forma concisa.

5 —.\ correçã() de publicação far-se-á por meio de errata.

Art. 42 — .\ ata dc rcuniào secreta será redigida pelo
2°-Secretário, apreciada pcI( Plenário antes cio encerramento
da reunião, assinada pelos membros da Mesa da Assembleia



C colocada CÍTI iflVOlUCr( ) (4UC SCIá lacrado, darado e
lLIbliCad( ) pelos 2 (dois) Secrctn

Art. 43 - \ ata da ul lIfld lC1I111i() da SCSS() Icislativa
or(lillalla (m CXti( >i linana será s1ll)1TCtida d d)VCC1aÇa() liO
Plen:tri antes de encerrados os trabalhos, 1 I 1Tsc tc c1uak1uer
O 1i1rl(r() de 1 )cpui ad s.

Art. 44 - \ao se rcalizando rcunia() por falta de
)FU11I , SC11 registrada a ocorrencia, C( )111 1YlCIlCa() d

110111C do )S 1)cpui ad s presentes e da co rrespo nclência

despachada.



Título III

[)os [)cputad s

CAPÍTULO 1

[)o FIxercício do \landato

Art. 45 - () exercício do mandato se inicia com a posse.

Art. 46 - São direitos do Deputado, urna vez
empossado:

1 - integrar o Plenário e as c( )missões, t( mar pai-te nas
reunioes e nelas votar e Ser votad(

li - apresentar pro)posiçoics, discutir e dcliI)crar Sol)rc
iiii-ia em tramitação-,

III - encaminhai-, por meio da Mesa da \sscrnbleia,
pec1id escrito de iflh)1-111aÇàO

IV - usar da palavra, pedindo-a previamente ao
Presidente da Assembleia ou ao de cOiTliS5à()

V - examinar documentos eXisicOtes no arcuivo;

VI - reclu lsita r das autoridades, por intermédio da Mesa
da Assembleia ou diretamente, providências para garantia
de suas imunidades;

\TT - utilizar-se dos serviços da Secretaria da
\sscrnhleia pai-a fins relacionados com o exercício do

mandato;

VIII - receber, diariamente, a edição do órgà0 oficial
dos P( )deres (lo 1 stado



IX - retirar, mediante rCCil)( ), (.I( )CUiYieflI( )S do anIUiv()
()LI 11V1( )S (Li biblioteca.

1iai.rato unie - ( ) I)cpuiado flI( p dera presidir '5

1 ral)alh )s da \sseinhlcia Legislativa (>1.1 de c )m1Ssi( ), ncn-I
ser designado) rclat( )V, cuand( ) Se CSI1VCF diSCUtlfld( ) mi
votando assunto de seu interesse pessoal ou 1uand se
tratar de PU >po )siça( ' de sua alit ( )rta.

Au. 47 - O 1 )cpLitado e inviolavel	suas O1)iflOCS,
palavras ( VOtOS.

• (1 7j Ein' p ija ', ( ( / 1.'Iiflliçcu) 1" 54 /' IX 12 20u2

• 1 - ( ) 1)cputad) mio Pt )dC, desde aexpediçao do
diploma, ser preso, salvo em flagrante de crime inafiancíveI.
nem j)F( ccssado criminalment(-, sem prévia licença da
.\ssemhlcia 1 egislat iva.

2 - () inl tcrimcnt( ) d<) pedid ' de licença ou a
ausencia de dehberacao suspende a prescncao4 eI)jIi:IfltO
durar ( ) n'iafl(lat( ).

- \o cas( de f1arante de crime inatiaflcí\°el, OS

autoS sri rcrnerld()s, dentro de 24 vim e e (uat r( )) li(ra5,
i .\ssenibleia 1 'egislativa, 1 ara que, pci) \ )t() SeCrel ) (la
maioria dc seus nieiiihros, decida sobre a prisào e alIt( )fl/.e
OU ruio a l( rrnaça de culpa.

-1	( ) 1 )epui ad() scra sul)metido) a 1lIliamento) perante
Tribunal de Justiça.

5 - ( ) l)eputado flíl( sera o)bllgad( a testemunhar
sobre intormaca recebida w prestada em razão do
exercício do mandai ) nem S( )1 rc as pcssoas que lhe tenham
con had ()1] dele recebido ii )iTfliÇIO.



§ 60 - Aplicam-se ao Deputado as regras cia
Constituição da Republica nào inscrita ,, na ( >nstituição do
U.stado sobre sistema dcii ( )ral, inviolabilidade, imunidade,
remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e
inCorp( )iaÇà() as Forças Armadas.

Art. 48 - ( ) Deputado que se desvincular de seu
partido perde o direito de ocupar cargo ou exercer função
destinados à sua Bancada, salvo se rneml)r() da Mesa da
\ssernbleia.

Art. 49 - ( ) l)epuiado sem Filiação parti(iaria nau
podera candidatar-se a eleiçà() para cargos da Mesa cia
Assembleia nem ser designado membro de comissão.

CAPÍTULO II

Da Vaga. da Licença, do \ úistarnento e da
Suspensão cio 1 xercici do Mandato

Art. 50 - \ vaga na \sscmhleia Legislativa verificar-
se-á por falecimento, renúncia ou perda cio mandato.

Parágrafo único - \ ocorrência de vaga será declarada
pelo Presidente, em Plenário, durante reunião, ou durante
o recesso mediante lt() publicado flO úrgà() oficial dos
P( )deres (.1() 1	ad .

Art. 51 -,\ renuncia ao rnan(ial( deve ser manifestada
por escrito ao Presidente da .\ssemblcia e se tornará efetiva
e irretratável depois de lida cm Plenara) OU publicada no
úrgã() oficial dos Poderes cio Estado.

Art. 52 - Lonsidera-se haver renunciado:
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— o 1 )cpurad )quenat presi ar c npr )miss( ) na forma
c n praz( ) 1)1'C\'iSt( )S. i -cspccrivanicntc, fl( )S arrs, 6 e

11 — O 1lpICfl1(' (1UC. (()11\ C)Ct1lO, 1'1() cinrar 00 exercício)
(h) 1 natulai ( ) 11()" 1 ('1'111OS (lcsIc R,ii,cn O

Art. 53 — Perderá o mandato ( ) Deputado:

1 — (I IR' infringir 1) i'( ) il)1Çi() estabelecida no art. 57 da
(onstiruiçu ) do 1 St ado:

II — Cl.ij() prOCC(li11ICfli( ) t( )t dccliradt ) iticoiripativel Cl )1ii

( ) (ICC()t() l)LrI1Iii111 i ar

iii deixar de comparecer, em cada sessão
legislativa ordinana. a 113 (um terç ) das reuniões t'dinánas.
salvo) em CS() de licença ou nussao) autori>'.ada pela
\ sscmblcia 1 egislat iva:

	

IV	(U(' pc'1(1c'r OS (llt'C1 1 ( )S pOlÍtICOS 0(1 ( )S tiVel'
sUpcilsl )'

-	) ( dccic' ii i J (151 ica 1-leitora!, i1( )S C1S( )S

5t( '5 na ( )nst ltuiça() da Re1('11 )lica:

	

1	! UC 5( 1rei co )ntlenaça( > criiiiinal Clii Sentença
ran 1 raja (lii iu1rado:

	

II	p. Ian(l( ) ()dcci'ei ai' ( ) Po lcr Jriliciít'io, Ci) SCfltCi)Çi
trti:ida cm 1Uhklo, 11 5 Ca( )S previstos na( : >n
da República.

- Nos casos previstos tiOS 11)01505 1. II e VI, a
perda de iiiandat será decidida, à vista de provi caçà da
\!esa ou de partido representado na \sscnibleia 1 .egis!at ia.



por voto secreto da maioria dos Deputados, assegurada
ampla defesa e observado O seguinte procedimento:

- a representação será encaminhada à Comissão de
Constiruiçào ejustica, (JUC ii receberá, processará e fornecerá
Copia ao Deputado;

II - o Deputado terá o prazo de 10 (dez) dias para
apresentar defesa escrita e indicar provas

III - não oferecida a defesa, o Presidente da ()missão
nomeara defens( )r dativ ) para fazê-lo cm prazo> igual ao
estabelecido fl() lflCiS() anterior;

1 - oferecida a defesa, a (:omissão, fl() pra() de 15
(quinze) dias, procederá à instrução prob w Ória e emitirá
parecer concluindo pela apresen t1Ca( de pro jet o ) de
resolução (IUC disponha sobre a perda do mandato, se
procedente a representação, ou pelo arquivamento ) (lesta;

V - o parecer da Comissão de Constituição e Justiça
será encaminhado) à Mesa da Assembleia e incluído em
ordem do dia.

2° - Nos CSOS dos incisos III, IV e V (leste artigo, a
perda será declarada pela Mesa da Assembleia, de ofício
ou por provocação de i.j11ak1uer dos I)eputados OU de
partido representado na .\sscmhleia 1 'egislativa, assegurada
ampla defesa.

§ 3° - \o caso de incapacidade civil absoluta, a
suspensa() do exercício do mandato não implica a perda da
remuneração.



Art. 54 - Seri dada licença ao 1)epuiadu

1 - che!ar n)issa() tcll)l)( iiia dC Ca1lI CV lipl )T1)itiC( )

II - participar (IC CUIS( ), Cl )nrcsso, C( )n terencia <)11

reunia( ) cOflSl(lCfli(l( )S de interesse da atividade parlamentar:

III - tratar da saúde, 1ai'id 1, por m()tiv( ) de doença
Ci )mpr()va(L1, se encontrar imp( )ssil)ilita(l( ) de cumprir ( s
deveres dcci )ITCI1 1 C do ('xerCÍ(i( 1 (h) man(lat ( :

1V - tratar, sem renn1neraçi( ', de interesse particular,
desde i'	afastamento na ultrapasse 120 (cento e vinte)
dias p< t SC55	lcitslativa )rdinana.

1' - .\ licença depende dc reJuenrncnt( fundamentado,
dirigido ao Presidente da \sscmbleia 1 .egislaiiva.

2° - .\ licença seni concedida p] Prcsjdcntc, dc
1 )IICI( ) (>0 a re( j ticrimcnto, ('NCCt ) tias hipotcscs (1()S  lflCls ()s
1 e IV, em (uc a ducisa(> Cal)cra 'i Mesa da .\sscrnblcia.

3'' -- ( ) 1 )eputado liceticiad n( )s termos d)s s inCisi >s
1. 111 e I\' do "capui' pudera exercer os dn-clt( is asscgurad )s
tios iliClS( )5 \ VI, VIII e IN l art. 46, heartilo suspensos
os enumerados nos demais incis )s. e o 1)eptit adi liccnciad
111)5 tertTi()S dl) inciso 11 do "capui'' pudera exercer os direito,
t5'Ci.2Urad( ) s tio art. 46.

• (1 i?o rata caiu F'c /:ç	dada pelo ar!. 1"da RsIziçda
ok, .•IL'ik; ,,' 5.344, de -13 2011.)

4'' — ( ) 1 )eputado não i p iclera reassumir	mandai o

antes de ttido	) prazo da licença, cluando	1i uvcr
ensejado a CO )Ii\ O )cÇi() de suplente.

I1



5' Paia se afastar do i erritório nacional, o Deputado
dará prévia ciência à Assembleia Legislativa, por intermédio
do Presidente, indicando a natureza e a duração do
afastamento.

§ 60 - Não será subvencionada viagem de Deputado,
ressalvado o disposto no inciso XXVI do art. 120 ou na
hipótese de representação da Assembleia Legislativa por
determinação da Mesa da .\sscrnbleia.

§ 70 - Para obtenção ()ti da licença médica,
será necessário) laudo de inspeção de saúde, firmado por 3
(três) médicos integrantes do serviço competente da
Secretaria da Assembleia.

Art. 55 - .\o se afastar do exercício do mandato para
ser investido ti( ) cargo de Ministro de 1 'stido, Secretário
de 1 ,stado, Secretário do Distrito Federal ou de MUilicÍpi()
(I I1C seja Capital de 1 stado, bem como ao reassurnir suas
func5es, o Deputado deverá fazer comunicação escrita à
Mesa da \ssernblcia.

§ 1" - No caso cio afastamento de que tratam este
artigo e o inciso 1 <,h) ari 54, o Deputado poderá optar pela
remuneração) do mandato.

2" - A apresentação) da comunicação de que trata
este artigo implica perda dos lugares que o Deputado ocupe
nas comissoes.

Art. 56 - :\s imunidades constitucionais dos Deputados
subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser
suspensas depois de decisão tomada em escrutínio secreto,
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mediante O voto de 2/3 (dois terços) d(>S membros da
.\sseml)leia Legislativa, tC5t1itl a SuSpensãO aos atos
praticados fora do recinto da (;asa, sejam incompatíveis
Com a CXCCUÇ() da medida.

Parágrafo único -A mensagem que solicita a susj)eflSà()
será remetida à Comissão dc Constituição e ustiça para
reccl)er parecer.

CAPÍTULO III

Da 1 'icença para Instawaçà() de Processo
Criminal contra Deputado

Art. 57 - \ solicitaçào do Presidente do Tribunal
competente ptit instaurar processo criminal contra
Deputado será instruída COITI copia integral d(s autos.

Art. 58 - .\ solicitação de licença será submetida a
exame l)reliimflar pelo Corregedor da \sseinbleia, que
emitu-a	 o aSl)cct() )11nal do pedido.

k 1°— Quando o parecer CoflClUlr pelo não-atendimento)
dos Pte55P()5t(>5 pira O Seu rccci)imenu), a s( )liCitaçào será
devolvida ao Tribunal competente p' as providências
cabíveis.

, 2° - Veri ficado o atendiinento dos pressup )sloS, o
Presidente despachará o expediente à Comissão de
Constituição e ustica, observadas as seguintes normas:

- no caso de flagrante, a Comissão o resolvera
preliminarmente sobre a pnsào, devendo:



a) ordenar a apresentação do réu preso, que
permanecerá sob custodia da Assembleia Legislativa até o
pronunciamento desta sobre o relaxamento ou flà() da prisào;

b) facultar ao réu OU ao seu defensor o ofCiCCimCfl(()

de alegaçôes orais ou escritas cm reunião expressamente
convocada para essa finalidade, dciii ro de 48 (quarenta e
oito) horas do recebimento dos autos;

c) oferecer, em 24 (vinte e quatro) horas, parecer sobre
a maniitei-icào ou não da prisão, a ser sul)meudo ao Plenano,
que decidirá, em sua primeira reunião, pela maioria dos
membros da Assembleia Legislativa, cm escrutínio secreto,
dando-se, cm qualquer hipótese, prosseguimento ao
processo, na forma prevista para pedido de licença, para o
fim de autorização ou não da formação de culpa;

II -	C5() de Solicitação) de licença, seta observado
o seguinte:

a) a Comissão deliberará preliminarmente, no prazo de
20 (vinte) dias, sobre a possibilidade (Ic sua concessão, tendo
cm vista a imunidade conferida ao Deputado pelo art. 56
da Constituição (li) 1 stado;

b) verificando que OS atos imputados ao) Deputado se
incluem entre as hipóteses de inviolabilidade parlamentar,
a Comissão emitirá parecer, a ser submetido) ao Plenário,
pela impossibilidade de deliberação sobre a matéria e pela
conseqüente devoluçào do pedido ao 1'ribunal competente;

e) mio se verificando) a hipótese da alínea anterior, a
Comissão fornecerá cópia do pedido de licença ao Deputado



denunciado, que tení o prazo de 1 5 (quinze) dias para
apreseni-ar defesa escrita e indicar provas;

ci) não apresentada a defesa, o Presidente da ( iiiissào
nwncara dcftnsor darivo para oferece-la em prazo igual i()
estabelecido ria alinea allteli( )r;

e) apresentada a defcsa, abrir-se-á a fase (te instrução
probatória, p01' prazo não excedente a 10 (dez) dias,
passando-se à emissão de parecer, nos 5 (cinco) dias
seguintes, em que se concluirá pelo deferimento OU

indeferiment() do pedido de licença, mi pela aut()rizaÇa(>
Ou flào da formnaçao de culpa, no caso de flagrante;

O processo lacrado e rubricado será cncarnmhad() à
Mesa da Assembleia para inclusão do parecer em ordem
do dia;

g) se, pelo voto secreto da maioria dos membros da
.\ssemblcia Legislativa, for admitida a acusação, considerar-
se- a concedida a licença para instauração c() prOC'S5 OU

autorizada a formação dc culpa, dando o Presidente da
Assembleia, em qualquer hipótese, ciência imediata da
decisao ao Tribunal C( )IYII)eteflte.

3° - Apr >vada pelo Plenário s( )licitaçao) de urgência
de iniciativa do ( :oi'regcdor ou de outro Deputado, aplicar-
se-á () procedimento estabelecido tio 1UCIS0) 11 deste artigo
a regra prevista no art. 273.

CAPÍTULO IV
l)o l)ec( )t'o) Parlainen tar

• (lide Resolução da /ILMU n 5.207, de 10112/2002.)

ILI



Art. 59 ( ) Deputado que descurnprir OS deveres
decorrentes do mandato ou praticar ato juc afete a dignidade
da investidura estará sujeito a processo e penalidades
previstos neste Regimento.

§ 10 - Corstitiei- penalidacles

1 - censura.

II - impedimento temporáno do exercício do mandato,
não excedente a 30 (trinta) dias;

111 - perda do mandato.

20 - Considera-se atentatório ao decoro parlamentar
O) USO, cm discurso ou proposição, de cxpressôes
que configurem violação dos direitos constitucionais.

§ 3'' - 1 lflC ) t1 l)al ível com o decoro parlamentar:

1 - o al)us() das prerrogativas constitucionais;

II - a percepção de vani agens indevidas;

III - a Prática de irregularidades graves no
desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes;

1V - a prática de ofensa à imagem da instituição, à
honra ou à dignidade cie seus membros.

Art. 60 - censura será verbal ou escrita.

§ 1" - censura verbal é aplicada, em reuniào, pelo
Presidente da \sscmbleia ou pelo de comissão ao Deputado
que:
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- deixar de observar, salvo m )nv() justi hcado. os deveres
(1CC( )ITCOtCS do trlafldat() ou os preceito s deste Regtniento

II - pert urbar a ordem 011 praticar at( )s que infrinjam
as regras d& boa conduta tio reciiu o da \sscmblcia
1 cgislai iva ou em suas demais dc1x11d1icias.

2"	\ censura escrita seni li1)p( )si a pela Mesa da
\ssenil )k'la a( ) Depurado que:

- reincidir nas hipóteses previstas fl() paragrato)
i1ite1i( )i'

II - usar, em discurso ou it po )siçao, exprcssoes
ateitiatónas ao decoro parlamentar;

III ofensas físicas ou morais em dependência.,
da \sseiiihleia 1 cgisIativa ( )U desacatar, por alo S, o ll palavras,
()uI ro l)epuil ado, a Mesa da Assembleia (>11 comlssa() e

rcspccl ias l'icsi( ncias ou	Plenário.

Art. 61 - (,onsidera-se iI)CLIVS() tia sancao dc
11i11)cdIiiiCli t o) temporário d( ) exercício do mandato o
l)epuit ad

- reincidir nas hipóteses previstas no 20 do artigo

A111( 1 11( )

II	praticar transgrvssio grave 011 reiterada ans

prccc^i os dest e RegiiTlctit( )

III - rc\clar Conteúdo de (-Iel)aiC ( tIl (IeliI)enlça() que,

)r decisão do Plenário ou de c tinissào, (leva permanecer

sigiloso
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IV - revelar informação ou conteúdo de doCUlTlefltO
oficial de caráter sigiloso de que tenha tido conhecimento.

Parágrafo único - NOS CSOS previstos neste artigo, a
penalidade será aplicada pelo Plenário, em escrutínio secreto
e por maioria simples, assegurada ao infrator ampla defesa.

Art. 62 - () 1)eputado acusado da prática de ato que
ofenda a sua honorabilidade poderá requerer ao Presidente
da Assembleia que mande apurar a veracidade da argüição
e, não provada a procedência, imponha ao Deputado ofensor
a penalidade regimental cabível.

CAPÍTULO V

1)a Convocação de Suplente

Art. 63 - () Presidente convocará suplente de Depurado,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos casos de:

- ocorrência de vaga;

11 - investidura do titular nas funções indicadas no art. 55;

111 - licença para tratamento de saúde do titular por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, vedada a soma de
períodos para esse efeito, estendendo-se a convocação por
todo o período de licença e de suas prorrogações;

IV — licença para chefiar missão temporária de caráter
diplomático, atendido) O disposto 110 inciso 1flt C11( )r:

— não-apresentação) do titular à posse fl() prazo
regimental, observado o disposto no "caput" e no 1° do
art. 7°.
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lirá ,rafo UOIC() - ( ) suplente de Deputado, quando
C( )flV( )cad() elfl caráter de sul)stitL.Iiço, não poderá ser eleito
l)11	cargos da Mesa da Assembleia.

Ari. 64 - Se ocorrei - vaga (' lla() 11( )UVer suplente, far-
se-á eleição para l)r1ncle-1l, se faltarem mais de 15
(quinze) meses para o término do mandato. Cabendo) ao
l'rcsidcnte da \ssemblcia comunicar o tato à Justiça
licito iai.

CAPÍTULO VI

Da Reminicracio e da Muda de ( usr

Art. 65 -- .\ rei uneracà e a ajuda de custo do
1 )cpuradu scrà estal)ciccldas, n() final de cada legislatura,
para a st ii )SC(1 1 ICI) te.

l%rágraú) II fl IC( pagamentoo da rcmuncraçao)
CUl'rCS)( )nd(ra w) co )lni)al(clnlcllt( ) Ct1tj\'( ) d Deputado às
rei_tni(cs e a sua p ari t ( I l a C a ( ) liS \( )tac(Tes.

CAPÍTULO VII

1 )as 1 I(Iefltl)ÇaS

Seção 1

Da Bancada

Art. 66 — Bancada é o agrupamento organizado de, no
I'flhlliIfl( O.	cinC( I)c1)tItado s de urna mesma representação

• ti ïdc' art 1" cia t)c/i/x', içàa cia 'o teça da A LíG
n" 1.54, de 5 1 1999)



Art. 67 - Líder é o porta-voz da Bancada e o
intermediário entre esta e os órgãos da Assembleia
Legislativa.

§ 1° - Cada Bancada indicará à Mesa da Assembleia,
até 5 (Cinco) dias após o início da SCSSà() legislativa ordinária,
o nome de seu Líder, que será escolhido em reunião por
ela realizada para esse fim e cujas prerrogativas legais
observarão a proporçào fixada no 4° (leste artigo.

§ 2° - .\ ili(licaça() de llie trata o parágrafo anterior
será formalizada eni ata, Cuja Copia será encaminhada à Mesa
da Assembleia.

§ 3° - l.n1uanto não for feita a indicaçao, considerar-
se-á Líder o Deputado mais idoso.

4° - ( ada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na
proporção de um por ClflC() 1 )cpul ados, ou fraçào, da
respectiva Bancada, limitados a CIOC() Vice-líderes por
Bancada, ressalvado o disposto no parágrafo único do art.
68 e no § 2° do art. 72.

• (Parágrafo com redução dada pelo ar!. 2° da Resolução

cia ;1L?tí(i n°5.344. de 413.2011)

§ 5° - Os 1 Í(IerCs e os Vice-Líderes na() p0ClClt() ser
membros da Mesa da Assembleia.

Art. 68 - E laverá Líder do Governo se o Governador
do kstado o indicar à Mesa da .\sseml)leia.

Parágrafo UfllC() - Poderão ser indicados pelo Líder do
( ovcrno) até CIflC() Vice-Líderes.
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• (1'ar(arLl/() com redução dada pelo ari. 3' Lia Rioliiçu
da . I. 14:; n 5.344, k 432011.)

Art. 69 — \k'm de OUtFaS II 1il)UiCCS regiiiicfltais. Cfll)C

M) 1 ídcr:

— iliSCt• CVCt • 1iiCIiil)1( )S da Bancada oU cin Bloco
Parlamentar para discutirem matéria COflSialU u ila paura e
[alar na terceira p(irtC da rcwiiao )

11 — indicar candidatos da I3ancada 0W (10) Bloco)
Parlamentar para concorrerem ao )S cargos da Mesa da
\ ssernbleia

lEI — indicar à Mesa da \sscrnb1cii lilCIVll)1()S (Ia
Bancada nu (li> II o )C() Parlamentar para C( >mporcrn as
COIT)ISS()CS e. nos ICI1T1( )S d(> au . 11	pro )pO )r SIu1)snruiçao

IV — cicn ii ficar a Mesaesa da \ ssemi)lcia (Id (lual(Ilier
ai tcracao) nas 1 Áderaiiças.

.t\.rt. 70 - Será taculi-ado aø ].ídev, em caráter
exccpcio iiai. usar da palavra peiu empque n Presidente
da \ssemhlcia prefixar, a fim de tratar de assulito ) rcicvanuc
e urgente 0)11 1 -eSpo inder a crítica dirigida à Rancada 011 a(
1 10 )C( ) Parlameii t ar a que peri ci iça.

1 — ( , uauido ) O) Líder iio puder ncupar a tribuna,
r 1'i rranstcnr a palavra a uni dos seus Vice-Líderes nu
a ittaic_iuer de seus liderado ,s.

§ 2" — .\ palavra SOiYidl'ite SCil concedida, ciii ambas as
fases da ( )rdcin (10) Dia, dcp )Is de discutidas ou votadas as
matérias nelas co instantes.



Seção II

Dos Blocos Parlamentares

Art. 71 - l ' facultado às representações partidárias,
por decisão da maioria de seus membros, Constituir Bloco
Parlamentar, sob liderança comum, vedada a participação
de cada uma delas em mais de um Bloco.

1° - :\ c o nstituição do Bloco Parlamentai- e as
alterações nele verificadas serão comunicadas à Mesa da
Assembleia, para registro e publicação.

§ 2° - () Bloco Parlamentar terá o tratamento
dispensado às Bancadas.

§ 3)) - \ escolha cio Líder será comunicada à Mesa cia
.\sscmblcia até 5 (cinco) dias após a Constituição do BlOCO)
Parlamentar, em documento subscrito pela maioria dos
membros ck cada representação partidária CIUC o integre.

§ 4° - .\s Lideranças de Bancadas coligadas em Bloco
Parlamentar têm suspensas suas atribuições, direitos e
prerrogativas regimentais e demais prerrogativas legais.

• (Parágrafo regulamentado pela Deliberação da A fesa da
ALAI(; n° 1.584. de 5 11999.)

§ 5< ' - Não será admitida a constituição de Bloco
Parlamentar integrado por menos de 1/5 (um quinto) dos
membros cia Assembleia Legislativa.

6° - Se o desligamento de uma representação
partidária implicar composição numérica menor que a fixada
no parágrafo anreri r, extinguir-se-á o Bloco Parlamentar.
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- ( ) Bhco Par1aiicntar tem existência 1 r scssao
legislativa ordinária e persiste durante a COflVOCtÇt()
extra()rdillarla da \ssernbleia 1 cgisIai iva.

- 1)iss )lv ido O Bl( ft( ) Parlamentar OU 11U diticada
sua C( )ifl( )SICd( ) iiuiricrica, será re\ t'I a a pariicipaçà0 (IS
FCpreSefli aÇ()Cs ILtri idarias )U dos ll )C( )S nas C( missõcs.
para ( > ÍIITi de redisi Fil)UIc'( de lugares, C( )nsoante ( ) ) F1i1CÍp1(

da pt)porcionalidade partidária.

-	 taçao partidaria que se tenha
desvinculado de R1( )c( ) Parlamentar <w a que tenha ifltegrad(
131()C()	)StCflOti'flelltC diss )lvido mu	derá participar dc
OUtlo) na mesma sessu legislativa ( m.linána.

Seção III
Da \1ii )rld e da \lin )ria

Art. 72 - ( )nst-itui a Maioria a Bancada ou o Bli )C(

Parlamentar integrado pelo maior flutriCr() de mCml)ros,
considerando- se a Minoria a Bancada ou o Bloco
Parlamentar de composição) tuimérica imediatamente ink'ru r

elU relação ) ao Governo, expresse posicao )p()sta a da
Maioria.

- \s 1 iderancas da Maioria e da r\liiioria Siio)

constituídas segundo os 1 )1-eccito deste Regimento
aplicáveis à Bancada e ao Bl( >co Parlamentar.

, 2"—

	

	haverá Vice- 1 ider da Maioria nem da N tino ria.

Seção IV

1)o ( )lcgio) dc Líderes



Art. 73 Os Líderes da Maioria, cia Minoria, das
Bancadas e dos Blocos Parlamentares CoflSUtuCm o Colégio
de Líderes.

§ 1°— Os Líderes de Bancadas que participem de Bloco
Parlamentar e o Líder do (r crno terão direito a voz, mas
não a voto, no Colégio dc 1 ,ídcrcs.

2° - ( ) voto de Líder de 11oC() Parlamentar terá peso
correspondente ao número de representações partidárias
que integrem o Bloco.

As delil)eraçôcs do Colégio de Líderes serão
tomadas por maioria absoluta.

§ 4° - () Acordo de Líderes que vise a alterar
procedimento específico na tramitação) de matéria somente
será VCCel)id() se subscrito pela totalidade dos membros cio
( olcgi() de Líderes.

5° - () Acordo de Líderes não será recebido se visar
a alterar essencialidades cio processo legislativo.



Título IV

1)t \lcsa da \sseinbleia

CAPÍTULO 1

Dá ( 11flJ)()S1C() e (Ia ( _ompetencia

Art. 74 - \ Mesa da -\ssembleia, na qualidade de
C( 1nlssac &x(-clItlVa, IflCUITIT)C a dircc?R) dos tral)alhos da
\eiil ]eia 1 egishtriva.

Art. 75 - \ "sIesa da \ssenihlcia é composta do
I1ei(Ien te, dc 3 (rr's) Vice-Presidentes e de 3 (três)
Secrciárt )S.

•	a O??1 flJCi(ÍÇ'W) dada pela Rt',o1itçJa ki .IL/G
5.1v. de 3011 2000.)

(t ick' Delileraç'ão da Aksa cia 1L%íG n" 1.585, de 18 / / 9W.)

Art. 76	1 )niu) assento à mesa, durante as reuniões,
Presidente da \sscmb]eia e os 2 (dois) Secretíri )S.

Iarrato único - () Presidente da .\ssinbleia
( 1i\itIlhL 1 )e1)utad )S para CXCtCC1CIfl a h.illÇà() de Serelai • l( .
na atisncia eventual dos titulares.

Art. 77 ( ) mandato dos membro s da \ lesa da .\ssembk'ia,
tu ternina C( m a posse 11()S sucessores, e de doi ,, an )S,

permitida tiina única reC( )fld(tCã() para o FflC5() caigo tia elciçao
sul)seuenie, na mesma legislatura ou na seguinte.

• (Aríiga com redução dada 'elo ar!. 1' cia I.lçcui cia
1l.t1(; a' 5.222. de 3 12 2004.j

Art. 78 - Os membros da \Lesa da .\ssemblcia tit(
p0 ) (-1crIo ser indicados Líderes de Bancada ou de RIo C()



Parlamentar nem fazer parte de comissio permanente,
especial OU de ifl(1Uetito.

Art. 79 - .\ Mesa da \ssembleia compete,
privativamente, entre outras atnbuicõcs:

- dirigir os trabalhos legislativos e tomar as
providências necessárias a sua regularidade;

11 - promulgar as emendas à Constituição;

Iii - dar conhecimento ao Plenário, na ultima semana
da sessão leislauva ordinária, do relatório das atividades
da \ssembkia Legislativa;

IV - definir limites e competência para ordenar
despesas, dentro da 1)revisào orçamentária, e autorizar
Celel)raçà() de contraio; )

\' - orientar os serviços administ ratrvos da Assembleia
Legislativa, interpretar O regularnetlt() e decidir, cm grau de
recurso, acerca de matéria relativa aos direitos e aos deveres
dos servidores;

11 ide au. 1"da Resolução daALtíG n°5. 189, de 16111999.)

VI - nomear, promover, comissionar, conceder
gratificações e fixar seus percentuais, salvo quando
expressos em lei ou ICSOIUÇà(), conceder licença, pôr em
disponibilidade, exonerar, demitir e aposentar o servidor
da Secretaria da Assembleia, assinando o Presidente o
respectivo ato;

VII - apresentar projeto de resoluçà0 que vise a:

a) dispor sobre o Regimento Interno e suas alterações;
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b) fixara remuneração do 1)cputado, em cada legislatura,
para a S1ll)5C( 1efl tC

e) fixar a rcmut1craca), para cada exercício tinancciro. do
(A >\Ct'flad( >r, cio \ ' ICC-( ( ) \ CtfltdOV e de SeCrCtti() de 1 Stad( )

( J j / I)''j,çcc, .\ (,/c pIaflcLl /cI I',csi<k',zcia da .lLíG

Ii, de 12320$j

(1) disp(r sobre o regulamento geral da Secretaria da
Assembleia, sua )rgani?.açao, SCU tLlnCi( )namenr() e sua
polícia, bem C( )m( ) suas alterações;

e) disp r 5()I)re Cnaçà( ), transt( )tTflaÇà( ) OU extinção de
Cari,(), emprego ) )U tunça( . plan de carreira, regime iuridic
dos s(.rvid( ires da ecretara da \ssembleia e t1\acao de
sua ieirlulicracà( ), ( )l)servad( )5 (>S paranici r( )S estai )ciccld( )s
na Lei de Diretrizes ( )rcamentínas:

1) criar entidade da aclflh1fl1StnIçL() indireta da \ssemhlcia
1 .c1sIan\'a observadO, fl( uni' couber, disposto nas alíneas

) c( )licedler licença a ( )vcrnad( )r do 1si ad( ) para
iiucrn )iYi)er o exercício de suas tiinç(cs:

h) conceder licença ao G vcrnacli )1' para ausentar-se
d( 1 srad e, ao Vice-Governador, cio Pais, 1 uand< prevista
aus(ncia superior a 15 ((1t1111ZC) dias:

1, díspoi- ohie mudança (zmporíria da sede da
\ 55t'ml)leta 1 cgislat iVí

j) al)nr crédito suplementar a o rçameiiu da \sscmbleia
1 Â't,islariva, 11( )S ICFIf1( )S da ( ;onstil uiçào do > 1 áraM , e propor
a abernira de 0w vo s créditos adicu nai:
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VI 11  - emitir parecer sobre:

a) matér i a de tti(' trata O inciso anterior;

• (Vide Decisão Nor,naiira da Presidência da ALAí(J
n 11. de 1213/2003.)

1)) rccjucriment() de inserção de documentos e
pronunciamentos flo) oficiais nos anais da Assembleia
1 cgislativa;

c) requerimento de informações às autoridades
estaduais, somente o admitindo quanto a fato relacionado
com matéria legislativa cm trâmite OU CJflt() a fato Sujeito
a controle e fiscalizaçào da Assembleia 1 egislativa:

d) constituição de comissão de representação uc
importe onus para a Assembleia Legislativa;

IX - decidir SOl)1C a solicitação a que se refere o art. 3()8;

- declarar a perda do mandato de Deputado, flOS

CSOS previstos flOS incisos III, IV e \' do art. 53. na forma
cio disposto no §, 2° do mesmo artigo;

XI -aplicar a penalidade de censura escrita a l)cputad ,
consoante o 2° cio arr. ÓU;

XII - aprovar a proposta do orçamento anual das
administrações direta e indireta cia Assembleia 1 cgislanva e
encaminhá-la ao Poder 1 xccutivo;

XIII - encaminhar ao Tribunal de Contas a prestaçào
de contas da Secretaria (Ia Assembleia referente a cada
exercício financeiro, para parecer prévio;
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XIV — publicar mensalmente, no ('rgii() oficial dos
Poderes do lIstado, resumo do demonstrativo das despesas
orçamentarias executadas n( ) período pelas unidades
adrninist rarivas diretas c indiretas da \ssemhleia 1 eislativa

\ \' - aiirorwar flpliCaç() de disp )nhl)ilidadcs financeiras
das ad miii isi raçôes direta e i ndi ri a da .\ s Sernl)lCia
1 c islai iva, mediante depósito em insi ii uiçoes financeiras
ohciais (I() 1 Istado, ressalvados ( IS casos previstos em lei
federal,

X\ 1 — conceder licença a Deputado nas hipóteses
Islas nos IIICISOS 1 e IV do u•t. 54.

Parágiit.I UO1CO — \ s diSpOSiÇ(')es relativas as CO1TI1SSOCS

permanentes aplicam-se, 1 1 (1iC CC )ul)er, a \I esa da
• \ s sei iii ] eia.

Art. 80 \ Mesa da \ sseml)lela,por iniciativa própria
ou a te.1tiCri1iie11to de Deputado (Ri CC >niissao, exercera a
c )mpci emicia prevista fl( ) art. II ) da ( t o) Sti tUiÇ'1O da
Republica e iu art. 118 da ( Ioiistlttllca(> do Isiado.

CAPÍTULO II

1)4) Presidente e dos Vice Presidentes
da Assembleia 1 egislal iva

Au. 81 .\ Presidência C o orao representativo da
.\ sscinl leua Legislativa e resp( )t)savtI pula d irCÇaO dos
t flhl )iII)( )S iiistil lICi( )tidlS e por Sima ( rdeiim.

Au. 82 — (A )ni1')Ctc ao Presidente da •\ssenibieia, além
de itum ras atnl)uiCes:
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1 - abrir, presidir e encerrar as reuniôes da \ssembleia
Legislativa,

II - determinar a leitura das atas pelo 20-Secreiário,
submete-las a discussão e assina-las, depois de aprovadas;

III receber a correspondência destinada à Assembleia
1 egis1ativa;

1V - determinar a leitura da c )rresp( >ndéncia pelo 1
Secretari( )

V - anunciar o numero de Deputados presentes à
reunião;

VI - autenticar, juntamente com o V >-Secretário, a lista
de rCSCnÇa dos Deputados;

VII - organizar e anunciar a ordem do dia, podendo
OuVir u15 Lideranças;

Viii - determinar a retirada de proposição da ordem
(li) dia;

IX - submeter a disCussa() e votação a matéria cm
paura

- anunciar o resultado da votação;

Xi - anunciar o projeto de lei apreciado conclusiva-
mente pelas comissões e a fluência do prazo para
interposição do recurso a ciuc se refere o inciso 1 do 2°
d( ) art. 60 da Constituição ) do 1 ,stado;

XII - decidir sobre rellucrimclll o sujeit() a seu
despacho;



\ III - dcrcrmmar a anexação, o arquivamento ou o

(1r11111\alflcllt( de p1))OSica( )

\ 1 \' - declarar a prcjiidicialidadc de P'P '°

X\ - mi crprctar o Rcgiincn t( Inrcrna da Assembleia

C (icCidil' S( >l)I'C (1UCSta() de ordctn:

• (Vide Dec'ia' .\rn1a!iva Lia Pr',iiiicia ia .-1L.!5
ii ' /3. (IL' /9/O 2004.)

XVI1 - prorrogar, (Ii ofício,  O l101'al'l( ) da renilião,

\ \ II - C( )t1V()Car scssa() lc1.islariva extraordinária i

rCuflIa() da Assembleia 1 cgislai iva;

X\1 11	dcrcrniitiar a 1-)t1l)icaca (los trabalhos da

\sscI 111 )lCI'd 1 ('islat1\a;

XIX - designar os membr()s das comissões;

\ \ - COflStltUlV C( )tUISSL() de rcprcscntaçl(

\ XI - declarar a perda da (juah(ladc de ncmbr( de

C( )1 IssaÁ), por 1fl )tiV() de talta, nos tcrm( )s d	2' cl arr. 1 10,

XXII - (listrll)uir niatéria às comissocs

XXIII	indeferir rc1ucrlmcnt	de atiilit'ncia de

Cofll1SSO, i1iiando t()1 - tnp(, ri iflcfltc ou qualido sobre a

P ) J sicao )' Sc tei1iatn j)n )llUtlCiad()	(trCS) C( )l'fllsSocS,

salv( ) ( ) diS1')( )St() fl( au. 204;

XXIV - decidir s ()brc recurso de dccisio de 11Ucs1a()

de OI'(IcI'fl atuucla ciii cornlssao;

-	as rcunics da \I(sa da \sscmbleia.

COM (liu'('ii() a "-<)t<),



XXVI - dar posse a(>S Deputados:

XXVII - conceder licença a Deputado, exceto nas
hipóteses previstas FIOS tflCiSOs 1 e IV do art. 54;

XXV l II - assinar as proposições de lei;

XXIX - promulgar:

a) resolução legislativa, ressalvada a hipótese prevista
no art. 197:

b) lei resultante de sançào tácita, transcorrido o praz
previsto no 8° do art. 70 da Constituição do 1 stado;

c) lei ou disposiçào legal resultante de rejeição de veto,
transcorri(b) o prazo previsto ) no § 8° do art. 70 da
Constituiçào do 1 stado;

XXX encaminhar pedido de informação e reiterá-lo,
se não for atendido no prazo dc 30 (trinta) dias;

XXX 1 - encaminhar aos orgàos ou às entidades
referidos no art. 114 as conclusões de Comissão parlamentar
de iflC1UClito

XXXII - assinar a correspondência oficial destinada
ao Presidente da Rcpúbuica, a s Governadores dc 1 stado
e elo Distrito Federal, aos Ministros e "1()",  Secretários de
1 srado, aos Presidentes do Congresso Nacional, da (:,amara
dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias
Legislativas e dos Tribunais, bem como a autoridades
diplomáticas e religi)sas;

XXXI li - comunicar a existência de vaga de Conselheiro
do '1 ribunal de Contas, para OS fins da escolha prevista no
inciso li do § 1° do au 78 da ( ()nstitulçào elo 1 stado;
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\ \ \ 1V — exercer o ( ( )VCrfl( ) d( 1 Sti(l( ) tiO C1S(

previsto no art. M' da Consta uica ) di 1 stado:

\ \ XV — zelar pelo prestígio e pela dignidade da
.\ sseml)leia Legislativa, Pi 1 respeit o i a'., prenogativas
CoflStiTticii )flais de seus meilll)r( )S e pelo decoro parlamentar:

\\\\'1  — dirigir a polícia da .\ sscinblcia 1 egisIai iva.

Art. 83 - \() Presidente, como fiscal da ordem.
Conipe tu tomar as pr()videnclas necessírias ao
funcionamentoonaillento Ilormal das reuiiiocs, espcciali'ncnte:

1	fazer observar as leis e este Re1iTlenu):

II -- recusar )1Op()SiÇo) (UC 11à ) atenda às exigências
C( )íi't II Uci( )flals 011 1 •ci111iicflt ais:

III - iiiterl -( )lilper () ( ,Va(l( >r ift se desviar ubo P( )flto cm
discussà , Falar si obre matéria vencida, bem c( mil<> fali ar
considcraçao para com a \ssemblcia 1 ciis1ativa, sua Mesa,
suas	0 11 algum dc sei is ii teu ihn s e Clii geral (.()111
reprcsciii antes cli) poder iic o. chamando - i ordem o ou
rei irancli - lhe a palavra:

• (//l(/.S()	?fl reJUç() iluda fk'/a ar!. -1 ` da Resolução /a
.lI.Al(i ,,° 5.18-1. de 14/199j

1 \	convidar a retirar se d recinto do) Plenário>
Deputado)  _jue peri url)ar a ordem.,

— aplicar censura \(rl)d ao Deputado;

VI - chamar a atença( o do Depurado, a esgotar-se
praz() de sua perinaiiCiicia na tribuna:



VI  - fl() permitir a publicação de expressões vedadas
por este Regimento;

Viii - suspender a reunião OU fazer retirar pessoas
das galerias, se as circunstâncias o exigirem.

Art. 84 - Para tornar parte na (11 ,,cussão de qualquer
assunto, o Presidente t5SL1 a Presidência a seu sul)stituto.

§ 1° - ( ) Presidente votará rios casos de escrutínio
secreto e de desempate nas demais votações, contando-se
a sua presença, em civakiuer caso, para efeito de "quorum".

§ 2° - Nas votações secretas, havendo empate, este
será resolvido pela repetiça() da votaçao.

Art. 85 - Na auséncia ou no impedimento do
Presidente, o l°-Vice-Presidente o substituirá e, na falta
deste, o 2"-Vice- Presidente.

• (Vicie Revolução cia 1LI1G íi ' 5. 183, dc'

CAPÍTULO III

1)os Secrctaru s

Art. 86 - Compete ao 1°-Secretário:

1 - inspecionar os trabalhos da Secretaria da Assembleia
e fiscalizar-lhe as despesas;

Ii - fazer a chamada dos Deputados:

III - ler, na íntegra, OS ofícios das altas autoridades e
as proposições para disCtlssà() Ou votação, l)elTl como, em
resumo, qualquer outro documento

IV - despachar a matéria do Expediente;
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- fazer a correspondência oficial da \sscrnbleia
Legislativa, asinand a quc na() tor ai nbuída ao Presidcni e:

1 -- hrrnaIii.ai, em dt1iacho, a (lisrrll)uiça( de matéria
1S (OIV1isS()CS

\ II - assinar, (lej)OiS (l( ) l'rcsi(l('tli c, as pn)p)sições de
lei, 1 )CI ii C()111() as leis e as rcst luçoes legislativas (lliC este
promulgar;

VIII - proceder i contagem dim I)eputados, em
VCI1 Iicaca() de v()taçao

1\ — providenciar a entrega de cópia das pn )posiçes
ciii pauta aos De1iutados

- anotar <) resulta( h) (LIS V( )tÇUtCS

\ 1	aureni tear, jLlnt() COIT1 o Presidente, a lista de
presença dos l)eputados.

Art. 87 - ( mete a( 2"-Secrei iri :

- fiscalizar a redacào das aras e fazer a sua leitura no
Plenário;

II - assinar, dC1)OiS do 1"—Secretário, as pn )p()SiÇOeS
de lei, 1 >em tomo as leis e as rCS )lLtÇ(eS legislativas iiie
Presidente pr )niuIIgar;

III - 1(1iii :i ara e1i. 1'iiniocs secretas:

IV	auxiliar	1 '-ecreI ara) tia \'t'tl tICaça( ) de votação.

Au. 88 - ( ) «eeret anos sUl)slil uir-se-io pela ()rdelit
de sua eilunietaçat e subsi ii uira( ) Presidente tia falta mi
110 iI1ipedimeilt() dos Vice- Presidentes.



CAPÍTULO IV

Da Polícia Interna

.Art. 89 - Compete privativameni C 1 \ICSa da
Assembleia o I)oliCialneflt() (li) Palácio da Incontidncja e
das demais dependências da Assembleia Legislativa.

Art. 90 - 1' proibido O porie de arma C1fl recinio da
\scnb1cia 1 .cisIativa.

Ar t. 91 - (Revogado eI) ar!. 2$ da Resolução da AL?lG n°
5.207, de 1011212002,).

• Dispositiva revoo ido.

'Ar!. 91 A A lesa da Assembleia de.vi,zará, depois de
eleita, 2 (dois) Deputados paru Corregedor e Corregedor
Substituto.

Art. 92 - (Revogado pelo ar!. 2$ da Resolução da Al.AIG 5.207,
de /0/1212002).

• Dispositivo revogado:

—Ari. 92 Compele cio Corregedor:

1 - auxiliar (i 	na manutenção do decoro, da
ordem e da disciplina no âmbito da Asse,nbleia
Legislativa.'

II supervisionar a 1fl'Oil)iç'ã() deporte de urina, comii
poderes para revistar e desarmar:

III participam: mia ( »nissão de ( 'onstituição e Justiça. do exame
das matérias a que se ref'ren, o § l°do ar!. 53 e o ar!. 57:

participam: na comissão especial e na C 'OmfliS.Vã() de
Constituição e .Just iça. do exame de mnalérias que envol-
vam as disposições contidas nos aris. 59 a 62 deste
Regunenio.
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Ari. 93 - será permitido a ua1c1iicr pessoa
deceni emente traiada ingressar e permanecer nas
depcnd'ncias da \ssembleia Legislativa, salvo 1i()S recintos,
dc iis p11\ati\0, e assistir as reunloes do Plenario e das
C0IYI1SS( )eS.

Parágrafo) un ICO - ( ) Prcs ideii te ttrí sair das
dependências da Assembleia Legni slailva a pessoa CUJO traje
CStiVei CITI desacordo COiï ( disposto ) neste artigo OU (1iC

perturbarir a ()flIeiïi.

Art. 94 - 1)urante as reuniôes, somente serão admitid( )s
i1( ) Ple1iri( ) s 1 )eputad) e c s tunci( )narios da .ecretaria
da \ssemblcia C1fl serviço ) li<) apoio ) a( ) process( ) ieglsIativ( ),
na() scn(io permiti(ios, no recinto, o turno, as coiiversaçes
que perturbem os trabalhos ou as arjiudes que
ompr >metam a s( lenidade, a ordem e o respeito.

1'' - Poderão i)1r1 iiieer. nas dcpendeneias contíguas
() Plenano. 1 (um) tuncit )nan() por Bancada e j ( )rnahsras

credei lei ad s.

Liderança'., da Maioria e da Minoria tcr?U>, n(
rcclnt( ) do Plen , durante as rCuLniC)eS. assess )rament(
tCCIUCu ieiisIaI l\ () (IC 1 (um) servidor, exceto n> decurso
do P° )CeSS() de votação.

Art. 95 - e algum 1 )epurado cometer ato suscetível
(IC 1(piessà() disciplinar. o Presidente da Assembleia
conhecerá do tato e promoverá a ai)ertura de sindicância
OU de in(1uicrlt( ) destin.id os a apurar ieSpOnSaJ)ili(LideS.



Título V

Das (inissões

CAPÍTULO 1

I)isposiçôes Gerais

Art. 96 -.\s corriissõcs da ;\ssembleia 1 cgislativa são:

-	 as que subsistem nas legislaturas

II - lemporarias, as que Se extinguem COlfl O tcrflhiiio
da legislatura ou antes dele, se atingido o Fim para (JUC

foram criadas ou findo o prazoestipulado para seu
funci )fll1Tiel1tO.

Art. 97 - ( )s membros das ComisS()es saL) designados
pelo Presidente da Assembleia, por indicação dos Líderes
das Bancadas ou dos Blocos Parlamentares, na forma do
1OC1S() III do art. 69.

1° - () número de suplentes nas comissões é igual
ao de efetivos, ressalvado o disposto no 2° do) art. 115.

2° - () 1flCtfll)r() efetivo será substituído, em suas
faltas e impedimentos, pelo suplente.

Art. 98 - Na constituição das comissôes, é assegurada,
(auto) ouant () possível, t representação) proporcional das
Bancadas ou (](>s Blocos Parlamentares.

participação proporcional e determinada pela
divisao do numero de Deputados pelo numero de membros
de cada comissão, e do número de Deputados de cada
Bancada ou Bloco Parlamentar pelo luociente assim obtido,
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indicando <) iI1tCI( ) do (U( )Ciclltc hnal, chamado) t10.R)ClCfltC

) 11ú1k'l > de FflCi)l)I( )5 de Bancada ou do Bloco)
Pirlanicntar na co )nussao.

2" — \ vagas rcmancsccntcs, uma vcz aplicado o
Cfl(c11u l) C \ I ' I O) 0() I)a1aiLt( ) aiO Cr101, scrao ) desi inadas às
laiicadas ()l1 w) ,' Bloco ,' Pailaii ntai-cs, iCVail(( )-SC C1YI CO )i a
15 lraç(')cs d (.] U( )CiCfltc pariidário, das niai )iCS para as
111c10rcs.

1-'.m caso de cmparc na fraçoo rcfcricla no
parágrafo aol cno)r, as vagas a serem prcciwhidas sC1\0)

(lcsiilladas as laticacIas OU "1(>S R1< >C() ,, Pariainciitarcs ainda
na( ) rcprcsciii ad s fl( Comissa( ).

4" - \s vagas (UC sobrarcin, uma \CZ aplicados os
CfltCfl( 05 afllcflo ,rcs, scrao) 1)i-ccnchidas incdianic acordo das
fti'icadas ou1 CIO OS Bl ()COS Rilaincn tarcs mi ci'cssadt os, que,
fl( ) ] )1aZ() de 3 (i rês) dias, lara( ) as iiidicacocs respectivas.

5'' — 1 .sgotando-c. sem in(Ilcacao, o praz() a que sc
relerem O O )aríg1af( ) antcn( )r 1 O O ai•t. 100,  o O trcsidcntc da
\sscmbicia dcsignaro os 1 )cpimtado )S para o 1)mnchimcnto)

das vagas.

Art. 99 - ( ) 1 )cputado (1L1C t() for mcmi)ro) da CoflhiSS(

1 dcrá participar das discussocs. sem dirciro a voto.

Art. 100 - .\s comissões, cm razão ) da miiatria de sua
comperncia, da lilatélia compreendida cm sima (icno)mlflaça()
ou da finalidade dc sua c )nst ii wcao, cabe:

1 — discutir c votar propo )SiC005, dispensada a apreciaca()
) Piciiario ), IIOS tclTnOS cl() ari 1
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11 - apreciar os assuntos e as proposições sul)mctidoS
ao seu exame e sobre eles emitir parecer;

III - iniciar O processo legislativo;

IV - realizar inquérito;

- realizar audiência pública com entidades da
sociedade civil;

VI - realizar audiência pública em regiões do 1 stado,
para subsidiar o processo legislativo, observada a
disponibilidade orçamentária;

VI Convocar Secretario de 1 stado, dirigente de
Cntlda(lc da administração indireta ou titular de órgão
diretamente subordinado ao Governador do 1 -stad() para
prestar, pessoalmente, informação sobre assunto
previamente determinado, sob pena de responsabilidade
no CS() de ausência injustificada;

\l11 - convocar, além das autoridades a que se refere
O lflCl5() anterior, outra autoridade estadual para 1)1-estar
informação sobre assunto inerente às suas atribuições,
constituindo infração administrai-ivaarecusa ou o não-
atendimento, no prazo de 3() (trinta) (lias;

IX -encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia,
pedido CsCtlt() de informação a Secretário de l'stado, a dirigente
de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral
da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais;

X - receber petição, reclamacào, representação OU
queixa de qualquer pessoa contra ato OU Omissão de
autoridade ou entidade públicas;
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I - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou
cidadão, na torrna do inciso VI do	2" (li) art. Ó() da
( ( )llStit 1iiÇU) do 1 stado;

\11 - apreciar plano dc dcsenv(>lviiieniu e programa
de ( )1 )VaS (l( 1 1 SI ado. dc rcgla( ) illCt r( )Ç)( )lii tii1. (IU agl( )tCraql(
til-balia e de iiiicn >rrci,iao,

III	R'11)1)lflhIr a 11Y11)huil 1 aca( ) d( IS planos-) e dos

I) t	t:t i 1 i a de que trata o incis	aut cru r e exercer a
fiscalização dos recursos estaduais neles invcstid s:

XIV exercer o acompanhamento e a fiscalização
C( )nrahil, financeira, orçamentaria, ( )peraci( )nal e patrimonial
das unidades administrativas dos P( >deres do 1 'stado, do
\ íiilisi era) Público e do Tribunal de ( nt as, das entidades
da :ulinhiusl raça( 1 indireta, inclusive das fundações e das
sociedades insiittiídas e mantidas pelo lstado, e das
einl)iesas de CUJI capital Social ele pau ieipe

\ \ determinar a rcaliaçao) de diligência, perícia ()ti

itispec de audi tia nas entidades indicadas i1( ) InCiSO) antera )F,

P )dcnd( para ISSO, solicitar o auxíh( do Tiihiinal de ( )ntas

X\ 1 — exercer a hscalizaçu) e c )ntr( 1k dos atos da
ad mii iist raçà( pública;

' • I1 --pn)pora sustaço ) dos :li<> ,, tU )riVIaii\( )5 do Poder
1 ,\(-CUi i\'( ) ( uIe CX( )rl)itcm da c )l1'ilX'l Cl1CIi 1e1?LIlaincflta1 ou

s liiriii es de (lelet2aca( ) legislativa, dai rand ) o respectivo
r( j ei ( > de res 11 UÇaO

X\'] 11 — estudar qualquer assunto ) compreendido no
rcspect i\ ( ) campo ternaticc) ou arca de atividade, po cfld(



promover, CIT1 seu âmbito, conferência, exposição, seminário
ou evento congênere;

XIX - realizar, de ofício ou a recl ucrirnento, audiência
Com órgà() ou entidade da adiministTraçào publica direta ou
indireta e cia sociedade civil, para elucidação de matéria
sujeita a seu parecer ou decisão, ou solicitar colaboração
ou informação para a mesma finalidade, não irriplicando a
diligência dilação dos prazos, ressalvado o disposto nos
3° e 5° do art. 135 C nos arts. 300 e 301.

Parágrafo único - As atnl)ulçõcs contidas flOS incisos
III, IX, XVI, XVII e XIX não excluem a iniciativa
Concorrente de Deputado.

CAPÍTULO lI

Das (oi-niss)cs Permnanentes

Seção 1

1)a I)enolYlinaçà() e cia (;OiTlpCtêÍlCia

Art. 101 - São as seguintes as comissões permanentes:

- de Administração Pública;

II - de Assuntos Municipais e Regionalização;

III - de Consttuiçào e Justiça;

IV - de Defesa do Consumidor e do Contribuinte;

• (Inciso com redação dada pelo ar!. 3" da Resolução cia
ALMG n" 5.204, de 3; /2002)

- de Direitos 1 lurnan()s;
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\ 1	de 1 .ducacào. (;iCflCia e lecn( )1( )L1a:

• (Ilicj.g) L'()lll redaÇcL) dada f)c'I() ari 3'' da Resolução  da
.u.M(; n" 5.342. de 20 12 2010.;

VI 1 	de E1sea1izac() 1'inancelra e ( )rcatitária.

\ III - de \lciu .\ mbieii tu c1)eseii '. ulv imento

Sus iei	\ e!:

• (lilc'i.'a) 1(1m i'daç'cio dcid(l pelo a!'!. 4 'tici Resolução (1(1
;ILS/(j ii ' 5.322. de 22/2200'.)

1\ — de P( )lítiCa AgropCcilária e \gr >jiidusi ria!:

— de edÇa():

XI — de Saúde:

XII — de Transporte. (o1 unice	e ( )bras Puhlicas;

(te	lUtiSlfl(), Industria, ( ) l11CrC1() e

IVISIfl( .

(lucixu cotil !edaÇc() dada pelo ar!. 2' tia Resolução cia
li :\ 1( 1 ii" 5.229. dc 5 5 2005.)

\ 1 \' - d( ) '1 ral)alhn, da P1'CVi(I(i1C1l (' cli .\Ça() S( )C1Il

\\* . de Segurança Pública:

• (Inciso c/creSCe)l!ad() pelo ar,. 1' da Resolução da .I//G
ii" 5.204. de $ 2002.,

XVI — de Participaçto P pular

(Inc'i.».o ac'i'escc'nhzlo e10 art. 1" da Res)lução da .4L.J'G
212. de 9 5 2003.'.

\ \ II - de ( ultura:

(hk'iso ac'lcsce)lIadl() pelo ar!. 2" da Rcsoluçda ,/a .iL.I(
,," 5.229, de 5'5i2005.)
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XVIII	de \Iinas e 1 ncrgia;

• (Inciso acresce,ziac/o pelo ar!. 4° da Resolução da AL3I(
n" 5322, de 22/1212008.)

XIX - de ksportc, Lazer e Juventude.

• (Inciso acrescentado pelo ar!. / ° da Resolução da AL.%íG
n° 5.342. de 201212010.)

• (Inciso com redação dada pelo ar!. 4° da Resolução da
ALíG n°5.344, de 4/3/2011.)

XX - de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

• (Inciso acrescentado pelo ar!. 40 da Resolução da .1LMG
o' 5.344. de 4/32011.)

Art. 102 - So matérias ele competência das COifl1SS)CS

l)e rm a n c n (eS, observado o disposto no art. 100,
especificamcntc:

- da ( )missio dc \elministraçào Pública:

• (1 ide ik'ci.'ào A'ornzaiiva cio Presidência cia 4LMG n" 1,
de 1111/I997).

a) a organização dos Poderes 1 'xccutivo e Judiciário,
do '!'ribunal ele Contas, do \ Iiiiístério Público, da Advocacia
cio 1 'stado, da 1)efensoria Publica, das Polícias Militar e
Civil e do sistema de defesa civil;

b) o regime ui-ídico e o estatuto dos servidores
públicos civis e militares;

c) os quadros de pessoal das administrações direta e
indireta;

d) a política de prestação e concessão de serviços
públicos;
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C) ( ) dircilo administrativo) cm geral;

II - da (uIuissu dc Assuntos r\IUflIci1)ais C

1.cgionalizaçao:

a) a dlViSl( ) administrativa C judiciaria,

1)) a criaÇiu, a incoi'oiaçu. a !USTL() e
dcsncinbraiicnt(> de l'flhiliiCi l)HS e a altcraçao de limites e
t o l)OflitTl( >5 n1ln1Cipais:

e) as n >rmas gerais de crlaça( ). ( rganizaçi(> e suprcsso
de distrito;

d) O direito urbanístico,

e) a política de desenvolvimento urbano;

f) i regia( ) de dCSeli\Ol\iiYleIlt( . a regia( ) Iliei ()J)( )litana,
a agi( )nieraca( ) urbana e a fl)lCfl rregliu ;

III - da Comissã de ( )nstlruicao e justiça:

a) os aspectos j uridieo, o'(1lst1tuciorIal e legal das
proposições;

b) a rcprcscntaçi que visci perda de mandai(> de
Depurado, nos casos previst( )s no	1 do ari.

C) ( ) pcdid > ole licença para P' )CeSSaF 1 )eput ad( e
Scerci ari() de 1 s 1 ad( ;

1) > rccurs de deCisa( ) de ojuesta > de >rdein, na t( )til1
do	1 do art. 10- , de o1cCIS;L de na reCel)ImclIt() de
prp( )SiÇt( por 1IICOTtStit liel( ifialidade e ( ) rccurs() de Jue
ti-aia o	' do ao. 112;



e) a adequação dc proposição às exigências regimentais,
nos termos do disposto no § 5° do art. 173 e no § 2° do art. 288;

IV - da Comissão de Defesa do Consumidor:

a) as relações de consumo, a intermediação de conflitos
e as medidas de proteção e defesa do consumidor;

b) a orientação e t educação do consumidor

c) a economia Pol)11a1 e a repressão ao abuso do poder
CC( )nômico;

(1) a composição, a (Iualidade, a apresentação, a
publicidade e a distribuição de l)Cfls e serviços";

e) a política de abastecimento;

f) as rclaçôes entre o fisco e o contribuinte, corri vistas
à promoção de um relacionamento fundado cm cooperação,
re ,,peito mi itito e parceira;

• (,4linea cicivsceníada velo w •(. 4° cia I?c'.voiuçõo cia
ALMG n° 5.204, de 3/7/2002.)

g a orientação e a educação do contribuinte;

• (4 línea acrescentada pelo ar!. 4" da Resolução dci
ALMG n`5.204, de 3 "/2002.)

li) a fiscalização do cumprimento, pelo poder público
estadual, das normas constitucionais de defesa dos direitos
do contribuinte.

• 114 línea acrescentada pelo ar!. 4" da Resolução cia
ALMG ii" 5.204, de 3/7/2002.)

- da (orriissào de Direitos Humanos:
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a) a defesa dos direitos individuais e coletivos;

1)) a defesa dos direitos políticos:

c) a defesa dos direitos das etnias, das mulheres e dos
grupos sociais nhifl()IltaflOS

ci (Revogada pelo ali. 2" da Resolução cia ILAJG ii"
5.204, de $/2002.)

Dispo. uivo revogado.-

'd) a polílica de segura/Iça nhIicci:

e) a promoção e a divulgação dos direitos humanos;

VI - da Comissão dc 1 ducaçao, Ciência e Tecnologia:

a) as políticas de educação básica, profissional e
superior:

1)) os programas suplementares de apoio à educação;

C) a diversidade c a inclusão educacional:

d) as políticas de desenvolvimento da ciência, da
teCfl( >loia e da inovaçào.''.

• (Inciso couiu ivclaçào iluda pelo ciii. 4" cia Resolução cia
.4L. 1(. ii" 5.342, de 20 12/2010.)

VII - da ( ;OiTiissaO de Fiscalização ) Financeira e
( )rçamcntária, sem prejuízo da competência específica das
demais c(>mssôcs:

a) o plano pluriin ual, as diretrizes orçamentarias, O

OtÇameflt() anual, o credito adicional e as contas públicas,
desiacadamente as apresentadas anualmente peio
Governador do 1 stado;



1)) o acompanhamento cia execução de políticas pUl)IiCas
e a fiscalização de investimentos;

c) o sistema financeiro e a matét-ia tril)utária;

cl) a repercussão financeira das proposições;

e) a comprovação de existência e disponibilidade de receita,
flOS teiTfloS cio lfiClS() 1 do art. 68 cia Constituição cio 1 .stado;

f) a matéria de cimie tratam OS 1flC1SOS XIV eXVI cio ai t. 100;

as subvenções sociais;

VIII - daComissão de Meio \mbicntc e
Desenvolvimento Sustentável:

• (Inciso com redação dada pelo ar!. 5° da Resolução da
ALMG n° 5.322, de 22/122008.)

a) a política e o direito ambientais;

b) a preservação cia biodiversidade;

c) a proteção, a recuperação e a conservação dos
ec( )5 sis ternas;

d) o controle da poluição e da degradação ambientais;

e) a proteção da flora, da fauna e cia paisagem;

f) a educação ambiental;

os aspectos climáticos;

• (Alínea com redação dada pelo ar!. 5° da Resolução da
ALMG n°5.322, de 22/12,2008.)

IX - cia Comissão de Política Agropecuária e
Àgroinclustrial:
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a) O fonictiw da l)( )duça( ) agr pccuária

b) a agr )ifl(IUSI t1di/aca() ( O dCSeflV(lVitflCflt() do

flCOC1() ancula;

C) a j )l1t ica fundiína:

(.i) a pr )tfl( )Ç() (h) dlSCfl\ ( l iiiunt c rural e do l)clyi-
estar social fl( ) Cat'flp(

e) a alic11aC) e a C( )I1CCSSa() de terras publicas

- da (:( ) missão (lu Rcdacao, a tedaca() final das
p1( )j)( )S1C()CS

Nt - da ( )tllissao de SI tide:

a) a saude;

1)) a assisi tmcia tne(lRa, h )511 ralar e sanitária;

C) a prevenç( das dehciciicias lísica, sensorial e ment-al;

d) sancanwn t( ) l)aSlC( )

Xli - da ( )nussa( ) de 1 iai'isxitc. ( ;)iTiUfliC1ÇaO C

( )bras Publicas:

a) a política estadual dc planejamento, gcrcflCiamcflto,
construça() e manutençáo dos sistemas de transporte
1)doviar1o. terr( )viarl( ), hidi( )Viatl( ) (' aeroviario;

1)) a	lít ica de ordenacao C CXpl( )racao do, serviçOs
de trans1(mrt e in t ernunie1j)al;

e) a poiíi ica de coueessa( ) C IUTICi()flalYteflt() dos

tcrnhinais e vias de t ra1sp 1t e;
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d) a política de educação para segurança no transito;

e) os meios dc comunicação social e a liberdade de
imprensa;

f a política de informática, automação e comunicação;

g os assuntos atinentes a obras públicas;

XIII - da Comissão de Iu11SIflo, Indústria, Comércio e
(opertivisino:

a) a política e o sistema regional de turismo:

b) o fomento da produção industrial, do comércio, do
turismo e do cooperativismo;

C) a política CC( )flôlTIlCa, (>5 planos C OS programas estaduais,
FCtE)fl15 e setoriais de desenvolvimento intCrad() do 1 stado:

d) as relações internacionais que envolvam negociações
nas áreas de turismo, indústria e comércio, bem como a
participação no Mercado Comum do Sul - MI RC( )SUL -
e cm oUtfl)S blOCOS econômicos;

• (Inciso com redação dada pelo ar!. 3" da Resolução daílI(; n" 5.229. de 5 5 2005.)

XIV - da Comissão do Trabalho, da Previdência e da
.\cào Social:

a) a defesa e a prornoç ,,'to do trabalho;

b) a assistência social e a pi-cvidcnciária;

c) a proteção à família, à criança, ao adolescente e ao
idoso;
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cl) (Rcvogada	avi. 60 da Rcsoluçao da \ 1 J\1(
5.344 de 4/3/201 1.)

I)isp()siti\() rcv( )i2I(.1( ):

"(-l) a Intcgraçu ) S( )C1l do pOl'tad( r de cicckncia''

-- da ( rnissu de Sciirança Pública:

a) a	)línca de segurança pública;

1)) a líuica de c(mui)ate ao Crime organL'ad( )

C) a 1" )linca Carccrarla.

cl) a p )lítica de rccuperaçao c de reintegração social
decgressos do sistema prisional,

e) a detesa civil.

• (Inc jso a.......cc,daclo pelo 4/ti. 2" cia Resolução c/a AIA í(
a" 5.204. dc $ 2002J

XV 1 - da (oniussà dc Participacão P( )pldar:

a) a r )posta dc ação legislativa encaminhada 'i
\sscinhkia 1 egislanva. tios termos (lo art. 28

1)) a rcali.acào, com l concordancia prévia da Mesa da
\sscrnhkia, de consulta publica S( )l)1i' assunto de relcvanic

1111 cresse;

e) a SIIU,cStà() popular visando a aprimorar 0)5 trabalho,,
jirlanuciitarcs.

• (Inciso (icre ce/llcic/o pelo ar!. 2" cia I'soiuç')o dci .1 Lo /o
W , 5.212, (14.' 95 2003).
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• (U ide Deliberação da Aiesa da .1L\1G n° 2.333. de
4 Ó.2OOJ.

XVII - da (;ornissào de Cultura:

a) garantia do exercício d( s direitos culturais e a
pr< )mOÇà() do livre aCeSSO às fontes da cultura mineira

1)) O estímulo ao desenvolvimento cultural, à
valorização e à difusão do Conjunto das manifestaçôcs
culturais mineiras;

c) t política de incentivo a reglonalizaçã() da criação
cultural e de intercarrll)io) entre as diversas formas de
manifestação cultural do Estado;

d) a política de proteção do parrimonlo cultural mineiro,
assim entendidos os bens de natureza material e imaterial
cine contenham referência à identidade, à ação e à memi-ia
dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira.

• (Inciso acrescentado pelo ari.3" da Re.soluçào da .IL\IG
n°5.229, de 5 52005.)

XVIII - da Comissão de Minas e lncrgia:

a) a política de recursos atm(>sféricos, hídricos,
energéticos, minerários e de solos

b) o direito ininerario;

c) as políticas pública-, destinadas ao fomento e à
regulaçào da cadeia produtiva dos recursos minerais no
l'.stado, da prospecção à indústria de transformação mineral;

d) a política de pesquisa, extração e comercialização
de águas minerais;
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C) os assuntos atinefltesae stancias hidrominerais.

• ~ko	 pelo ar/ 5"do Re. luçw /n .I..\1(i
V5322 de 22 12 200

\1 \ - da( Anosão de Isporte. Lazer e Juventude:

• (( 'opli! com ret/(Iça() tiacla pelo (11 .1. 5 , ' da Rc.luçüo (/ti
.1i;tI( ,z" 5.344. de -I 32011.j

a) a pr n-i(cao do esporte educacional, de
e de rendimcn torendimento e do lazer,

1)) O 1flCCVL tiv(> a vaIOri>aÇa() e a di tus() da prt ica
esportiva C do la.cr:

C) a 1flCl1iSi() social j)( )r ilicio d( ) esporte e do> laz(-r:

d) a mi ersetorialidade das 1'fl)htiCas de esporte e do.- lazer.

Q a liii (iaç() e a l )artiCipaçao) d( ) jovem no) Immesm
Social, CC( )li011IICO. 1'l° )líl 1C( ) e cultural do 1 stado;

• LI//neo acrescentada pelo cirt, 3" da RCSOIIIÇâ() do.-1 li 1(1
n" 5.344, de 4.3 20/!.)

• tinciso (W1e5C'&'?l((l(/() pelo Liii. 2" da Resolução e/LI .-lI.%!G
'o' 5—'42. de 2() 12 20/O.,'

- da ( o )rnisSa() de Defesa d ,s 1 )i reitos da Pessoa
C( )ln 1)ctcioiicia:

a) a defesa dos diren s da pess ' a comi defkkiicia;

P° )litiCls de OH ttFktC.i( ) 5( )ClaI da pessoa c( >iri
deticiciicia, eiu especial as políticas dc acessibilidade:

c) a hscalizacj() e oac 01 I)anhdiflcn (0 d(.)S programas
governamentais rclat iv o )S'd( OS (urdi (OS da pessoa com
de ficicnc ia;
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d) a promoção e a divulgaçào dos direitos da pessoa
com deficiência.".

• (Inciso acrescentado pelo ari. 5" da Resolução da ALAIG
iz' 5.344, de 4'3i2011.)

Art. 103 - Compete às comissôes 1)e 1fl1 lnentes apreciar,
conclLisi\amente, Cm turno único, as Seguintes proposiç(')es,
ressalvado ( ) disposto fl( ) ali. 104:

1 - projetos de lei que versem sol)re

a) declaração de utilidade j)Ul)IiCa

b) denominação (.lC próprios públicos;

II - projetos de resoluçào (l1C tratem de SUl)veflçocs

III - requerimentos escritos que solicitarem:

a) providencia a órgão da adilnnistraçà() pública

b) irianifestação de pesar por falecimento de rncml)r()
do poder público;

e) manifestação de apoio, aplauso, regozijo ou
C( )ngrarulações;

d) manifestação de repúdio ou protesto.

Parágrafo único - os requerimentos a que se refere o
inciso III prescindem de parecer.

• (Vide Decisão !Vor,naln'a da Presidência da AL I.ÍG o" 9,
de 2414/2001.)

Art. 104 - ;\o l'lenárl() será devolvido o exame, global
ou parcial, do mérito de prOpoSiÇào apreciada
conclusivamente pelas comissúcs, se, no prazo de 48



(quarenta e ( )it( )) horas contadas da publicação da decisão
fl() orga() oficial dos Poderes do 1sradu, l)()UVCt

VC(j UC111TICIit() de 1/10  (Uiï1 dCC111)) dos 11R1V11)r( )5 da
\ssernbleia Legislativa.

1' -	ocurrcllCia do disposto ITICSIC artigo, as
cil)elRlas apresetil adias ao pr()jet( > ou reijiierimei 1 lo) p ) (ie1à()
i(((I)C1 J)I1C(('l oval dc relai ( )r (l(5lP1 ladio ciii 1 > lii iario >.

2° - ( ;oncliiida a votaçao ), () projeto será encaminhado
à ( misso de Redação.

Art. 105 - Na tramitação das pr )posioes submetidas
a dclihcraça ) conclusiva das comissões, scra( ) ( )bservadas,
no que C011l)CV, as disposições regimentais aplicaveis às
inai (lias Si qeti as à	ii1)craca( do o Plenano.

Seção II

Da ( ; o

Art. 106	\ designação dos membros das CO)1fliSsOCs

permancntes Mi-se-á no pra	de 3 (cinco dias úteis, a
contar da instalacà() da Primeira e da I'erceira Sessões
1 .egislaiivas ( )rdiiiárias. e 1)VU\ a1ecetí )eIo	o dc 2 (dois)
anos, salvo Via hipotese de alteração da C( )mposiça( 1)altidafla
C O )l)serVad(	disposto nos	7' e H° do art. 7 1

Parágrato lifliCo) - ( ) nside1 ir-se- provisoria a
(lesiinaca() d( )5 representantes das Bancadas oi.i dos Blocos
Parlamentares cti )S 1 .íderes 1114 se houverem manifestado
dentro do prazo esíal)eleCld( > neste artigo.

Art. 107	.\s C()flhiSS005 l )(1ii11'c1'te5 5l( 1 CO )fl5I ituidas
de 5 (ciiic o membros, exceto as de .\dministraçào Publica.
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de Constituição e Justiça e de Iiscalizacao Financeira, e
Orçamentária, que se compõem de - (sete) membros.

Art. 108 ( ) Deputado pode, Como tflerfll)r() efetivo,
fazer parte de até 2 (duas) comissões permanentes.

Parágrafo único - No caso de o Deputado ser indicado
para integrar mais de 2 (duas) COmiSSÕeS, l rei1cceiá, à falta
(le sua opção imediata, a indicação para as 2 (duas) priiicitas.

Art. 109 - era publicada no órgão oficial dos Poderes
do Estado, semanalmente, a relação das comissões
permanentes, com a indicação do dia e da hora das reuniões
e os nomes dos seu,-, membros efetivos e suplentes.

CAPÍTULO III

Das Comissões Temporárias

Art. 110 - .\s cc )tYiisS()es temperarias são:

1 - especiais

11 - de inquérito;

III - de representação.

Parágrafo Ufl1C() -,\ Comissão temporária será composta
de 5 (cinco) meml)ros, salvo:

1 - a de inquérito, que terá 7 (sete) membros:

II - a indicada na alínea ''d" do inciso ) 1 do ari 111,
Cuja composição obedecerá à legislacào pertinente;

III - a de represcntaçà), cuja composição será
determinada pelo Presidente da Assembleia.
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Seção 1

1)is ( ( )flIISSOCS LAPeCLAS

Au. 111 - S,io ConiSsôcs especiais as C( )nsnt LIi(las para:

- enhilir parecer sobre:

)	sia dc emenda à Constituiçà( );

1)) \('l(> a jr )p( siÇà( ) (IC lei;

C) est )llia (l( )s tiwlares cli s cargos previsu 5 110 iiieiS(

III do ail 62 e no iflClS() 11 do	. 1" 0.10) trI '8 da
.0 )lit li iiiçio ) do) 1

d) pclido dc instauraÇan de processo por crime de
'P° insal ) ii idade:

11 - ) F( )Cedcr a estudo sobre n irria determinada ou
desincumbirse de 1T1I5S() atribuída 1')e l ( 1 Plenário.

§ 1" - \ . C( 011)iSS(' CS especiais scrao 1 CO insi ii ulcias Pd0
Presklenl e da .\ssemblcia, atCIl(lid( ) 0.) disposto ) tio 15 arts. 97
e

2' --- ( ) Presidente na() recel)era 1 .e1uerlinen(o de
Coilsi II tIiÇt( ) de Co )misSau especial '..jue tenha pi >1 MAcio
matéria a lei a a CO1fli5S() peitrianen IC ou a \ lesa da
\ s sei i 1)1 CI.

COITI1SSÔCS a que se refere o inciso II
apresentarão rehiton , na t rma do art. 1 1 4.

4' -- .\s comissõe s, de o.uc trata 1 lflCiS( 1 li terão
praz( de até 60 (sessenta) dias para a conclusa(> de seus
trabalhos, prorrogável 1 (uma) vez, por até a metade,
iiecliaii e delil )eraçao ) 1CI Plenário.



§ 5° - Na ocorrência cio previsto no inciso II, o primeiro
signatário cio requerimento fará parte da Comissão e, cm se
tratando de membro cia Mesa cia Assembleia, a vaga fica
assegurada a 1e)rCSCfltaÇà() partidária a que ele pertença.

Seção II

l)i ( )missão Parlamentar de Lnc1uérito

Art. 112 - \ Assembleia 1 cglslativa, a rccluenment-o)
de 1/3 (um terço) dc seus mCiTll)rOS, constituirá comissào
parlamentar de iflc l Iirit) para a)UraÇà( de fato dcterinitlad( ),
no J)2() de até 120 (cento e vinte) dias, a qual terá p )dercs
de investigação próprio ,, das autoridades judiciais, ahin de
outros previstos em lei e neste Regimento.

§ 1° - Cons i dera-se fato determinado o acontearnento) de
relevante interesse para a vicia Publica e para a ordem
constitucional, legal, econômica e 5( )C1ll do 1 'stacio, que demande
investigação, elucidação e fiscalização e esteja devidamente
caracterizado no requerimento que deu origem à comissão.

§ 20 - ( ) prazo referido neste artigo poderá ser
prorrogado por até a metade, a requerimento cia cornissào.

§ 30 - () Presidente deixará de receber o reclucrimento)
que não atenda aos requisitos regimentais, cabendo dessa
decisão recurso ao Plenário, no prazo de 5 (Cinco) dias,
ouvida a Comissão dc Constituição e Justiça.

• (Parágrafo com redaçào dada pelo art. 30 da Resoluço
d(jALtíGn"5.183, de 14 1998.j

§ 40 - Recebido o requerimento, o Presidente o
despachará à publicação.
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-	)prazode D (CIOC( ) dias úteis contados da
ptl)1icaÇà0 d( ) re'(.1UCIiiflCfltO, )S i1('1flbrO5 Clii comissão SCl'(

indicados pelos 1 .ídcrcs.

C'-	P1'11)e'1to signataii ) d( ) ree1ucrllïient() tara parte
da ComiSsa( , na( ) podendo Ser seti Presidente u relator.

, 70_ \ caso dc O IilY1CII'(> signatan() CIO) Fe(IUCI1Iflento)
Sei' lVlcml)r() da \Icsa da \ssemh1cia, sua vaga fica assegurada
a reprcscntacao partidária a e1ie ele perrença.

- 1 'so)radl() sem ifldicaCa() O pi'I7( fixado) no 5''.
o Prcsidei'i te, de o tício, 1)r()cederá a cles4i1aço dos
iieiïdii'os da comissão.

T- P( )dera( ) tuncionar c )I1C( )mirant cineil te itc 6 (-is
COIflIS5OCS parlamentares de ine1urito.

Art. 113 - .\ COifl1SS() parlamentar ele inquérito podei'i,
n( exercici de suas atrihiiiçoe's, determinar dilig'ncias,
Co )flvOCar c(ret ui'i() de 1 1SatI( ), tomar depoimento de
aui )ridade. ( i' ir indiciado ,, inquirir testelnullLlNrecluisilal
iii t( )rmaçoes, d )cumcfltOs e sCrViCO5, inclusive po )liciais. e
rans l)Ortar-Se aos lugares onde se fizer necessária a sua

presença.

1" - Indiciados e testemunhas scão, 101 imados na
h)t'ma da Icgislaça() federal específica, (UC SC aphca,
5 ul)sldiariamcn te. a rodo o j)i'( )cedl IT1Cfl t ( .

2< ' - caso de na )-C( )ilij)ai'CCimflCnl ( ) (li) indiciado)
011 da testemunha sem motiv() jilsi iticado, a c ii'iissao adotara
as providências neCcssarlas ao) cumprimento) ela ordem.

3" -	'	)	 ele, in(1UCrito), P' )F

(Ieltl)eraça( ele SeUS meml)n S, ('O )inpro)vada a iiiip( )ssil)ilidadc
L!I



de aicndirnento cia innrnaça() por parte de indiciado ou
testemunha, poderá deslocar-se das dependências da
Assembleia Legislativa para tomar o depoimento.

Art. 114 - .\ comissão apresentará relatório
circunstanciado, contendo suas conclusôes, O qual será
encaminhado à Mesa da Assembleia, punui publicação) e
P1 )\IdêFlCiaS de sua competência e, quando for o raso,
remessa:

1 — ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do
1 Stach)

• (1 ide L/fle/k/U u ( .I1L\IilUiçu 1)	6.	11	200$, )

II - ao Poder Executivo, para as providências
sancadoras de caráter disciplinar e administrativo,
assinalando prazo hábil para seu cumprimento;

iii - à Comissão de liscLlizulçào Financeira e
( )rçamcntária e ao Tribunal de ( ) flI as, para as providências
previstas fl() art. 76 da Constituição do 1 stado;

IV - à autoridade à qual esteia afeto o conhecimento
da matéria.

Parágrafo único - .\s conclusões do relatório poderão)
ser revistas pelo Plenário, na forma do art. 104.

Seção III

Da Comissão de Representação

Art. 115 - \ comissào de representação será constituída
de ofício ou a requerimento, para estar presente a atos em
nome da Assembleia Legislativa.
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l " - \ rcpresentaça( ) (]UC implicar on lIS para a
\sseinhleia Legislativa Somente poelera ()COlTei Se houver

disj( nhl)ilidade ( )rÇati1CntíF1a.

2° - Nà0i li avera suplência na COI1USS() de

3° Quando a Assembleia Legislativa  se fizer
representar em ( - () ti terncia, reunia( ), e ' iress ) ou Simpósio,
,ser,ão preferencialmente esC( )lhldOS pira C( mipor a C( )fl11SSL(
os Deputados que se d1sPlIsetem a apresentar tese ou
1 ral )a 1 h( ) relati	a() tcfl1Ifl( ).

CAPÍTULO IV
Da Vaga nas ( 201T1155)CS

Art. 116 - \ vaga na comissão verificar-se-á por
refllinCi;i, rnh cli lugar, desfiliaçán do partido pelo dual
foi leu a a indicação e ma cas )s pre isti )S nos ar is. 5() e 55.

1— \ renúncia tornar-se-a etetiva desde cue, t( rma1iada
por C5CfltO, SC'3a encaniinliada ao Presidente da \ssemhleia.

S 2" - .\ perda do lugar ocorrerá quando o membro

efetivo da comissão, no exercício do mandato, deixar dc
comparecer a 5 (cinco) reuniões )idim_larias consecutivas

u a 10) (dez) alternadas, na sessão legislativa ordinária.

3'' - ( ) Presidente da .\ssemhlcia dcsanará fl(

melnl)rc ) para a COIfl1SSàO, eFfl Cas( ) Cle vaga. observado

disp )St O 1_lo ari 97.

4'' — ( ) 1 Ider disporá de 5 cinco dias útcis para a
indicaca de mie trata ( ) art. 9. rcfld( ) cm vista o disposto
no parágrafo au t ei'i( )t.
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§ 5" - U.sgotado o prazo sem indicaçào, aplica-se o
disposto no parágrafo Único do art. 106.

CAPÍTULO V

Da Sl1I)stii uiçào de Membro de Comissão

Art. 117 - () Líder de Bancada ou de lloC()

Parlamentar, na ausência do suplente, indicará substituto
ao Presidente da Comissão.

Parágrafo único - Se o Corrl l )areCillIelllo ) do meml)r()
efetivo) 011 suplente ocorrer depois de iniciada a reunião, o
substituto) nela permanecerá até que conclua o ato 1 11C estiver

CAPÍTULO VI

Da Presidência de Comissão

Art. 118 - \os 5 (cinco) (lias seguintes ao de sua
constituição, reunir-se-á a comissão, Sol) a Presidência do
mais idoso de seus membros, para eleger o Presidente e o
Vice- Presidente, escolhidos entre OS membros eftti'os.

I'arágraf() UITIiC() - Até (]IIC a C1C1Çà() Se verifique,
('XCfCCFá a Presidência O ineiTibro) mais idoso.

Art. 119 - Na ausência cio Presidente e do Vice-
Presidente, a Presidência caberá sucessivamente ao mais
idoso do ,, membros efetivos, suplentes OU SU1)StitlitoS.

Art. 120	\o Presidente de COIT11SSàO compete:

1 - submeter à comissão as normas complementares de
seu funcionamento, fixando dia e hora das reuniôes ordinárias;
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II - dirigir :iS rctiiliues, nelas maflren(l() a )rdem e a
S ilcnidadc.

III - (Ictcriiiinar (IIIC suja lida vi ai a da rutInia( ) aiitcrIor
)Ii (IiSflCilSar sua liii tini 1 CC )nsidcra-Ia a)r( )vada, ressalvada,'

as id iticaci' cs. assinando-a C( )1ii OS lflCiYil)F( )s prCsCfltCS.

IV — dar conhecimento i CoflusSão da inauria recebida;

\ - designar iult reS:

1 -- CO1iCedCf a palavra ao l)eput ad ciic' a solicitar;

11 — intcrr()mj)cr o orador que cst i\'cr ialando sobre
matria vencida ou que se desviar da mairia em debate:

VIII — pr()ceder a vi )taÇa() e pr )ChuIl'ial Sei! resulta(-h).

1 \	resolver cluest au de ordein;

X — enviar 'i Mesa da \sembleia a lista dos l)eputad s
presentes;

111  — determinar a retirada de tnatria da pauta. p '
(lclil)eraça() da comissão e nos casos previstos- 00 lflCiS(

VIII d art. 232 e fl(i iflCiS() 1 V do art. 233;

II - declarar a pi-eiudicialidade de pr )j)o )slÇa i;

X111 — (leCi(111 SOl)1C iC(lUeÍifleli!(} St!JCit() a Sei!
despach :

\ 1 \ — prorrogar a reunião . de otÍCi 1 o U a rejlleflment( :

— suspender a reumao, se as circunstãncias o)

ixiircin:

N V 1	izar a
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XVI 1 - convocar reunião ) cxtraordinária, de OtÍCi() OU

a requeri mento da maioria dos membros da Comissão;

XVIII - conceder vista de proposição a membro da
comissão;

XIX - assinar a C0 05l)( )ndcncia

XX - assinarparecer da COfl'1155() COFfl OS demais
lflClYll)r( )s;

XXI - enviar à Mesa da \sscmbleia a matéria apreciada
ou não, se for O Caso;

XXII - enviar as atas à publicação;

XXIII - solicitar ao Líder de Bancada ou de Bloco
Parlamentar indicação de substituto para membro da Comissão;

XXIV - encaminhai- à \ lesa da Assembleia, no final
da 5CS5() legislava ordinária, relatório das atividades da
comissao;

XXV - solicitar ao Presidente da :\ssernbleia que
encaminhe e reitere pedidos de informação;

XXVI - determinar, de oficio ou a requerimento, local
para rcaliação de audiência pública em regiões do Istado,
para subsidiar o processo legislativo, observada a
disponibilidade orçamentária;

XXVII - recebei- petição, reclamação, representação
111 (jilcixa de qualquer pessoa Com 1-a ato ou omissão de

autoridade ou entidade publicas e adotar o procedimento
regimental adequado;
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\ \ \ III - comunicar ao Presidente da .\ssembleia a
corrcncia da hipotese prevista	2 do art. 11 6:

1 - designar substituto do. , mcl'nl)r() da comissao:

\\X  - deferir pedido dc disi iii )Uiçao do: avulso.

• (/JIcisQ (w,e.vcc,,tac/() f)C/() 411 . 1. 's'I(1 RL'.'()/l1ÇU) da ;LiI(j
de 141998.)

Rirat!,rat() útiiC() - O Prcsidciue dará cincia das pautas
das FetI1U(CS aos mClTil)rOS (LI C( )iillssa() e as Lideranças,
Com antecedencia mínima de 24 (vinte e quatro) horas,
ressalVad(	disposto no	1" (h) art. 124.

Ari. 121 - ( ) Presidente 1)(), Ic ra atuar C( )m() relator e
tcri VI )t( ) tias deliberações.

Ii1LItIo) U1IIC() - 1 '.iii caso) do: elilpate, repetir-se-a a
\( ii Çd( ) e, 1)e rS i Sti l i(l() (1) teStil tad( ), 1) 1 rcskIeiii e decidrã pelo
\'(>1(> de (lliaIl(la(le, ressalvad( ) O) dispO 1510 ti<)	3 d art. 129.

CAPÍTULO VII

Da H.cunia) de ( )lnlssao

Art. 122 - \ i-euni?io de c >IiiI5S) ( pul)liCa. podendO)
sei• Secreta, 010)5 termos deste Reinieiito.

1' Na reunião secreta, atuai-a C )ifl( 1 secretario um
(lO >5 IflcIlil)t( >s da COIT11SSà0), desií!1'ia(l() flClo) Presidente.

2" — Os pareceres, os votos ciii separadm as
deelaraçoes (le \( )t() e as emendas apresentados em reunia(
Secreta e a respectiva ata serão) cilitegLies. cm envelope
lacrado>. i \ lesa da Assembleia, pelo Prcsidcnre da comiss'to.



3° - Será secreta a reunião em (JUC se deliberar sobre
as matérias a que se refere o art. 261, ressalvado O disposto
nos seus lflClSOs 1, VII, IX, X e XI.

40 - Aplicam-se às reuniões de comissào, no cue
couber, as disposições relativas às reuniões de Plenário.

Art. 123 - .\s reuniões de COITIISSà() são:

1 - ordinárias, as i'-" se realizam nos termos do
art. 125;

11 -- extraordinárias, as que se realizam cm horário ou
dia diversos dos fixados para as ordinárias, convocadas pelo
seu Presidente, de ofício ou a requerimento da maioria de
seus membros;

III - especiais, as ciic se destinam à cleiçào do
Presidente, cio Vice-Presidente ou à exposição de assuntos
de relevante interesse público.

• (A /ligo com redução dada pelo ar!. 3"da Resolução da
ALMU ii" 5.183, de 14/711998.)
• (/flciSo regulamentado pela Deliberação da Mesa da
AI.MG n" 1. 728, de 4'511999)

Art. 124 - . convocação de reunião extraordinária de
COiTll5SO será publicada no órgào oficial dos Poderes do
1 stac1o, constando no edital seu objeto, dia, hora e local de
realização.

Se a convocação se fizer durante a reunião, será
comunicada aos membros ausentes, dispensada a
formalidade deste artigo.
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. 2" \-,a ocorrencia do previsto no parágrafo anterior,
w  p(nierá ser incluída marcria nova na pauta da rcumao,
)l )servad( ) ( ) ilil CIStIC1( de 6 ('seis) 11( )ras.

Au. 125 - \ rcunii de C( )l1IISS() 1 era a duração de 4
(Iua1 r ) horas, prorrogável P4 r ate a iliel ade desse pra.

1" - .\ rel i nião ordinária realiza se em dia e horarl()
P 1 ( h1Xi ( i ( )S.

2" - \ comissão reune-se com a presença de mais da
mci ade de seus mcmbr( )s.

:" —.\ reuniao) de COflllsosa (( m a presença, le convidados
poderá ser aberta com qualquer número dc membros.

! 7ck Decio Narina/iva da Itsid2,zcia ii" 15, dt? 159 2005)

•l' ( ) disposto lio paragrah ani e1i( r iià se aplica a
reuinia de comissão parlamentar de ii i (i Uelil ( ).

• (Ia/sgraft acle.scenIac/() sida ali. 1" da /&'saiiéçda cia
u' 5.183, de 14 1V98.j

Au. 426 - lerá computula a penca, para todos os
efeitos reuimentaiS. CO() SU fl() Pleilario) estivesse, o
Deputado j)rescfltc a rcunia() de c flfl1SS( realizada no
Palácio tia 1 iic ntidncia conc( )lflhiafltelflente com rCUVila(
da \ssembleia Legislativa.

• ( J ide I)c'eisJo :'vol/nalil'a da /,('//e,kÍU ÉltiALAIG a'' -
de 2' ó2000j

li1'aii'af( ) umic( ) - \o Presideiii O' k' C( )1fli5S j ( )

o ' n\ iar 'i Mesa da \ssembieia, no momento de veiiticaçao
de "tu 1 )l'uIfl , a relaçao) dos ir Sei tes'iiiiàc.



Art. 127 - Fica assegurado ao Deputado fazer-se
acompanhar ele assessoramento propri riO transcurso da
reuniao de comissão, limitado a 1 (um) assessor por
representação partidária.

Parágrafo UfllC() - .\ disposição contida neste artigo
não se aplica a reunião) cia Mesa da Assenibleia.

CAPÍTULO VIII

1)a Reunião Conjunta de ( )m1ss(cs

Art. 128 — Sem prejuízo do exame preliminar da
Comissão cie Constituição e justiça, 2 (duas) ou mais
comissões reúnem-se conjuntamente:

1 — cm cumprimento de disposição regimental;

TI — por deliberação de seus membros.

Parágrafo único — \ convocação de reunião conjunla
será publicada no órgào oficial dos Poderes do 1 stacio,
constando no edital seu objeto, dia, hora e local de realização.

Art. 129 - ( )s trabalhos da reunião conjunta de
comissões serão dirigidos pelo Presidente cia Comissão
responsável pela análise cio mérito da proposição, conforme
distribuição feita no recebimento, e, no caso de projeto
distribuído, no recebimento, a mais de uma comissão para
análise de mérito, pelo Presidente mais idoso.

• (( '(jpui com redação dada pelo art. 6" da Resolução Lia
1LMG n" 5322, de 22/12/2008.)

1° — \a ausência dos Presidentes, caberá a direcào
dos trabalhos a um dos Vice-Presidentes, observada a ordelTi
decrescente de idade, ou, na falta destes, ao mais idoso dos
membros presentes.
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, 2" - Quando a Mesa da .\ssembleia participar da
rcunlao, )S trabalhos SC() (lingkl( s peiu seu Presidente.

Na reunião conjunta, o Presidente terá voto
apenas na C( )missao de (jUU Seja mcmi )r( ). Sai,,( ) fl( >5 casos
de \,i, dc	ialidade.

Art. 130 - Na teUflhl() C( )nj no a, exwir-sea de cada
C( )tVIl ' esta he ICCid ( ) para reunia() de
C( )11llSSa( ) isolada.

1' - ( ) Deputado eluc fizer parte de 2 (duas) das
CO Missões reunidas terá presenca contada em dobro e direito
a Voto cumulativo.

2'' - \ designação ) do rdaiorrelator seta leita pelo Presidente
de t'ia comissão, salvo no caso de redisi nl)uiça( > da matéria,
(1uaIld( a designação do rclal( r se fitrá pelo Presidente da
rei. ii ia

' - i° para emissao de parecer será comum às
(( )lfllSSCS.

CAPÍTULO IX

Da ( )rdem dos Itthallios

Art. 131 - ( )s trabalhos de c inissa ol)edecern à ordem
Scii.ilnl e:

1	PRL\IIIIR.\ P.\ftI'N - l'xpcdienie:

a) leitura e aprovaçao da ai

b) leitura da correspondência e da inaténa recebida

C) desivtaça() de relator,

ilI(



II - Si(iiiYi).\ PAR'Ik - Ordem do Dia:

a) discussão e votação de parecer sobre proposição
sujeita a apreciação do Plenário;

1)) (IiSCUS5à() C votação de proposição ) que dispensar a
apreciação do Plenário;

c) discussão e Votação de proposição da Comissão.

§ 1° - ;\ ordem do dia poderá ser alterada por
deliberação da Cornissào, a requerimento de qualquer de
seus membros.

2' - I vedada a apreciação de projeto ou de parecei-
sobre projeto que não conste em pauta previamente
distribuída.

• (Vide Decisão V01/flat/Vü da Presidência n 15. de
15/9/2005.)

Art. 132 - Da reuniào, lavrar-se-á ata resumida, que
será publicada no órgào oficial dos Poderes do 1 stado,
após sua leitura e aprovaçào.

1° - \ leitura cia ata poderá ser dispensada por
deliberação da CO1TII5SàO.

§ 2° - Se houver proposição sujeita a deliberação
conclusiva de comissão, a ata conterá os dados essenciais
relativos a sua tramitação.

Art. 133 - :\ comissão delibera por maioria de votos,
observado o disposto no § 2° do art. 125.

• (Vide Decisão Normativa da Presidência n`15, de
1511f912005.)



Art. 134— Contado da remessa da p1x)posiÇ(), o prazo para
a C( )1T'liSSii() emitir parecer, salvo CXCCÇOCS regimentais, ( de:

2() (vinte dias), se tClatlV() a projeto, )

11 - 10 (dez) dias, se relativo a requerimento, emenda,
mensagem, oficio, recurso) e instrumento assemelhado.

Art. 135 - .\ distrlI)uiça() de piposiç io ao relator serí
feita pelo Presidente da comissao.

l - () Presidente poderá designar rehitï)r antes da
reunião, dando ciência d() ato aos membros da Comissão.

• (Pai'úgraft. com redciçào dada pelo uri. 3' da 1?csluç'io
da .IL:%IG n" 5.183, de 14/":1998)

2' -A proposiç-ão ter '1 1 (um) relator em cada comissão>
a que tenha sido distribuída, podendo ser designados
relatores parciais, em razão da complexidade da matéria.

§ 30 - () relator, juntamente com os relatores parciais,
quando for o caso, teta a metade do prazo estabelecido no
artigo anterior ruira emitir seu parecer, podendo este
ser prorrogado, a seu rec.1uerimento, por 2 (dois) dias.

, 4 - Na hipótese de perda de prazo, será designado
novo relator, para emitir parecer cm 2 (dois) dias.

§ 5° - Sempre que houver pro rrogaçào dc prazo cio
relator ou designiação dc outro, prorrogar-se-á, por 2 (dois)
dias, o prazo da comissào.

Art. 136 - O membro da comissão poderá requerer
vista do parecer cm discussão, quando fl() houver
disrnbuicao de seu avulso.
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• (Capui co,,, redação dada pelo ar!. 6° da Resolução da
ALMG n°5.183, de 14 1998.)

1° - A vista será concedida pelo Presidente, por 24
(vinte e quatro) horas, sendo comum aos membros da
comissào, vedada a sua rcn \aÇào.

2° - Distribuído em avulso o parecer, sua discussa()
e votaçào serão adiadas para a reunião seguinte, que ;e
realizará após o intersticu) de 6 (seis) horas contadas do
tCrrnin() da reuniào.

§ 3° - A distribuição do: avulso do parecer deverá ser
requerida pelo relator antes da leitura deste.

• ('Parágrafo aL-resec??!ado pelo ai?. 6° da Resolução da
ALMG n°5.183, de 141998.)

§ 4° - Em VeunIa( ) C( )nj unta, a vista será concedida
C( missão, permitida a distl-11)uiçà() do avulso após a V( )t ação
do parecer da Comissão precedente.

• (Parágrafo p-enu,ne,'ado pelo ar!. 6° da Resolução da
.ILM(; n°5.183. de 147/1998.)

Art. 137 - Tido o parecer ou dispensada a sua leitura,
será este submetido a discussão.

§ 1°—No decorrei- da discussão, poderá ser propo )sta ciïieiida.

§ 2° - Para discutir () parecer, o autor cia proposiçã() e
o relator poderão usar da palavra por 20 (vinte) minutos, e
os demais Deputados, por 10 (dez) minutos.

§ 3) - Antes de encerrar-se a discussão, poderá ser
dada a palavra ao relator para réplica, por 5 (cinco) minutos.

Art. 138 - Incerrada a discussão, passar-se-á à votação.
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, 1' - Aprovada alteração do parecer com a qual
COflC( )rdc o relator, a ele será C )nccdtd() praz(> até a VCUfl1()

seiuinte para nt )va redação, que dará t )rma à matéria aprovada.

2 - Scit cinccdido igual praz() pata reti!iCaÇà() da
fl( )\1 redaça( ).

• .' Rejeitado o	o Presidente designará novo
relai 4 )r. que, n( ) prazo dc 2 (d(>is) dias, clara t( )VflI a( que a
C( )m1Ss(	)uvcr (ICCidi(l().

Au. 139 - Para efeito de C( )ntaLc'm. OS V( )t( )S relativos
ao parecer	:

1	ta\( )ravels, os "pela C( )nclusao , os "C()111 rcstricao"
(	('ifl scitc10 ' flào divergentes da concIusào

1	(( )1lt larios, OS divergentes (Ia C( )licluSao.

Paragia 1() UIIIC() - ( a )11 siderar se	\( )t( ) vcncid > t

111(((r rccitad).

Art. 140 - Distribuída a mais dc 1 (uma) COt11iSS() e
\4nCld1 ) 4) prazo de uma deus, a 1 -) t 1)()derá ser
remetida pelo Presidente da .\ sseinblcia ao exame da
C( )mISS o seguinte, de OfÍCiO ou a rcquenmcnto.

Art. 141 - NsgOtad() () ptt/.() das coiiissõCs, 4)

Presidente da \ ssemblcia av )Cara a prc )p( siçao para inclusão
na 4 )idefl) do dia, de ( ) fÍC1( > >ti a Fc(11 lCI1l1'tCflt( ).

Paragiah ) ufllC() 1 S1 111(l( ) a pic 1° )siÇa() cm condiço(s
de ser apreciada cm Plenali() e tciido ) sido a1)rcsefltado
reqiiernuento para incluí-la na ordem d dia, o Presidente o
fará numa das reuniões dos 5 (cinco) (lias úteis S1IbSc(jUefltCs.
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Art. 142 - (,uando, Vencido o prazo e após notificação
do Presidente, mertibro de COmiSSà() retiver proposição,
será o fato comunicado ao Presidente da Asscml)leia, que
determinará a utilização) do processo suplementar.

Art. 143 \ 1riCIfll)fl) de CO1fliSSà() e a Líder de Bancada
e de Bloco Parlamentar serão prestadas informações sobre
a distribuição, OS prazos e outros dados relativos a tramitação
de proposição Cm comissão.

CAPÍTULO X

[)o Parecer

Art. 144 - Parecer é o pronunciamento de Comissão,
de caráter opinativo, sobre matéria sujeita a seu exame.

Art. 145 - ( ) parecer será escrito) e concluirá pela
aprovação ou pela reeiçào da matéria, ,salvo o da Comissão
de Constituição e Justiça, que se restringirá ao exame
preliminar de constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

§ 1° - () parecer poderá ser oral, quando relativo a
requerimento) ou emenda de redação final ou quando da
ocorrência de perda de prazo pela coínissào.

2° - Incluído o projeto na ordem do dia, sem parecer,
o Presidente da Assembleia designar-lhe-á relator, que, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, emitirá parecer no
Plenário sobre o projeto e emendas, se houver, sendo-lhe
facultado apresentar emendas.

• (lide Decisão Normativa da Presidência da ALIG
n°13. de /9/10.2004.)
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Art. 146 - ( ) parecer c C(>flfl)flSt o de relatório.
IutIdainentaca() C C ()nClusa( ).

1 - ( ) parecei s brc as escolhas rc!cndas no lflCtSo
\\lII do art. 62 e no InCISO II do , 1' do art. 78 da

()1i5t1lt.IICào) (1<) Istatlo) C nstara de:

- relatório ) SOl)iC o) indicado, após sua arguição
pul)lICa. COfltefl(.1() as intormacoes obtidas quanto aos
re(1lIlsit( )s para o exercício do cargo;

II	collcIuSao.

2< ' - () Presidente da Assembleia dev( lverá a comissão
o lt1cer emitido em desac )rdo CO1i'I as (Iis I)( )SIÇOCS deste
aiui.'c .

Art. 147	( ) parecer será enviado à \lesa da
\sseinblcia para os ttis deste Regimeiin .

Art. 148 - Se a c()missa() concluir pela conveniência
do., se formalizar dcteruiiuiiada matéria em proposican, esta
constará no parecer e será submetida aos t ràmircs
regimentais.

CAPÍTULO XI

l)o \sscss( )i1ine1'1t() àS ( )1flISSOCS

Art. 149 - \s e uiiisses contara() com assess(rameni
cspecític() e consLlltona tccnico-Iegislativa Clii suas
respectivas arcas de c mpenncia.

Art. 150 - Poderá ser elab rada nota técnica sobre
pii	içào, a re(1tlerin'icnto) de COflhiSSà(), (li. Presidente de
C( )l 1)I5S1o) OU de relat ( >r.
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Título VI

1)o Debate e da ()uestào de Ordem

CAPÍTULO 1

1)a Ordem dos Debates

Art. 151 - Os debates realizam-se Corri ordem e
solenidade, flà() sendo permitido o Liso da palavra sem que
esta tenha sido concedida.

Parágrafo único - () Presidente da \sscinb1eia
determinará a cessação do apanhamento taquigrahco das
palavras profcridas cm desatendimento à norma deste artigo.

Art. 152— 1 lavendo descUíflprimflCnt() deste Regimento
00) curso dos debates, o Presidente da Àssembleia adotará
qualquer das seguintes providências:

1 - advertência;

II - cassação da palavra

111 - S11S)(flSà() (lii reunião.

Art. 153 ( ) Presidente da Assembleia, entendendo ter
havido prática, ]e ato incompatível com o decoro parlamentar,
adorara as providências indicadas nos arts. 59 a 61.

Art. 154 - ( ) Deputado deve falar de pé, da tribuna ou
do Plenário, salvo permissão do Presidente, nos termos do
inciso 11 do art. 232.

Art. 155 - ( ) pronunciamento feito durante a reunião
constará na ata a ser publicada no órgão oficial dos Poderes
do Estado.
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', 1° T".ao será auttri>ada a i1ticaçào de

pt1111c1amt1t() (IUC culltivcr ViOUtÇa() a dircit(>

U( )fl StitUci( ia 1 )L.i a norma regimental.

P .lcri( ) O orad )F C ) apartcaiitc rever () SCU

nunciaiicnu . em praz na -uperior a 24 : lntc c 1uat1,

3 - 1 S( )I Rl( ) ( 1 1)Fa/. () USI 1l)CICCid( ) 1i( ) paragral(

an tenor. o )nuncianicnE( ) seta publica(-() SUtil FCV1S() d(

orador, lLltltatllUfl(C com o) rcgisrr() dos iticidetitus

S( >1 )rcvifl(I( )'.

4° - ( )s orainais dc d( )ClttilCiltOS udos CITI PlC11'11-10

OU CITO COISS() passam a tazer partedo ar(1U1V() da

\sscniblcia 1 cLlslariva.

5° - Na( ) e l)ertTliti(la a 11)1 -( )duça() de pm )Iluncianlent(

no órgão ()ficial (1(>s  P( Icres d(> 1 'Sta(l( ) 50)1) a alcí2açà() de

S( C( )1I121I • c1t( ) ()11  o)rniSsao .

Art. 156 - ( ) Depura( h) 	dircir( ) i palavra para:

1 - a)rcsct1t ar e discutir 1)1( )posic ( )

li - encaminhar V( )tlÇI( )

111 - tI1! 1W 1Ue5t O dc )rdenL

1 \ - dar explicação P"

V - fazer co )municaça( o

VI - falar sobre assunto) de interesse publico

VI 1 — so licirar ICtItICaÇiU da ara.
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Art. 157 - ( ) l)epui ad() inscrever-se-á cm livro P10)l)11o)
para:

1 - falar no Grande Expcdienic, a partir da reunião
anterior;

II - discutir proposição) e falar na Terceira Parte da
rcuniào, após o anúncio da ordem do dia.

1° - .\ iflSCliÇà() será feita I)('ssoa1m(11t', pOdCVid(
dar-se por intermédio (1) Líder, no caso do lflCis() 11.

2° - 1ntrc OS inscritos para o Grande Ixpcdicntc e a
Terceira Parte, terá preferência para fizer uso da palavra o
Depurado cuc o> fez há mais tempo na sessão legislativa,
observada a ordem de inscrição.

(Vide Decisão Normativa da Presidência da ;1LMG ii" 5,
de 24 1999.)

Art. 158 - Quando mais de 1 (um) Deputado estiver
inscrito para discussao, o Presidente da Assembleia
concedera a 1)i1i\ra na seguinte ordem:

1 - ao autor da proposição;

II - ao rclaior;

III - ao) autor de voto ) venci(( ) ( ) U CiTi SC l )ala(I( )

IV - () autor de emenda;

- a um Deputado de cada representação partidária
ou Bloco, alternadamente, observada a ordem numérica da
respectiva Composição.

Art. 159 - Durante a discussão, I)CpUtad() flo) pode:
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1 - desviar-se da matéria cin deh;ii e

II - usar de linguagem imprópria:

111	u]t	issar	)II/( ) cOflCedid()

IV - ( lC.IXai de atender a advcrtcncia.

Art. 160 - Na dlSClISSa( ) 011 no encaminhamento de
\( )taCa( c 1 )cputado podera falar 1 (uma vez.

Art. 161 ( ) Depu; i(l() tem () direito de prosseguir em
Seu pronunciamento lflieiT( )mflpIdO pCI<) ftnlo ciui' lhe tesi ar,
salvo na hipótese de cassaçao da palavra ou de
encerramento do Grande 1 xpedienre ou da Terceira Parte
da 1 -e uni ão ).

Art. 162 - Aparte c a breve intcrrupçao do orad()i-
para discti-sao ) d( ) assunto) em debate.

1" — ( ) tempo) de aparte não excederá a 3 (três)
iiiintitos m) ( ;ralide 1 'xpediei ne.

(l' ir(raf() ucrescenludo pelo in .i.5' da RcsoIuç'a Ii
1111(i o," 5. 183. de 14

2 -	Selá a(li1iii id( ) aJ)arre:

—	do Presidente

11 no) encam.in hamem t( de v 1açà n

111 - cm explicaçào pe55oal

IV - a 1uestao de )rdem

— qualido O) O )l'a(l( )l declarar itte 11() O concede.

• (IF grata rcnumcradv pelo ali. 5° da ResaIllç-)a da
.lííG n°5 183. de 14 1998
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Art. 163 - Os apartes e as questões de ordem
consentido ,, pelo orador e OS incidentes por ele suscitados
sera() computados no prazo de que dispuser para seu
pr(munciamento.

Art. 164 - Ao Deputado 00 it i ticIo P()lítiC() que tenha
sido citado cm pronunciamento e Ilà() tenha tido
oportunidade de manifestar-se será dada a palavra, pelo
P razo de 5 (cinco) minutos, exceto na ocorrência de decurso
do prazo regimental.

• (Vide Decisão Vor,naf iva da Presidência da	IG ,° 2,
de 531998j

Parágrafo úrnC() -A palavra somente será concedida a
1 (um) Deputado r r representação partidária.

CAPÍTULO II

1)a Questão de Ordem

Art. 165 - Sào consideradas questão de ordem as
dúvidas S( )l )re interpret ação desi e Regimento, na sua
ou as relacionadas com o texto constitucional.

Art. 166 - A questão de ordem será formulada, no
prazo de 5 (cinco) minutos, com clareza e indicação do
preceito que se pretender elucidar.

• (( 'apia com redação dada pelo ar!. 30 da Resolução da
ALAÍU n`5.183, de 1411711998.)

§ 1° - Se o Depurado não indicar inicialmente o
preceito, o Presidente da Assembleia retirar-lhe-á a palavra
e determinará sejam excluídas da ata as alegaçôcs feitas.
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2" -	Se poderá interr( )iTj')Cr ()1Ld( )1 Í1t tribuna rara
argi.iiçfui de questão de ordein. Sal\() CO1fl () SeU Consentimento.

3'' - 1)111-ante a ( )rdcm d Dia, só p dcrá ser argüida
(1uesta( de rdem atinente i materia que nela fiir:ir.

\ 4'' - Sohre a mesma (lueS a de idetn, o 1)ep1Iiad
i1c
	falar 1 (unia) vei.

Art. 167 - \ cUcSt 1( ) de ( )1(ielïI li )rnlulada li() 1 lefn11t(
será resolvida uni definitivo e tcnipesi 1\alVieii 1 c

Pre sidun e da \ sseml leia.

1' - (,ttando a (lcCiSa() t()r	 C( )iïi (> tCXt(
C( )flSt ii ucional. r )dera <) Deputai Suscitante cicia recorrer
para ) lienarl( ). ( )uvida a ( omissa dC ( :i )ilstitliiçà( ) C lustica.

2" - ( ) reCurs de que 1 rata ( ) paragrat( ) anterior
Sofliefli e seta teCCl)ido se entregue a Mesa da .\sseinbleia,
por escrito. T() prazo de 2 (d)is) dias a contar cia decisão.

30 - ( ) recurso seta rclnetid() à Comissào de
( ;OflStjtU1ÇU) e Justiça, ipae 5) )i)re ele emitira la r, no

de 10 (dez) dias a contar da remessa.

1 nviad a Mesa da .\ ssembleia e publicado. 1

parecer será incluído na rdcm do dia para discussão e V( taça .

Art. 168 ( ) mcml)ro de C( )nussà() pode ráargiilr
1 1iest () de rdcm ao seu Presidente. (>l)servado o (lisposi))

TU) , 1" do art1S( ) anterior.

Art. 169 - \s decisões de Caráter normativo 5()l)1e
elues toes de rdenl serã , luntainente C()111 estas, reL-isTradas
cm 1 l\r( 1 próprio, C()11) índice 1 -emissivo, e i)111)iicacIas
an Liainien te -
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Título VII

Do Processo 1 eg1s1ar1v()

CAPÍTULO 1

Da Prop )siCa()

Seção 1

I)isposiçôes Gerais

Art. 170 - Proposição é o instrumento rcghlTlenral de
formalização de matéria sujeita à apreciação da :\ssemhlcia
1 cislativa.

Art. 171 - São proposiçôcs do processo legislativo:

1 - a proposta de emCflda à Constituição;

II - o projeto:

a) de lei complementar;

li) de lei ordinária;

c) de lei delegada;

ci) de resolução;

III - o veto a pt()po)Sicà() de lei e matéria assemelhada.

Parágrafo único - Incluem-se no pro )CCSSO legislativo,
por extensão (10) conceito de pr )1)osiÇào:

- a emenda;

II - (o requerimento;

III - o recurso;

IV - o parecer e instrulllellt() asscnielhado;
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- a representação ) popLilar contra ato OU ()fliSSa.( dc
a.lJt( )rlcia(.ic <)ti entidade pui)iicas, tia ti )rlTla (-1() IUCIS( ) \ d()
2 à 'ii. 60 da ( ( ) llSi 11 AÇA) (10) 1 A ado;

\ 1 - a l'icnsagern e iIlstl'Ulrlent() assemelhado.

Art. 172 - 1 )isposn IVO, para cfciio deste RCgIrflCnto, é
() ari igo ), () paragrato (> iflClS , a alínea e o núnc ro,
observado, C( )11l relação) m> Veto, (> disp()St( ) tio)	1" d art.

Au. 173 - ( ) Presidente da .\ssembleia só receberá
propo sicao) ciie saristaca os seguintes reitisto s:

- esteja redigida c( mi clareia e >hsci'v'incia da t('CltiCa
legislativa,

II -- esteia ('fli COO f rmidadc Ci )1fl o texto Ci flStil ciclo mal
e c mi este Regimento,

III - não uarde identidade nem semelhança com ( mutra
elfl trati-iitaÇa();

- fll() CO )ílsrirua inarena

.\plica-se ( ) (itS( )St( ) l 10)5 l )al tL,rat(	 do au	1
a recurso> da deci são de nào-rccchiincn > de P1( )5lC()

po )r lflc( )VlSti tUdo >nalid;i dc.

T 2' - \ cri tcada, d ii'antc a ramitaça( m, ideni ida(ie ou
senicilmanca. a.5 1 )1-oposiç4)es p0 )slerlores scl'a( ) anexadas

)r dctclrliuliaCa(> (.10) Presidente da \sscinbleia, de
ou a 1e(juerimento, à primeira P"()p( )siÇà( ) apresentada, 1ue
pr..valecerá. Sal ,,() no caso) de iniciativa privativa.

• (1 !(/d J)o!ci.'i \O)'flklliV(I /t.l Prc'sniençja cia .ii..t I(;
ii" 12, de 4/6:20)03.1
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§ 30 - •\ proposição que Contiver referência a uma lei
ou tiver sido precedida de estudo, parecer, dCCiSà() ou
despacho será acompanhada do respectivo texto.

§ 4° — :\ proposiçà0 que (l)jetivar a declaração de
utilidade pública Somente será recebida pelo Presidente da
Assembleia se acompanhada da documentaçào
comprobai ória do preenchimento dos requisitos exigidos
C111 lei.

5° — .\ proposição ciiti» versar sobre mais de uma
matéria será encaminhada, preliminarmente, à Comissão de
(;onstituiçào ejustica para desmembramento em proposições
específicas.

• (Vicie Emenda à ('onsliluiç'ão n° 41, de 7/612000.)

• (Vide Decisão iVor,naiiva da Presidência cia .4 IA I(i ,i° 8.
d.' 8 11 2000.)

Art. 174 - O registro da entrega de proposições e de
outros documentos encaminhados () Plenário OU a Comissão
da Assembleia Legislativa far-se-á pelo processo mecanico.

1° — ( ) registro de que trata este artigo far-se-á em
local a ser indicado peia Mesa da Assembleia e conterá a
data, o horário da entrega do documento e a rubrica do
servidor encarregado de processá-lo.

2° - Na impossibilidade da. Utilização do processo
mecanico de que trata este artigo, o registro far-se-á
manualmente, consignando-se os dados a que se refere o
parágrafo anterior.

§ 30 — ( ) documento será registrado no horário normal
do expediente ordinrio ou no decurso da reunião da
Assembleia Legislativa ou de comissao.
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4° - ( ) registro do documento destina-se a assinalar
sua prcCcdenCia e fl() caracteriza recebimento pelo
Presidente da \ssemb]cia nem r Presidente de c()lflissu).
o c j ual se dará na fase regimental própria, desde que
atendidos < pressupost( 5 (IC (1t_ Irara () art. 173.

5° — ( ) auu r de pr posiça( ) registrada tios term( >s
deste artigo poderá, mediante nianifcstacào )r escrito,
entregue fl( local indicado pela lcsa da \ssernbleia, desistir
de sua aprescntacà), desde que	Presidente nao tenha
pr() . crido decisao cjuaflt() ao) seu recebimento.

Art. 175 - \ l) r( )SiÇa() encaminhada depois (lO

iva oiiicfltu piOprio) sera recebida na reUfliao> seguinte. CXCCI

(jua,ld() referente a CoflV( caçao de rei'iia extraordinária
w1 l(' pio 1 fl )aCà() da reuniào.

Art. 176 — ( )s	)S trall)ilatn eifl 2 (d(>is) turnos,
sal= )S C5( )S previstos neste Ritiniii

Art. 177 - ( 'ada turno é C )Iosutuid() do: dis-cu-s-s-,`iO e
\( )Iaç), Salvo) fIO) CS( ) d ret1 ucrimento, (lul fli() esta sUJelt(
a discussao.

Art. 178 - lxcetuados os casos previstos nesle
Rcimeni o>, a. pro )( de um turno a outr(
após a audiencia da COiï11SSU) ou das cumiss('es a que tiver
sido> disrrilo ' Jdt,	l)'e'\ L(	iit-iifçi	(lL	1	\IHIY

(l11	ro) lu )1t5.

Art. 179— ar;in rir pu )(U11fl(T1to) da ramitacao>
de l')l()l)( )5iÇ1( ),() 1 > residci ri e po dcrí determinar a h >rmaça< >
(II. tiit( >5 Sttpleincntares.
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Art. 180 - .\ proposição será uli'( 1 Uivada no fim da
legislatura ou, fl() Seu curso, (1Ua0c10

1 - for concluída a sua tramitacão;

11 - for considerada inconstitucional, ilegal ou
antiuridica pelo Plenário:

III - for rejeitada, nos IclifloS do art. 191, OU tida por
prejudicada, flOS tetTfiOS (jo lflClS() II do art. 284;

IV - tiver perdido o objeto.

1" - Não será arquivada no final da legislatura:

- a tO( )SIÇà() de iniciativa popular, cuja tramitaçà()
será reiniciada;

II - o veto a proposição de lei e lflstflhlvlefit() assemelhado;

III - o pn)jeto de iniciativa do Governador do 1 •'.stado,
COfli 1 rarnitação) prevista 111)5 1 CiT1( )S d art. 208.

2°—:\ proposição arquivada poderá ser dcsarc1uivada,
a pedido do autor, ficando sujeita a nova tramitação.

• (Vide Decisão A"or,naiiva cia Presidência cia ALAI(
10, de 25/22003.)

• (Vide I)ecisão .Vor,nativa da Presidência da ALMG
n° 16, de 1°/2/200.)

3° - Se a proposição desarquivada for de autoria de
Deputado que não esteja rio exercício do mandato, será
tido como autor da proposição em nova tramitação) o
Deputado que tenha requerido seu dcsarc1uivarnento.

• (Vicie Decisão Norinciliva da Presidência da AL.tI(
n° 16. de 1 '21200 7.)
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Seção II

Da 1)isi nI)Uica() de IV( [)( )SiCt()

Art. 181 — \ distribuição de l)t( )( )sica() as COmiSS(eS
e teira pci Presidente da \sscinl )Iela, cabendo  ao 1°-

eci •ct ari( ) h )rinaliza-la ci n dcspac 1

Art. 182 — Sem prejuízo do exame preliminar da ( nis
de ( Á)011 tiiÇR) e ustiça. as J)r( )p( )SlÇ()CS sera( disinbuidas
a, no máxima, 3 (três) C( )O11SSÔCS, pava exame (11Idílt( ) a( ) lflCrtl( ),
C()lTi exce('c) das P1°P )51005 (IC tpw iraram OS II1CISOS 111 e
lii (Ii art. 103, cuja dist rI1)uiC) Se tani:

1 — à ( ) I1-l1SSLO de ( )flstituiça( ) C Justiça. para exame
preliminar, e a somente 1 (uma) C )iflISS(>, para eXUflC de
menu>, cm se rrarand(> das reteridas no, IOCIS( >s 1 e II:

II — a S( )mcme 1 (uma) comlssL ), para exame de mérito,
110 Caso (lis t'CtCiidas 110) inCisO> III.

Art. 183 — \ aoI(lI1cia de d j uak j ucr c)uliIssao) sobre
dcrerniuiada inau.na po )dcra ser reucnda por I)epurad
011 Cotiissao.

Parágrafo ) UOIC( — Na mesma fase de titmItaÇ(>. l'la(
Se alfli1 tia reno)\ac( de audicticia (10' c()1fliSst( 0, salvo >ara
aireCiaÇi( O de cmen(la (Id' Pleiiàfl( ).

Art. 184 — Disi ribtiida a pi, op )siçt() a n'tais de 1 (uma)
CO )1SS( . cada qual dará seu parecer.

1" — \() 1' 1(11 . 00), Se a 1')ro}1'lo)S1Ç2ï0) depender de
l lre c c l '' s das Comissões de ( :onstituiçao e justiça e (10'

1iscaIizaça() linanceira e ( )rcament íría. serio estas ouvidas
em primeiro e ultimo lugares, respectivamente.
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2° - No 2° turno, a proposição retornará apenas a 1
(uma) comissão para o exame dos aspectos relativos ao
mérito, ressalvado o disposto fl() art. 183.

Art. 185 (,uando a Comissão dc Constituição e Justiça
concluir pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade ou pela
antijuridicidade de proposição, será esta enviada à Mesa da
\sscrnbleia, para inclusão do parecer em ordem do (lia.

Se o Plenário aprovar o parecer, a proposição
seta arquivada e, se O rejeitar, será a proposiçà> encaminhada
as outras conMssôes a iue tiver sido distribuída.

2° - No 2° turno, após o encerramento da discussão
e antes do anúncio da votação, a proposição poderá ser
devolvida à Comissão de Constituiçào e Justiça, por 1 (uma)
vez de ofício OU a ret1uerimenro, para, no prazo de 48
(1uarenta (' Oito) h( )TuIS, receber parecer sobre a C( )nstitu-
cionalidade, a legalidade e a jLiridicidadc de modificação no
texto original ou de emenda apresentada no 2° turno.

3° - Será apreciado pelo Plenário o parecer que, nos
termos do parágrafo anterior, concluir por inconstitu-
cionalidade, ilegalidade ou anrijuridicidade, e, se aprovado,
a matéria seta retirada do texto ou deixara de ser submetida
t votação, C( )iltorme (> caso.

Seção III

Do 11-())et()

Art. 186 -A inicia! iva de projeto, observado o disposto
na ConstituiÇà() cli) 1 st ado, cabe:



- a 1)eputad( ). pO(lclld() Ser individual OU coletiva,

C( )1)Sid('ttn(l( >-SC UI ( )1CS, ticslc caso, (S Sul)SCiltOrcS

1	a i -eprcscoi taCa()	idaria, devendo () T( )3ct( ) Ser

assina(k) P1' totalidade dc SCUS 1V1cl1l1)r()S

III - 1 (O )1TI1SS() ()11 à \ lesa da \ssembleia

1 \ —	, ( ;ovciia1d( )1 d 1 •stad

- - l() Tribunal de justiça;

VI - a Tribunal de. Contas;

VII - a (idIdà( )S.

1 - O) Pr( )Curador-( ; cral de 1 ustica c facultada a

iniciativa de I)rOjcto o de lei 11()S tCflfl( OS do 2 do ai • t ÓÓ da

( .( )l1 StiflhiCa( O do 1 :st ad( .

, 2' — \s atril>uiçocs 011 as prei-rogativas rcgimcntais

C( >0 lciiclas aO> autor serão exercidas cm Picoario, 00) caso

(o) pro cro o dc iniciativa co >lit iva.	) primeiro signataru)

OU por lplCifl este indicar, Ih> i tiaiio a retirada de

rralniracaoo, que 50 incntc será admitida se requerida pela

lo ol alidade (.1()s subscritores.

Y - materia Constante em l)rOiCto) de lei rejeitado

S( >iiicntc P° ierá Co i)StitWr O )1)Jct( ) dc 00 OV() I( )jCtO. na iicrna

sessA lciisIariva, p r PtOP( )St a da maioria (los illClïiI )E( )S da

s sei b lei

Art. 187 - 100 será admitido aumento da (lesl)CSa

prevista:
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1 - em projeto de iniciativa do Governador do 1 stado,
ressalvada a comprovação cia existência de receita e o
disposto no inciso III do art. 160 da Constituição do Fstado;

II - OS OS 5( )bre organização ) dos serviços
administrativos da \sscinblcia Legislativa, dos l'rii)unais e
do \ iiniStCri() PU1)IICO.

Subseção 1

Do 1 > rojer() de Lei Ordinária

Art. 188 - Recebido, o projeto será numerado, enviado
a publicação e distribuído às Lideranças para conhecimento
e às comiss()es competentes para, nos termos dos arts. 102
e 103, ser objeto de parecer ou cie deliberação.

1° - knviado à Mesa cia Assembleia, o Parecer será
publicado, incluindo-se o projeto na ordem do dia ciii 1° turno.

2° - No decorrer da discussão, poderão ser
apresentadas emendas, que, publicadas, serão encaminhadas
Com O projeto à Comissão competente, para receberem
pai-CCer.

3° - Encaminhado à Mesa da .\ssemblcia, será o
parecer publicado ou distribuído, e o projeto incluído na
ordem do dia para votação.

4° - O Presidente poderá permitir o recebimento
antecipado de emendas, na hipótese de designação de relator
em Plenário, para que este sobre elas se pronuncie, sem
prejuízo da apresentação de emendas no decorrer da
discussao.
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Art. 189 - \ P )Vad( > Cfl'I 1' u rVtO, () pr( )jet( ) sera
despachado a comissão) competente. a fim de receber parecer
1) t11 o 2" 1

1' — Quando lu )uver einendas aprovadas. o parecer
conterá a r('claÇà() do Vencido.

2 2'' tUin( >, O) prO1(.t( ) S1IjeluI-SC A( )S pnmos e as
formalidade ., do 1'' furno, nao se a(llflitilld( ) enienda eILIC

c0111-Cilha matéria 1)rej uo.licada OU rCjel rada.

. 3'' \ emenda contendo matéria nova só será
admitida, no 2' turno, por acord( de 1 iderancas e desde
(JOle PCI . ! inen te a pi )0 )SiÇaO.

1' — .\ emenda, no 2" turno, é votada
independentemente de parecei - de comissão, podendo ser
despachada pelo Presidente à com11isào competente. de
ofício ( ) t 1 I te(Juerlmcn 1( ) ( l( ) Colégio ) do.- 1 aderes, ()U ainda a
re(luc 1 i m nenl o ) de 1)cputado, aprovado pelo Plenário,
ressalvado) ( ) disp )st( 0 tu !flClS() III d art. 29T.

5'' - ( nicluida a votação,	projeto) é remendo à
( ( )flh1SSi( de Redaça( ,.

Art. 190 — () projeto de lei que verse sobre data
CO )mClll( )1:1! 1\ a e homenagem cívica m ramira cm 1 urn(> UfliCo ).

Ari. 191 — ( nsiderarse-á rejeitado) () pro ) er() que
receber, (juan (O ,i() rm'teri ( ). p1CCCF CO )flt1i1i() de todas as
(S( )lTiiSsOCS a (Jue tiver sido) disi nintído, salvo) se houver
recurs() de 1)el)llt ad o,	OS termo os do arr. 104.

Paragrato mico -- () disp(>sto) neste artigo não se
aplica ai o pro )jcto) dist fll)Uido) a aicnas 1 (lima) comissao
para exame do meti 1 ( .
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Subseção II

1)o Projeto de Lei Complementar

Art. 192— ( ) projeto de, le i complementar será aprovado
Se ( ) l)t iver voto favorável da maioria dos membros, da
\sscinblcia 1 cgislativa, aplicando-se-lhe as normas de
tratflitaçà() do pFojCI() de ici ordinária, salvo quanto aos
prazos regimentais, (IUC serão contados em dobro.

Parágrafo único - Consideram-se lei complementar,
entre outras matérias previstas na Constituição do 1 stado:

- o Código de Finanças Públicas e o Código lril)utari(

II - a Lei de ( )rganizaçào e Divisào J idiciánas;

Iii - o U.siatuto) dos Servidores Publicos ( ivis e o
1 'statuto dos Servidores Públicos Militares;

1 \ - as leis orgânicas d( ) Ministério Público, do 1 nbunal
de (;ontas, da \dvocacia do 1 stado, da l)cfensoria Publica,
da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Art. 193 — ;\os demais projetos de lei organica, estatutária
ou equivalente a código aplicam-se as normas de tramitação)
do projeto de lei complementar, salvo quanto ao "(lU( )rurn".

Subseção III

Do Projeto) de ReSoltIÇa()

Art. 194 - ( ) pro j eto de resolução destina-se a regular
mau'ria da compctcncia privativa da .\sseinbicia 1 'egislativa.

Art. 195 - \plicarn-se ao projeto de resolução as
disposições relativas t() projeto) de lei ordinária.
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Au. 196 — A VcS( luça() C 1( )i 1112ada Pc l( ) rcsic.lcnte
da :\ssemhlcia, no pram de 1.5 (1iiinzc) dias úi eis contad s
da data da aprovacão da reclaçà0 final d	V( 1ct . scnd
assinada também pcl( ) 1'' c 2"-Secretários.

Au. 197 — ( ) Presidente da Assembleia, no prazo
prcVlSr( 1 Vil 1 artigo) anicnor, poilera impugnar moiivadarflcntc
o p1c1( ) de rcSoluçà( 011 pai-te dele, llip(tescs cm que a
matéria será devolvida a exame dl) Plenário.

Art. 198 — \ 11ia1i..ri:I não pn liliLilgada será incluída cm
)rdclH dl) (lia, n( 1 1 • Z() dc 48 (quarenta e ( )it( )) li< >iis. para

dehhciaça ) do Plelian( cm 10 (dez) (lias.

. 1" — 1 Sgotad( ) 1) P'-° csial)cicCid() flcsft artigo, sem
dcibcrac 1, a matéria permanecera na pauta, ll)scrvad
disp()sl( ) til)	30 do art. 222.

Se a impugnação) não) t( IV mantida, a niatéria seni
promulgada no prazo dc 4$ (]uarcnta e i1 o) horas,
()l)scr\a(l() o disposto  tio 3" do arr. 222.

Au. 199 — A 105( 111ça( 1 l)V( )vada c pr )lluhlgada Vil )S

tcrin	(ksic Rci.imeuii 1) tCfll elic:icia de lei ordinária.

Seção IV
1)as Pu )111 isiÇ>cS Soijeitas a P11 )ce(liITiCflt( IS 1 .SpCCii1S

Subseção 1

1);i 11( 'l	t de 1 mcnda i ( 111 Sri ti i1i 1

Au. 200 — \ ( .onstituiç 'u' do) Estado pode ser
emendada p( )1 propl Isi a:
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— de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da
Assembleia 1 'egislativa;

II — do (;ovci-nador do 1 '.stado;

III — de, no mínimo, 1 O() (cem) ( âmaras Municipais,
inanitestada pela maioria dos membros de cada uma delas.

• (inciso com redaçcio dada pelo art. 3 ` chi Resoluço da
ALMG n 5.183, de /4T 1 998.)

1° — As regras de iniciativa privativa pertincntes à
legislação infraConstiruci( mal não se aplicam à competência
para a apresentação da proposta de ciitc trata este artigo.

§ 2° — .\ ( ;OnstitUlçà() mão pode ser emendada na
vigência de estado de sÍtil) ou esrado de defesa, nem iiiando
o 1 stado estiver 501) intervençào federal.

Art. 201 \ proposta será aprovada se obtiver 3/5
(três 1uintos) (105 Votos (los iTlCrflI)ro)5 da Assembleia
1 cgislativa, aplicando-se-lhe as normas de tramitação do
projeto de lei ordinária, com as seguintes ressalvas:

- 05 prazos regimentais serão contados cri, (1( )l)r0

ii - é indispensável a cmIssào de parecer sobre emenda
de 2° turno.

Iii entre um e outro turno, haverá um interstício de
3 (três) (lias.

Parágrafo único > — A emenda a proposta será também
subscrita por 1/3 (um terço) (los membros da Assembleia
Legislativa.
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Art. 202 - \provada em rcdacu> final, a emenda à
;onstl 1 1Iici() sera promulgada pela Mesa da Assembleia

prazo de 5 (Cinco) dias úteis, enviada à publicacan e anexada,
Cofl1 ( ) rcs l)cCtiv(> núnicro de ordem,lo texto da ( mstit wca
(ii) 1 Sta(lO.

Art. 203 -A matéria c >mislanle em p 1 ()POSRL de eniciida
rejeitada ou havida por prejudicada nau ucie sei
reapresentada na mesma S(5U) legislativa ordiiiaria. nem
CIÏ1 período) dc C( )1IV( )CaÇà( ) extT1( )rdiluria da \ssnblcia
1 ei.islat iva.

Subseção II

5 l'tc )Ct()S (II 1 .ei cio) IIa11( ) Plurianual, do Plit1( ) \ [ iflcii(

dc 1 )eseiivolvinienio Integrado, de Diretrizes ( )rcaincntnas.
( )rcanienro .\nu.i e de ( rédiu -Adicional

Art. 204 - ( )s J)1())et( s de otie tiara, CSi sul)scça()
serão dii rlhuid( )s, em a\uls( , U)5 1)e 1 iiiiados C as (U1'fllSSOeS
a que esttveren'i atetus e encaminhados à ( ( flhlSSà() de
Fiscalização ) E mnaticcira e ( )içarnenl ária para, n de
Ú() (sessenta) dias, receberem parec&r.

1 - Da discussão e da volacão do 11recc' na
( a niissao de 1 lscalizaçà( lii iam iceira e ( )rçamei ii ária podcra
pari icipir. com direito a \'()Z e \'(>t(>,  2 (dois) iiicmbros de
cada uma das c missocs permanenres às c juais tenha sid
disi nl)uid() (>p	)et	o ,1)scrvad(). 1a111() quanto	ssível,
Pr t nc: 1l)1 o > da proporcionalidade das representacoes
partidárias (>Li (1( ) Bloco 1 'arl a iViCfl ra r.

2 -	s primeiros 20 (vinte) dias do li/O) previsi
neste artigo, poderão ser apresentadas emendas ao prolel ( ).



T Y - Vencido o prazo estabelecido no parágrafo
anterior, o Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e ( )rçamcntária pr)ferirá, cm 2 (dois) dias,
despacho de rccel )lmeflto das einciidas, que serão numeradas
e publicadas, e dará publicidade, em separado, às que, por
serem consideradas inconstitucionais, ilegais ou anti-
regimentais, deixar de receber.

§ 40 - Do despacho de não-recebimento de emendas
caberá recurso, IU) prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao
Presidente da Assembleia, que terá 2 (dois) dias para decidir.

§ 50 - sgotados os prazos dos parágrafos anteriores,
o projeto será encaminhado ao relator, para receber parecer.

§ 6° - 1 lnviado à Mesa da Assembleia, o parecer será
publicado, incluindo-se o projeto na ordem do dia, para
discussão e votação em turno único.

§ 70 - Concluída a votação, () j)Fojet() será remetido à
Comissão de Redacao.

Art. 205 - ( ) Governador do Estado poderá enviar
mensagem à \ssembleia 1 egislariva para propor moditkaçào
no projeto, enquanto não iniciada, na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, a votação da parte
do parecer refcrenl e à alteração pr	)sta.

Parágrafo Único - .\ mensagem será encaminhada à
Comissão para receber parecer, no prazo de 5 (cinco) dias,
salvo se lhe restar prazo superior.

Art. 206 - .\s emendas ao projeto da Lei do Orçamento
Anual OU a projeto que vise a modificá-la somente podem
ser aprovadas se:
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- toretu (• )i1'iplt1\e1S c( m) ) Pllfl( ) Plunankial C a 1 ei
de Diretrizes ( )rçuncntãrias

11 - indicarem os recursos necessários, admitidos
provenientes de anulaca() de despesa e de C( mprovaçio
de exisrncia e disponibilidade de receita, excluídas as que
incidam si )1)re:

a) d )taça( ) l'd pessoal e seus CflCafl.( )s

b) serviço da dívida;

e transterencia tributánia C n5fltuci( )nal para município;

III - f(>i -clii relacionadas c ni:

a) a C( )rreça( de erro ou ( ) i1I55'R)

1)) as diS1'( )SiÇfleS d pr( fl ei ( .

A.rt. 207 -	 de	traia esta suiseça
serào ptillicad )S apenas em sua essencialidade.

Subseção III

I)( > PnÁlimo de Iiiiciativa	( )VCiT11d( r do 1 stado
C4 M1 Soliciiacn de t rgnc1a

Art. 208 - ( ) ( ; ovci-nad )r do 1 stadopodená solicitar
urgciicia para apreciação de 1)1( ijei ( ) de sua ii ticlai iva.

1 ide	à ( n.'.iii'uiçar, ,, 42. de 1 4 11 2000),

, 1° — Sc a \ssembleia Legislativa nli) se manifestar
em au' 45 (juarenta e cinc dias sobre o pn )jeto, será ele
incluído) ciii rdem do dia, para discussão e votação o em
101- 110  UflIC( >, 5( )l)restand( ) se a deliheraça( (jUant() a( )S

demais assuntos.

• (1 ide /)eeisaa .\irina!!Va da Preçjd,zeic, da .4 Ltí(, ,i' 5.

de 22 9 J999j
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2° - Contar-sc'-á O prZ() a partir do VCCC1)irneflt o,
pela :\sscivibleia 1 £glslativa. da solicitação, que poderá sei-
feita após a remessa do projeto.

Art. 209 - ( ) disposto 00) artigo anterior flà() se aplica
a projeto que dependa de "quorum" especial para
aprovacào e a projeto de lei orgânica, estatutária ou
equivalente a Código.

'r	EniinIa a CO/i.SiitUiÇa() n°42, de 14/11/2000.)

Art. 210 - Sempre que o projeto for distribuído a mais
de 1 (urna) comissão, a Comissão de Constituição e Justiça
se pronunciará, FIO) jMO dc 5 (cinco) dias, e as demais
C0)lfliSSOeS Se reunira( ) COfljullt arnente para emitirem parec'
sobre o mérito ) da proposiÇào, FIOS 10 (deZ) dias
subseqüentes.

Art. 211 - 1 sg )tad() O prazo Selfl l )VOflUflciaiilefl t() das
comissões, o Presidente da Assembleia incluirá O) projeto
em ordem do dia e para ele designara relator, (11k', no
de até 24 (vinte e liltultro) horas, emitirá parecer 501)re O

projeto e emendas, se houver, sendo-lhe facultado
apresentar e11Ci1tla.

Seção V

Das Maiérias de >'.aturc/uI Periódica

Subseção 1

Dos Projetos de 1'ixaçào da Rcmuncracào de Deputado, do
(;m-criador, do Vice-Governador e de Secretario de Estado

Art. 212 - \ Mesa da Assembleia elaborara, na última
sessão legislativa ordinária, o projeto de resolução destinado>
a fixar a remuneração e a ajuda de custo de l)eputado, a
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\ l( )F11 1I lc.!1siat U1il SU1)SC(IUCI'lt e, ( )bScrvad() ( ) diSp( 1)

fl()5 iflciSos II do ali. 150, lii do ali. 133 e 1 do 2 do ari.

1 33 da ( .( ) flST ituiCa( ) LL RCJ'iUl)lica

• (1 7de / ) 'ciJo ;Vor,,ztiliic, tia I'r'.'idencw da. I I. A/(; "
t/L /012 /Y'm.)

• (i7dc' I)i.o .Va,,,it,Iivti da Pre.idtnda JI LLtí(i
II. dc I2320()3..

lTrí.irat( ) UfI1C4 1 — ) tClIC1( ) td< > apresenta(h) ()	1

durante <1 prinwin period( da illtiiTia Scssà() leislauva,
Ptadenre da \scmb1cia incluirá, em	dcii (1() dia, na

l) m ii ll eita rcunià0	 do ScgulRh ) peri( )d( . C0111 0

pi )ct( ). a VeS( )iuca( 1 em vigor.

Art. 213 — .\ rcmuncraça() (lI) (;O\cVilad( )r, (lI) \ ice-
( ()vcmnador e de Secretaru de hstatiu será fixada, para

cada exercício hnanCcir 1. em rcs(Jucao da .\ sscmheia

1 .c!,islaliva, ( )bservad() (> disposi nos incisos 11 do arr.

150, 111 do art. 153c 1 do 2 do art. 153 da Constituicán da

R.e1) ul 1 ica.

1'' -	J)t)jct() de mCSOlUCà(> SCl1 Clal)ora(i() ie1a
.\lcsa da \sscnibicia e tramitará a partir d InÍCU) cli) segundo

i eli( )(1( ) ( lU cada SCSSi() 1ci.isIati\a 1 rdlnaria.

\plicar-sc-á ( ) (iiS[')( >511 1 fl( ) ) 1agrat( ) ( 1FIIC( ) (li)

Lli fl'( ) ai ileri( )r m) CS() da nào-cIai)( )raÇi( ) elo) ai a
nu irna reunian Winária do primeiro peru )dt 1 (Ia 5CSi(

ic,i si ativ a.

• II Ide flCCiS() Aar,natiici cia Presidência da .IL%ÍG n"4.
J , ID 12 /99j

• (1 ide l)t'cisao Ainzci!iia da	 da AI.:> Ri
ii ' II. de 12 3 2003.,
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Art. 214	Os projetos de que traia esta SUI)SCÇàO

tramitarão ) CIII til ti1() ÚniCO.

Art. 215 Iiib1icados. OS ficarão sobre a mesa
l)cl() prazo ) de 3 (três) dias, para reccl)imcnt() de emendas,
sobre as quais a Mesa da :\sseinbleia cmii irá parecer 110

prazo de 5 (cinco) dias.

Subseção II

Da 1	e 1 )macla do., ( n tas

Art. 216 - Recebido o pr )CeSS() dc prestação de contas
d ( ;overnador do kstado, o Presidente cia Assembleia,
independentemente (Te leitura no 1 xpediente, mandara
publicar o balanço geral das contas e os documentos que o
instruírem, observado o disposto no art. 207.

Parágrafo unico - Distribuir-se-á copia do processo
aos Deputados no prazo de 5 (cinco) (lias a contar da clara
cia publicação cio parecer cio Tribunal de

Art. 217 - Após a distribuição, O prOCe55() ficará sobre
a mesapor 10 (dez) dias, para requerimento de informaçôes
ao Poder Fxecutiv e ao Tribunal de Contas.

Art. 218 - UIsgotado o prazo estabelecido no artigo
an 1 crh r, o processo será encaminhado à Coi-nissao de
Fiscalização linanceii-a e ( )rçamen t ária, para, em 45
(quarenta e cinco) dias, receber parecer, que concluirá por
projeto de resolução.

1° - Publicado o projeto, abrir-se-á, na Comissão,
prazo de 10 (dez) dias para apresentação de emendas.
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2" — 1 riii id( O parecer 5Ol)rC () 1)1()jet() e emendas.
se 11( UV er, O ( ) ) et() será encaminhado 'i Mesa da
.\sscmhleia e incluído cm OFdefli do dia para discussão e
votaçà() Clii tU1i( ) ÚnICO.

- .\plicam-se 'i discussa( e	voraça( . no
COU1)Cr, as disposições relativas ao 1)F( )Ct( ) de lei )rdinarla.

4 - Quand ( ) pr()jer( ) diS1')USCr sobre apr )V'dCa( de
j)arte das c" mas e rockbi das demais, sua \-taça) SC dará
P01 paries.

- \ j ) r( a(h), projetu será encaminhado i
(:ol1-isso de Redação.

6" - \ reeic ) do pr jet) pci) Plenário, no todo ou
cm parte, resulta em dClil)eraça() C()ntrarla ao seu teor.

Art. 219	e as C( )fl ias mio) I( )reifl, fl( ) 1()d()  ou cm
parte. al)r( )\ RIa p(-lo Pleilarl( ). será O p0CCSS() cflCailflht(l(
'i ( inissio de ( >nstiruic	e j USI ica, sue, no praz() de 1
(dez) dias, indicará as pr vid'ncias a serem ad )i adas pela
\sseml kia 1 egslativa.

Art. 220	Decorrido () P'° > estabeleci(b) fl() 1ÍC1S(

X 1 \ d art. 62 da (onstittiiçã ) elo) 1 Sta(l() sem c1uc a
\ssemhleia 1 ciislativa tenha recebid( ) a prestaca() de COIlI as

d ( ; c ,vernad )r A Estach, estas serao ioniadas pela
(:ISS() de 1iscalizaça() Financeira e ( )rçamentária,
J)11iel()-5C, Il( ) que CO)UI)CF, O) di51)( )si( ) nesta sUl)SeÇa( .

Art. 221	\s contas d	lrll)olnal de ( ouias esrao)
sujeil iS 1(>S	 cediineni s cstal)ciccld( s nesta subseção.

NEM



Seção VI

Do Veto a Pr01)oSiÇà(> de 1 ci

Art. 222 - O veto total  ou parcial, depois de lido fl()

Expediente e publicado, será distrll)uÍdo a Comissão especial
constituída pelo Presidente da \sscllll)Icla, para, no prazo
de 20 (vinte) dias, receber

§ 1° - () veto parcial abrangerá texto integral de artigo,
de parágrafo, de inciso ) ou de alínea.

2° - Dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da
data do rcCcl)irneflro da comunicaca() do veto, a Assembleia
Legislativa sobre ele decidirá cm escrutínio secreto e cm
turno único, e sua rejeiçà0 só ocorrerá pelo voto da maioria
absoluta.

§ 3° - U.sgotado o prazo estabelecido no parágrafo
anterior, sem cjuc tenha havido deliberação, O velo) será
incluído na ordem do dia da reunião seguinte, sobrestando-
se a deliberação quanto às demais proposições, até sua
votação final, ressalvado o projeto de iniciativa do)
(;o\-er1ldo1 do 1 'stado Com solicitação de urgência e CU()

prazo dc apreciação pela \ssemblcia Legislativa já se tenha
esgotado.

§ 4° - Se o ,-cio for rejeitado, a proposição de lei será
enviada ao Governador do l'stado para promulgação.

§ 5<>- Se, dentro de 48 (quarenta e oito) lioras, a pn )1)OS1Ç()

de lei não for promulgada, o Presidente da Assembleia a
promulgará, e, se este não o fizer em igual iro, caberá ao
Vice-Presidente fazê-lo, dentro do mesmo)
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6' - \ 1 au i ido O vero, dar-se-á Ciência do tato) l(
( O )\CVfl1d( )1 do 1 Sta(1().

Art. 223 \plican-c 'i rcciacu ) d ci no que
coul)er. dS (Iis)()S1ÇOCS relativas a tramitação ) d Pnflet de
lei ordiliária.

Seção VII

1)a 1)c)eiaça Legislativa

Art. 224	.\s leis delegadas san elaboradas peh
( ( )Vernad( >r d	lIstado,	)1 aui o)rizaç1o) da .\ ssernbleia
Legislativa.

' 1 - \a ( )dem COnsi li lliV Ol)leio) de delegação ) ( ) 5

atos de C( )lrlpciencia privativa da \ssemblcia 1 gis1ariva, a
uilaic'rla reservada a lei o-o )inpielncntar e a Ielslaçao) sobre:

1 - a o do> )( )(iCl' Jucliciari( ) do \ 1 ifliSteilo
IubIico e (-1() liil)UflIl de ; mias, a carreira e a garantia de
Seus membr >5, 1)C1ITI eon'io> a carreira e a rerrnmeraca() dos
servidores dc suas secrctatias

- >philio plurianual, as diretrizes o )rçainentanas e
O ,rçarnento ).

2" - \ delegação > ao Governador d l Isi ado terá a
IOFIYUI de tTs011iCa() cia \ssembleia Legislativa, que
especificará Seu conteúdo e os termos de seu exercício.

', 3''— Se a reso luçà deienninar a apvcciaÇu do pro)ei
pela Assembleia 1 egislativa. esta	farí em v >tacao, única,
vedada qualquer emenda.

Num



Seção VIII

Da 1 ,ncnda

Art. 225 - U.menda £ a proposição apresentada COITI()

acessória de outra e se classifica cm:

- aditiva, a que se acrescenta a outra prOpOs1ç >

TI - modificativa, a (]UC altera dispositivo sem modificá-
lo substancialmente;

III - substitutiva, a apresentada corno sucedânca:

a) de dispositivo;

1)) integral de proposiç?to, caso em que passa a
defl( )minar-se substitutivo;

IV - supressiva, a destinada a excluir dispositivo.

Art. 226 -- \ emenda, quanto à sua iniciativa, é de
auto na:

1 - de Deputado, podendo ser individual ou coletiva;

II - dc representação) l)Lrticlária, devendo ser assinada
pela totalidade de- SeUS membros;

111 - de C )mlssao, quando incorporada a parecer;

IV - (10 ( J ( )vcrnad( )t (li) 1 stado, formulada por indo
dc mensagem, a proposiçTi de sua aut( )fll.

Art. 227	1)enomiiiase subemenda a emenda
apresentada a outra.

Art. 228 - Não será recebida a emenda que:
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1 - não t( ) 1)cltiflCl'Itc 1() ÍlssUlltO) Vel* 1.1 11[do fia proposição

principaIZ

11 - incidir SO1)re mais de 1 (um) dispositivo, salvo

ivial ciia correia a.

Seção IX
Do Re(1Rfl1r1Cfl1(

Subseção 1

Disposições Gerais

Art. 229	Os rc1uerinlcntos, escritos ou orai,;'

SUjuil am-su a:

1 - despacho d Presidente da \sscmblcia ou dc
C(>1fllSSào)

II - deliberação dc cornissio:

III - dclii )CraÇa( ) (1<) P1e1)Iri( .

Art. 230 - \os rc(JIIer!11)cUU)s oie (JUC trata	iflClS() II
aplicam-se. 11() (Uc C( )tIl)Cf, ()5	)ccdillwnt( )S estal)elecidc s
nos ai • ts. 232 e 233.

Art. 231 -- ( )s rc1Ucr1fliefltO5 São su1)mCtid( )S apenas a
\•( )raça( ) e t 1 -ai n ii am CU '1 turno UI1iC( ).

Parágrat( ) U1IIC( ) - Poderá ser apresentada entenda
re(k1erlme1ir( antes de anunciada i sua \( )taçà( ) ( ) ti durante
O ell(allllflhlallieltt() desta.

Subseção II

1 )(>s Rc(.1licrllTlctlt( )5 SUjCII( S a I)cspach(> do Presidente

Art. 232 - cra despachado 1)Cl() Presidente

rCquel -iii -lelito que s( )licitar:

ir



1	uso da palavra ou desistência dela;

II - permissão para falar assentado:

III - posse de Deputado;

IV - retihcaçao de ata;

V - leitura de matéria para Conhecimento do Plenário:

VI - inserção (IC declaração de Voto em ata;

V11 - observância de disposição regimental;

\'llI - retirada de tramitação de proposição de autoria
do rce1ucrcntc, sem parecer ou Comparecel , contrario;

IX - vcrihcaçao de votação;

X - informação sobre a ordem dos trabalhos ou a
ordem do dia;

Xl - preenchimento de lugar vago em comissão:

XII - leitura de proposição a ser discutida OU votada;

XIII anexação de matérias idênticas OL! assemelhadas:

XIV - representação) da Assembleia ],c 91islativa  por
meio de comissão;

XV - rec1uisiçào) de documentos;

XVI - inclusão, em ordem do dia, ele proposição de
autoria do ree1uercnte, com parecer;

XVII - votação destacada de emenda ou dispositivo;
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x\ III - convocação dc r(.11nia0) CXt 1'I( )rcliflaria, 1)S CLSOS

)S no, iUCIS( )S II e III (h) jailitt	UI).1C( ) d art. 15-.

\ i	- inserça() dc (1( )( Ul11C111 O ()II j)tD11UflC1lFflC1) 1

oficial nos anais da \ssemblcia Legislativa.

\ \ - prorrogação dc prazo para ctmssj() di' parecer,

\ \ 1 - Convocação de r('lIfliao) especial;

10111  - di'st llLaÇà(.) da pl'lnielra 1) U1C da reunião) a
ll()i1Ci'RU.C1fl especial;

\ \ III - mi errupçao da reunião, para se receber
pCl • S( )IlahIdade dc reIevo

\\1\ , - dcsignaçao (te SU1)SliltIIO) a 1VlCtïil)l'o) de
c mm'-u . na ausência dc suplente.

XXV - ConstitUiça() de o.o )rnissa( de ini11aflto;

Y \V 1 - licença de [)cpurado, nas hipotcscs previstas
O) )S incisos 11 e III do art. 4:

\\Vl 1 - exaine pelo Plenátio de mnaio.ria de
con)etencia C( )1 oclusiva das c mnis'.

\ \ VI 11 - pi )rrogaçao de horário de t'Cunia , sul)Scrit(
pelo ( Igio de Líderes,

N\ 1 \ - au(lmencia de coiinssào sobre emenda
apreseomi ada em 2 turno, subscrito pelo) (:olégio de Líderes;

\ \ \ - pr )rro )gaça() d pt'azO para poss' de 1 )eputado:

\ \ XI - cii\ocaçà ) de sessão Iei,is1at iv a
('XI ii( )1(l maria:



XXXII - dcsar1uivamento de 1-)1 posiçào;

XXXIII - apuração da. veracidade (IC a.CU5Çà() C( )1ll 1l

i)epuiado, i1( )S ternios do art. 62;

XXXIV - lflClUSa() de resultado de V( )taçào nominal
na ata da reunião, corri registro da posição dc cada Deputado.

Il1L,1 -ah) (mico - ( )s re1ucrimcn t( )s a (l 1 C se referem
OS lflClSOS VIII, XI, XIII, XIV, XVI, X\'I 1, XVIII, XIX,
XXI. XXII, XXT\ XX\ XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXX, XXXI, XXXII e XXXIII serão) 1I)1eSCfltadOS por
escrito, podendo OS demais ser apresentados oralmcntc.

Subseção III

Dos Rc1uerirnenros Sucitos a Deliberação do Plenario

Art. 233 - Será SU1)ITlCtidO a votação o rcc1uerlrnent()
escrito imic solicitar:

- levantamento de reunião em sinal de pesar;

II - prorrogaçào de horário de reunião, subscrito por
Deputa(();

III - alteração de ordem do dia;

IV - retirada de i raniit ação de pro )( )S1Ç() de autoria
do rciicrcnrc, com Parecer favorável

- adiamento de discussão;

VI - encerramento) de discussão;

VII - \Otaçà() por dCteliTliflado 1)1-< )cesso;

\ III — votação por partes;
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1 \ - adiarncilt() de V( )taçao:

- J) eteeCia, tia discussão OU iii \ ) iaça( , de urna
j)r( >I SiÇa() S(>l)VC outra da nwsrna espécie.,

\ 1 - inclusau. ciii ordem do (lia, de prt )p( )slÇaoque
IUi( ) ea de autoria (li) rc1iierenrc

XII - inf rniaccts autoridades estaduais por
intermédio da Mesa da .\ssembleia:

XIII - inserça , lio ,, anais da .\sscinhleia Legislativa,
dc documento ou l'r )nunCiamcflt() nao ficial, especialmente
relevante para o 1 Stad( ):

XIV - C()flstit uieat) de conussa. especial

XV - audiencia de comissão para ciiiissio de parecer
soI)rc detCriYHIURla tIiCl'j ol)servad() O disposto no

Pi rar'a t( Ufl1C( ) (]<) ali. 183;

NVI - convoeaça de Secretario de 1 .stado. dirigente
(IC umidade da adnunistracao indireta, titular de órgão
direi amente sul)ordinad ao (ovcrnad )t d 1 ',stado ou outra
ltiI ( )rldade estadu:il:

'< \ II - c ii	caçu de reuniiu> cxtia iidiiiária, no cas
Ti() 1I1C1S( ) 1 \ do parágrafo UIUC( ) ( li) ari . 15-,

XVIII - Co )fl\( )CdÇd() de reuniao) secreta

\I\  - rcgiine de iirgncia;

\X - delil)elaça() 50)1)1-e (1uaIo1uer ( , i..ii 1() assunto que
ila() esteja especificado expressaiiieflt e fleSt e Regimento e
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não se refira a incidente sobrevindo no curso da discussão
ou da votação;

XXI - prorrogação de prazo de funcionamento de
comissão parlamentar de inquérito e da ComiSSão especial

no IflC1S() II (1() art. 111

II - aiidicncia da ( :omissa( de ( ( )nsl ituiça( e Justiça
em 20 tUlil( );

XXIII	rito especial.

• (Inciso acrescentado pelo ar!. 90 da Resolução C/a .-lL.í(J
n' 5.//"3, cI' 14 - I998.)

Art. 234 - Dependem de parecer OS requerimentos a
que se referem OS 1flCSOS X 1 e XIII do artigo anterior.

Seção X

[)a Nomeação de ( onselheiro do Tribunal de Contas
1 a .\ssernbleia Legislativa

Art. 235 - .\ escolha de ( ;oFLselheir() do Iril)lInaI de
Contas pela Assembleia Legislativa, prevista no inciso II do
1 0 do art. 8 da Constituição do 1 stado. obedecera ao seguinte:

1 - OC( )rrlda a vaga no Tribunal de ( ntas, cabe ao
Presidente da \ssembleia anunciar sua existência no prazo
de 5 (cinco) dias, por meio de publicação no órgà() oficial
do ,, Poderes do 1 stado;

II — a indicação de candidato dar-se-á mediante
requerimento instruí(h) com i documentação exigida fl()

art. 236 e assinado por, no mínimo, 2() o (vinte por cento)
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dos DCp111 a(( )S, fl() pi-azode 10 (dez.) dias úteis C( )1ltados a
partir da dai a da pld)liC:LCa( ) do 1flUflCi() da existência de vaga.

- ( :;ida 	ad podcri siiI)sCrevcr. ii( ) lXim( ).

2 ((luas) imlicaçocs.

2 1 iïi caso de descUmprlifleflto do cuspo )St() fl()
parágrafo anterior, as assinaturas do Depurado SCr.0
desconside tadas.

Y - Se, da aplicaç ) do disposto no pargraf ) anteri )1

resultar número insuúcienre de assinaturas para a lndicaçà),
coiiccdci-sc-a p'' dc 24 (vinte e quatro) horas para
reCompuslça() do nuiIIcro de assinaturas.

Art. 236 ( ) requerimento) dc que trata o Inciso II d(
artigo antcri( )t devera ser instflhid() C( )m:

1 -	rricul mi vi ac'' 5 1111 1 )11 tica(o )

11 - copia aurciiiicada tia carteira de idemi idade:

111 - Ccli idOCS iici'a 1 i\ :15 oic ac's ctimflhii;iis cia justiça
co )1T111111 (' obi justiça 1 ccicial d >iiicílio ) O clii i'('SillCt'iCia
do) candidato.,

1 \ -	iiidTes ilegal as do s cari otios de j )r( )ECstOs mi
(ilsi iii )tlld( )1 (l( > do )l 1ilCÍhl() e cia icsickneia. d( ) caiididíti

\' - estudo s, pti)lieaCocS icCfllCdS, títuli s. C111 ie 01111-OS,

relativos aar Cii de c )iihCCiiliCil lo do ca 11(1 idatoi 0)1!

C( )mpr( )vant e de ar iaçu ) C( )m( ) ai mie pubhe uni juak1llcr
esfera d p )dCr pul)he( ) por prazo igual 0)11 superior a 1
(dez) ano os.



Parágrafo único — Recebido o requerimento pela Mesa
da ,\sscmbleia, esta analisará os documentos referidos neste
artigo e, atcfldid( >5 OS rcc1ulsitos CSI abelecidos no art. 78 da
Constituição cio Istado, deferirá aquele cuja documentação
esteja completa.

Art. 237 —.\ existência de açúes ou protestos referidos
110 1,1 iflCiS >5 III c IV do artigo anlcri( )r podera. 1 critério da
Mesa da Assembleia, inabilitar o candidato Indicado.

Art. 238 — Deferido pela Mesa da \ssembleia, será o
rcucnmento encaminhado à comissão especial, aplicando-
se-lhe o disposto 11<) § 1° cio art. 146.

Art. 239 Publicado o parecer cia comissão especial,
a matéria será colocada cm ordem do dia, para deliberação
do Plenário.

§ 1° — E-lavcndo mais dc 2 (dois) candidatos, OS 2 (dois)
mais votados rio primeiro> escrutínio) sul)meter-se-à() ao
segundo escrutínio, decidindo-se a escolha por maioria
simples de votos.

• 0'7de I)ecisào Normativa da Presidência da
n°14, de 91312005.)

§ 2° — Em caso cie empate, a escolha recairá sobre o
candidato mais idoso.

Art. 240 - ( ) candidato escolhido será nomeado pelo
Presidente da Assemblei ,, i no prazo de 10 (dez) (lias contados
da eleição e será empossado pelo Presidente do Tribunal
de Contas, nos termos do art. 7° da 1,e' Complementar ri°
33, de 28 de junho de 1994.
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CAPÍTULO II

1) ,,i 1 )1cusso

Seção 1

1)isposiccs Gerais

Art. 241 - Discussào é a fase de dchaic da proposiçao.

Art. 242	\ discussão da proposic o) será feita no seu
odo, i nel US1\e emendas.

Art. 243 - Somente será ol))et o de discussão a
constante IIa. )rdelfl do dia.

1i it21lt() lit)1C( - Haverá copia (las 1)r(	)stçnes cm
pauta, inclusive d ( )S pareceres e das emendas.

Au. 244 - 1 xcet uado	s r )etos de ici ii
estai urana ( )LI ejiiivaicnte a código, nenhuma pn )( )S1ÇàO)

permanecerá ni ordem do) dia pam disCtlsSã(), cm cada turno,
por mais de 6 seis) rcuniocs.

1' - Para oS fins deste artigo. li,, ao ) será c( )Inplltada a
rCuflia() (1IC flt() tom aberta p0l falta dc "i1uorum''.

, 2 - Na() se C(i)flSidCr'I a reunia() cm cuia pauta
COnSi 1 pr( )p()SiÇào) CO1fl a 1 ratnitaÇao) prevista fl(	V,
art. 198, n) 1' do arr. 2()8 e no 3 do art. 222, para
efeito dc encerramento de discussão de proposiçao Com
tramii aça( ) sobresi ada.

Art. 245 - Será cancelada a inscrição d() 1 )eputado
chamado, fla() esriver presente.
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Art. 246	( ) prazo de (Ii5CL1SSà() pala cada orador
inscrito, salvo exceções regimentais, será ele:

— 6() (sessenta) minutos, no caso de proposta de
emenda à Constituiçào, projeto e veto;

II — 10 (dez) minutos, fl() CiS() de parecer e matéria
devi \ ida aO exame do Plcflari( ).

Seção II

D(> .\dian-'iento da Discussão

Art. 247 — .\ (Ii5CUSSàO poderá ser adiada 1 (urna) vez,
no maxirno, 5 (cinco) (lias, SilV() a relativa a projeto

sob retimc de urgência e veto.

Parágrafo único — () rcc1uerimento apresentado no
correr da discussào c ue se pretender adiar fcará prejudicado
se rio tor votado imediatamente, seja por !ilt a de ''(U( )ruin''
ou por esgotar-se o tempo da reunião, rià() podendo ser
lefl( )V1do.

Seção III

1)o 1 'ncerra1y1ento) da Discussão

Art. 248 — ( ) encerramento da discussão dar-se-á pela
ausência de oradores, pelo decurso dos prazos regimentais
ou por deliberação (li) Plenário.

Parágrafo 61 lo ) — () rcq llernTnento de encerramento
de (II5CUSSã() será submetido a votação, desde (pie P''1
menos 6 (seis) oradores tenham discutido a proposição.
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CAPÍTULO III

1)t \ca.

Seção 1

1)ispsicõcs ( crais

Au. 249 - .\ \taca() completa O turno rcL1rflental de
1 ral'ruIaÇa( ).

1	- \ pro)) SiÇL( ) 5Ctl C( )1( ca(la C1T'l \'( )l tÇ1( ), S1l\( )

cincnda .

2'	\s ciiicndas —,cr) votadas cill grupos, conforme
1	 111 parecer faVOIL\'Cl (>11 contrario de to das a s, C( )III1SSOCS

(UC as tenham examinado, permitido) o desta1ue.

3"\ votaca() nao será 1111 ciT )mpida, sdvo:

1 — por taha de (JR)ilIfli'

II — para votacu de rucriim1ci 1 t de pr ir gacà() d
1i( )ran( )	relimlla(

III	>i i-ei- iiiiiat • () hOl - 111() 1a reltfllao> ou Ic sua
pl( )rr< )tca( >.

• (1 ?Ie Dccis, \'w,naii'a /a	 /a .-1L.ICi n 3.
dc 2() 5 199.)

4'	1 'xisundo matéria a ser votada e nà0 liavciid
quorilill <) Prcsidenic da \sseinbleia poderá a,uardar ouc

este se VcfltR]Ue, suspendendo a reuniu por tempo) prefixado.

5" — Se, a tail a (k' c1 I ( ) m1hmfl '' para votação, tiver
prosseguimento a (IiSCtiSSa() (ia matéria elfl pauta, O

l'rcsídente da .\sscmbleia. tão logo > se verificar o flUiflCl'()
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regimental, solicitará () l)Cplltad() que estiver na tribuna a
interrupção do Seu pronunciamento, a fim de que sca
concluída a votação.

6° - Ocorrendo falta de "uonim" durante a votação, será
feita a chamada, registrando-se em ata os fl( )rnes dos presentes.

Art. 250 — \ votação das proposições será feita em
seu 10(10, salvo os casos previstos neste Regimento.

Parágrafo único - A votaçào por partes será requerida
até o anuncio da fase de votação da proposicào a (1 UC SC

referir.

Art. 251 - ,\ deterrninaçào de "1uorum" será feit-a do
seguinte modo:

- o "quorum" da maioria absoluta, em Composição
ímpar de membros da Assembleia Legislativa, Ol)tef-sC-á
acrescentando-se 1 (urna) unidade ao número de Deputados
e dividindo-se o resultado por 2 (dois)

II - o	)rlIm" de 1/3 (uni terço) obter-se-á:

a) dividind se Por 3 (três) o número de Deputados,
se este for múltiplo de 3 (três);

b) dividindo-se por 3 (três), acrescido de 1 (urna) OU 2
(duas) unidades, o numero) de Deputa(h)s, se este nao for
múltiplo de 3 (três)

111 - O ''(JiI( )rutT1 '' de 2/3 (d)is i CFC( )s) ()1i er -,,('-á
multiplicando-se por 2 (dois) o resultado ol)tido) segundo)
os critérios estabelecidos no inciso anterior
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W --	"c1uorurn" de 3/5 (três (1tiiiItoS) obter-se-a:

a dividind( )-SC por	(ilicO) O O tlinCr() de 1 )eputadi )s,
se este 1 "<> i- múli ipio de 3 (cinco), e multiplicando-se

(i UOCieflft obtida poi• 3 (trc's):

1)) dividindo-se por (Cinco), icrcscido das unidades
necessatias, o número dc E)cputad )s. se este fl() 1V
1núhipl() dc 5 (cinc )), e fliultlpiiCafld( )-S(, () quociente ()I)tid(
por 3 (Ir's,.

Art. 252— alv) disposicio CoflstliiiCiOflal C11 contrario,
as dClil)ct'aCôcS n( Plenárioi serão tomadas por maioria de
VOt( )S, esente mais da metade dos E )cputach s.

Au. 253 - 1 'rarand )-SC de assunto cm que tenha
interesse pessoal. o Deputado fica impedido de votar,
computada sua presença para ctcit( i de "quorum''.

Art. 254 - Apôs \ ( ) t i() em rcufliao l)11)1ica,
P )(1(la tazer (lt(llriCa( ) de \( )t( j)Cl(	(IC

(cinc ) ininl.L1 s.

• (.lrti.'	reL/IÇ() dada '/a aií. 3" .s./uçao da

JL.1/G ,,'5J\$, de 14 - 199'j

Au. 255 - ( ) painel ilci romC() será Usado na voIaça(
de 1)0 9 )( S1C(Te5. pi O c1 uak1 ucr proCess( ). salv() fl( ) SilTibOlICo.

1uand seu uso 'e restringirá à verittCaÇa() dc \Otaça( . e
1105 casos de (SC1UI lOt) secreto iiic obedeçam a
proccdiinenl( 5 i •Ci11flc11 tais espeCítiC( )5.

Au. 256 - ( ) ic1Str() de presença será eii licado) j''I()
Presidente da .\sscmbicia r	mei( do quadro) sin tiC( 1 e
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constara no painel elctronic() na segunda parte da reunião,
ao iniciar-se a votação da matéria da Ordem do Dia.

Art. 257 \ verifkação de "quorum" será feita pelo
Presidente da \sscmbleia, de plano, por chamada ou por
1Y1C1() de siStetila eletrônico, CS() cm que, S( )mcfltc no Filial
do procedimento, o resultado constará no painel.

Seção II

I)o Processo de \oracào

Art. 258 - São 3 (três) OS processos de votação:

1 - simbólico;

II - nominal;

III - por escrutínio secreto.

Art. 259 - \d( )lar-sc-á o l)1()c('sso) sim! ólico para todas
as \OtaçócS, sal\ ( ) rc(1uclit1cnt() apr )vad() solicitando adoção
de Outro) OCCSS() ou disposição regimental cm contrário.

1" - O requerimento ) a que se refere este artigo será
apresentado até o anúncio da fase de -,-oração da proposição.

2" - Na votação simbólica, o Presidente da
\sscmblcia solicitará aos Deputados que ocupem os
respectivos lugares no Plenário e convidará a que
)('fl'(çm assentados os (IUC estiverem a favor da matéria.

3" - Não sendo rc j ucnda, de imediato, a verificaça()
de votação, O resultado P oc taIa( o ) tornar-se-á definitivo.

Art. 260 - \dorar-se-á a votação) nominal:
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1 - lloz casos Cfl1 (LIC SC CXWe " (JU( )VU1fl " de mau)rla
absoluta. ele —2 /3 (dois ECFCOS) ou de 3/ (tr's 1uintos),
ressalvadas as liipotcscs de escrutínio SecFct( );

II - quando ( ) Plcnari ) aSSIfl (lcIIl)erar.

1 > - \( ) iaçà() nominal, os Deputados  manifestarão
sua P )Sicà() fi\( )raVcl 1 I C( )ntla.tia. a il)fl)\a.Ca() da matéria
OU VIII iFa.(> cm I)FanCO. rcL1Strando "sim' ou "não" ou "em
branco-, pelo sistema cictroniC() de votos.

2 — ( ,nciuida a \ 1)! acao, o Presidente da Asscnibleia
Comunicara o resultado.

- Imcdiatarnciií e ap(sav ()1 acà ). sera encaminhado
à \ lesa da. . ssemi)1cia. para (IUC c Inste, na ai a elos trai alhos,
o reialon() CI uTCSpondciUC, (tLC conterá os sciiintes
rcgist o

1 -- a. data e a hora Ci11 (UC Se processou a VOta.0 ( )

II - a matéria ol)jci( da \Ota.Ctt( 1:

III — o ruSíli tad() (LI V( )taça( :

IV — o 111 une dos 1 )cputad( IS v( li antes, íliscnminaiido-
.'( ( 1:.' (iI' VI )i alain a tL\( >r, COfltfll )U elVi l)raflCO.

Au. 261	.\doiai - se-á O \Ot() SeCrct( 1 1105 Sci2iJifltCS

casos:

1 — eleições, e escoffias de coinhictencia da \sscmbieia
Legislativa previstas na ( .( )iistil ulçal 1 do 1 st ad( 1. ou (11íalld( 1

a lei 1 cxa&lr:

11 - per.l,L dc inailt.lat( > de 1 )eptitad )
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111 - Concessão de licença para instauração de processo
criminal contra Deputado, nos termos do § 1° do art. 56 da
( OflSt1tUiÇã() do 1 stado

IV - decisão sobre prisão de Deputado cm C5() de
flagrante de crime inafiançável e autorização de formação
de culpa, nos termos do § 30 do art. 47;

- autoflzaçã() para instauração) dc proccsso Contra o
(;(>verIador e o Vice-Governador do U.stado, nos crimes
de responsabilidade, e Contra Secretário de FIstado, nus
crimes de responsabilidade COOCXOS C( )m uIcjuClCS

VI autorização) para instauração de processo contra
Secretario dc Lstado cm crimes de responsabilidade não

COflCXOS COM OS do Governador, desde que solicitada pelo
Irll)Unal de Justiça;

Vil - pedido de intervenção) federal, para efeito do)
disposto no inciso 1 do art. 36 da Constituição da República;

VIII - interesse pessoal dc Deputado;

1 \ - tilgamen 1 () (l)S co ntas do (;o )vcrnador do 1 sta(l()
e do Tribunal de (:0 )nt as;

- apreciação dc VCtO a proposiç^ 1io de lei;

XI - S(Isperlsào) de imunidades constitucionais dos
1 )cputados.

Art. 262 - ;\S proposições acessórias serão votadas
pelo processo aplicável à proposiçào principal, salvo os
rcc1 uerlmentos incidentes.



Art. 263 - Ocorrendo falha no sistema l painel
eletroiuco, ad( )tar-Sc-a ( ) seguinte:

- na \( )i aÇão I1( )1fliflal, a manilesi ação <-1()s  1 ideres
precedurá a <-1()S demais 1)el)Ui t(l )S, ('5 quais, li) anúlicio ) do.-
Seu IR 1flC, 1c5j) (midera "Si1 1 '' , IIa( )'' w ''ciii 1 )1l11C( ).

COO )Iï1C c1uciram v I ar a Iav()1, Co )il ira OU C1TI branco:

II	flI \( >1 aça() secreta, scrao atendidas as seguintes
exigencias e tormalidades:

a) iitiliiiçà de cédulas impressa ,, ( ) 11 daril( gravadas;

1)) chamada dos 1 )eputad( )5 para \( )t ação:

c) c(A(>caçào das cedulas, pulo Deputado, na caiinc
indcvassivel, cio sobrecarta rubricada pci s esciiiinadom(,s:

cl) colocacao, pel() votante, da sobrecarta na urna:

(-) realiaçao de segunda chamada dos Deputados,

1) abu i't ora da uro a, co )fl t agem das s( >1) iccartas e
\'eri Iicacào. i)l1a ciência d Plcnárli o, de COiflCi(lCflCia de
SCI.I 11IiiflCO ) (: C )lTi () dc v ran e

g) abertura das so )i)reCartas e separacao das cédulas ck
ac( )rcl( ) COfli (> resititado O O )l)tld( :

li) leitura <,1(>s V( )i ( )5 1->()i-  uni escrui itoad r e sua an )laÇao
utro. à iiicdida j orc forem sendo) aRIrad( :

i) leitura cl() resuliado cia \( )taça( ) pel( ) Presidente;

III — na \ -eflhCaCa ) (k V( )i aca o. o Prcidentc s )licitara a( )s
I)cpoitados cjtie ocupem os resl crivos lugares, convidando)  a
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se levantarem OS que tenham votado a favor e repetindo o
procedimento quanto à apuração do ,; VOtOS contrário,,

Parágrafo único - Depois de realizar-se, em segunda
chamada, O procedimento I)1V\15t0 110 IOC1S() 1 relativamente a s
Deputados ausentes, será proclamado o resultado da votação.

Seção III

1)o U.licaliiinhamento de Votação

Art. 264 - Anunciada a votaçào, esta poderá ser
encaminhada pelo prazo de 10 (dez) minutos, incidindo o
encaminhamento sobre a proposição no seu todo, em
conjunto Com as emendas, mesmo (iC a votaçao> se dê por
partes.

• (( api!! COl?i lccIaça() dada pelo ciii. 30 da Resolução da
.tLIG n°5.183, de 14 1(M.)

10 - Não será recebido requerimento que objetive
iitiitar o numero de oradores l)t1 encaminhamento de
vo(açào dc proposição.

2° - No encaminhamento de votação, serão
observados os seguintes procedimentos:

1 - o 1 .íder terá preferência para fazer uso da palavra

11 - ( 111fl(l() h uver pedido simultâneo da palavra,
atender-se-á ao critério estabelecido no art. 1.58;

111 -- em se tratando de matéria destacada, poderão
falar, pelo pra7o de 5 (cinco) minutos, 3 (três) Deputados,
sendo 1 (um) a favor, 1 (um) contra e o relator, com
preferência para o autor do destaque.
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Seção IV

Da \ 'cri lcacã de \ 01

Art. 265 - ( ) re(1ucriiricnl() de \'CVI hCaÇI() de \( )i IÇl()

e pnvan\ do 1)( )CCSS( ) simbolic , P()dcnd( sei - repetid
(unia) vez.

Art. 266 - ( ) 1)cpuiado ausente durante a votacai não
p( )(Iera ari Icipar da veri hCaÇa( .

Seção V

D() \dianen 1 ) de \' 't acaç)

Art. 267 - \ votação poderá ser adiada 1 (urna) vez, se
rcc 1 uciid ) ad1i111Cflt( p I)eputad ) ate 1) I1( )mCfl t( ) cm
que for anunciada, salvo nas ipoteses do , 1' do ari. 198,
do 1° cio art. 2()$ e do 3 do art. 2221

acliamnen t( ) scní concedido 1 t a a reunião
seguinte.

2' - ( ;OfiSldcral-Se-a pic)1l(liCa(I( ) O rccjuerlrnent( ) (jI.IC,

por esgotar-se o hor-ario da Veufli() ou por falia de
>run'', deixar de ser V( )rad().

CAPÍTULO IV

Da l'claça > 1 aial

Art. 268 - Terão i-c(.1aÇào tiiial a 1) 1' ) j)ost a de cii icuda à
Á )iiStitl I1Çi() ( ( ) proici 0.

1' - .\ (utn1ssào de RedaçãO, no prazo de 1 1) (dez)
dias, emitirá f)areccr, em que clara forma à matéria apr )vada,
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segundo a técnica legislativa, corrigindo eventual vicio de
linguagem, defeito ou erro material.

2° - Apresentado, o parecer de redação final será
discutido e votado:

- em Plenário;

II - na comissão cluc houver deliberado
conclusivarnente sobre o projeto.

• (1 'ide Decisão Normativa da Presidência da ALI(
n" 13, de /9/102004.)

Art. 269 - Será admitida, durante a discussão, emenda à
redação final, para os tios indicados no 1° do artigo anterior.

Art. 270 - :\ dlsCussà() limitar-se-á aos termos da
redacào, e nela somente poderão tomar parte. 1 (urna) vez
e por 10 (dez) minutos, o autor da emenda, o relator da
Comissão de Redação e OS Líderes.

Art. 271 - Aprovada a redação final, a matéria será
enviada, no prazo de 10 (dez) dias, à sanção, sob a foi-ma de
proposição de lei, ou à promulgação, conforme o caso,
ressalvado o disposto nos arts. 196 e 202.

CAPÍTULO V
Das Ik'culiiridadcs do lr( )CCss() 1 iwslanvo

Seção 1

[)o Regime dc 1igê1Icia

Art. 272 - .\dotar-sc-á regime de urgência para que
determinada proposição tenha tramitaçã() abreviada:

55



1 --	)1' soliCitaça( > cio Governador do 	ad , para

P 1 '01C1( de sua autoria, no ,, termos (h), ai - rs. 208 —209;

II - a rec 1 uCrifleflt ( ).

• (Iide E,,wncla c's ConsIiIniçào u" 42, dc 14`112000.)

1'' Só poderão tramitar simiiltaneamcnte, cm regime
de urgcncma. 4 jtIrtl fl	r0p( )SIÇOeS, SCfld() 2 duas) p()i-

do Governador do Estado e 2 (.luas) a
Ie(UC1'1ifiCI1 t( de i)cpu i ado.

' 2'' - Por dclil)craçao) de 2/3 (d( )1s rcrc s) dos IT1CITOl)V( )5

li> Colégio dc 1 .ideres, a rramitaçao de mais 1
(um) projeto, por S( licil acà() d( ) ( O >Vciflad( )r d 1 stad( ), e
de mais 1 (uma) pr( )po )sica( . a rcc 1 uerimcnro dc 1)cputado,
a]érn do limite cStai)elecid( ) fl( ) j) 1'iLrit() antelior.

3 -- ( ) disp )St( ) O') iflClS( ) II flà() SC aplica a proi('t
que dependa de "c1U( )ruifl' especial, de lei orgânica,
cstaflit ana <)ti eciui v a i cn te a codig e aos proicios de 611K'

trava 0 ao. 2(14.

Art. 273 - Na t ramnil ação so ,1 regime de uigcncia, serão
o hscr adas as cx'ncias rctmmcntais, com as scL1jnIcs
ressalvas:

dispensa da exigência dc previa publicação d
pareceres c' clemr'iais 1)10 )1)OSlÇOeS acesSOl'1as

11 - re(Iucao ;i 	dos prazos regimentais.
ressalv;iclio O) (liSj')()St() no	3" do ar!. 287.

• (Inciso Co)!)! 1'CtIUÇ(l() /ucIci /k'll au. 3" cia RL.'1uçâu Lici

JL.'oIU n" .i 13. £A, 14 '

Imm



Art. 274 .\ discussão de )V()OSiÇ() em regime de
urgência não ultrapassará 4 (quatro) reuniões consecutivas
contadas da data de sua iflClUsà() cm ordem do dia,
(l)scrvado O dlspost( ) nos	l e 2u d( art. 244.

Seção II

Da Preferência e do l)cstacluc

Art. 275 \ preferência para discussão e votaça() de
1)roposlÇôcS ol)cdcCcrá à ordem seguinte, que poderá ser
alterada por deliberação do Plenário:

1 - prop()sta de emenda à (onstituiçào;

11 - projeto de lei do plano mineiro de dCSCOV( )lVlmeflto)
intel2ra(l( )

III - projeto de lei do plano pluriantial

IV - projeto de lei de diretrizes orçamcntánas;

V - projeto de lei do orçamento e de abertura de
crédito;

VI - projeto sob regime de urgência;

VII - veto e matéria impugnada;

projeto de resoluçào;

IX projeto de lei complementar;

- projct( de lei (>rgánica, estatutária ou ejuivalelite
a c(')digo;

XI - projeto de lei ordinaria.
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Art. 276 - \ )r( )l)nSiCa() com discuss Ti encerrada teta
1)r)1i(Ia(k para \( )taça().

Art. 277 - Não se aàniúní prc.Ícimcia de inarria cm
clisCusa() s( )br(., outra cm V( )taÇao.

Art. 278 - lntl-c proposições da mesma cspcic, dar-
.,c-á ptcfcrcncia acj ucla comfl d1ScuSSI( ) já iniciada.

Art. 279 Não cstal)elcClda cm rc(jucnlncnt() aprovado.
a	 entre cmendas será regulada pelas seguintes

1 -	ll)Stit utiV( ) l') rctcrita 1 pn	siçt a j tic se 1-(,ferir

II - a cmii ida supressiva i.. a sul )SI flui iva l)FeEcrlrã() às
demais, inclusive à parte da pn p ) S1l( a que se rcterircm:

III - a cnicnda aditiva c a modi ticativa scr?u) V( i adas
propo,'iç',lo ul( \Isare11 i altcrar

IV - a emenda de c missa > pt ft'nrá t dc 1 )cput ado.

1" - ( ) I-elucrlmcnlo dc l'retcicncta de uma emenda
sobre outra será apresentado aol es de iniciada a votaca) da
proposiçà0 a tilic sc rc fcri r.

2° - Na )cotTcflcld dc mais de 1 (uin) SUI)SIii iii ivo de
COMISS.( ), mune do áli ina terá preferência sol re
demais e, assim. snccssivaincntc.

Art. 280 (Quando h uvcr mais de 1 (utri) re1ucrilncnt
sU)cIi() a	()raça , a prcfcreilcia será estabuiccida pela c Irdcin
de a)rcsc11taÇáo.



Parágrafo único - Apresentados sirnultanearnente
reclucrinientos que tiverem o mesmo objetivo, a preferência
será estabelecida pelo Presidente.

Art. 281 - .\ preferência de urna proposição sobre
outra constante na mesma ordem do dia será requerida antes
de iniciada a apreciação da pauta.

Art. 282 O destaque para votação ) em separado de
dispositivo ou emenda será requerido até o anuncio da fase
de votaçào da proposicào principal, exceto o relativo a
proposição submetida a rito especial de tramitação, O qual
deverá ser requerido até o início da segunda parte da reunião.

• ((apii! com .'vc/açco dada pelo ar!. 3' (Ai Resolução da
ALMG ii" 5.183, de 14/711998).

i° - Cdi Bancada, por intermédio de seu Líder,
poderá requerer destaques até o limite de 1 / 10 (um décimo)
cio núnicro dc artigos da proposição) e de 1 / 10 (um décimo)
do numero) de emendas, assegurando-se o mínimo de 1
(um) destaque por representação partidária.

• (Pcirc,',cíf) acTe.cen!ad/() pelo ari. -" dci Resolução da
.4LM(;	5.183. de 14 - 1998.)

2° - ()s destaques, para v ()laçào em separado, de
partes do artigo) integrarã() o limite J)revisIo) no parágrafo)
anterior, relativamente ao numero dc artigos da proposição.

• ü'ui'c_'iafo acre,ct'nic,da pelo ar!. — da Resolução da
.1I..í(; o" 5183. de 14 1998J

Art. 283 - .\ alteração da ordem estabelecida nesta
scção não prejudicará a prioni dade fixada no § 1° do art.
198, no § 1° do arr. 208 e no 3" do art. 222.



Seção III

Da Prc1 t idicialidadc

Art. 284 - ( nsidcrain- u picjuilicadas:

l discussão ) ( ) U a volaça( de 1)1()poSIÇa( ) C( )11 ( )l )jCtlV()

idiu IC( ) ao (IC outra apr nada u rcjcii ada na mesma sessão

lc.!isIat iva;

II - a discussao()u a V()tlCi() de lrUJ)()SiCa() semelhante
a <)111 1';[ considerada lOCOfiStil ticional pela P1enlr1( :

III - a (11 scussão ou a v mó) de pis)( )SIÇa( ) anexada a
OUt l'cI. ( Uflhl ( ) aprovada ou rejeitada a primeira:

1 \ - a pi )j)( )SiCa() c as CIYICI1(IaS lflC( )l'n1)atíVCis c( mi
Sul )S II tUt1V apr )vad:

- a ci l)en(.la ( iii a -subemenda de lriatcna idêntica a dc
outra aprt >vada ou r(u1 t ada:

VI - a emenda ( ) U a sul )elncnda CITI Sei II I(I( ) C( )l'Il ILfl(

de )Utra j)V( )va(l a:

VII - a emenda ou parte de l)1( )posiça() iflCO11j)atiVCl
C<)111 matéria aprovada cm \ ( 11 aÇão destacada.

Rirágrat únicc - ( ) disp()St( ) 11()S IflCls( )S V e VI rià
se aplica a emendas C( )nstallI es no itrccci da ( )iiissa > de
(lt1tu:Ci	e ¶ustiCa flFC\ ls() 110	2 do :iri. 185.

Seção IV

	

1)a Retirada (IC Pii	)siCa(

Art. 285 - .\ retirada de proposição SC1l re(1ucrida

pelo aur()r. intcrron'ipendo-sc iniediataniente a sua tramitacão.

iT



1 ' - Antes da aj)l -cciaç() do requerimento. o
Presidente informará a tramitação da proposição a que ele
se referir.

2' — \ desistência da retirada de proposiç() OU a
rejeição ) do requerimento implicará a retomada da tramitaça(>
no ponto Cm que foi interrompida.

3'' — Ni() era ol)J( , t( > de requerimento) a retirada de
)ropoSiÇà() CUJ() 1 )I0CCSS ( ) de VotaçI() já esteja inicia( h).

Seção V

• (Seção acrescentada pelo ar!. / 0 da Resolução da .1LMG
n°5.183, de 14 1998.)

I)o Riu) 1 'S1)CC1aI

Art. 286 — (Revogado pelo ar!. -/' cia ResIiiç'c?H da ;1L%í(,
n' 5.19, de 30 11 2000).

revogado:

A,1. 286 -- Por ieliheraç.o do Plenário, podera 'r
adotado rito especial de tra?nilação para a pmposiç'âo.

§I"- Só  /)oderã() tramitar .s'i,nultanea,ne,,te pelo rito
especial 2 (duas) proposiçàe'c

§ 2° O rito especial de !ra?ni!ação não se aplica aos
Jfl'(?/eIos de que Ira/a o art. 204.

• t'.4 rligo acrescentado pelo ar!. 1 ° da Resolução da
.1LMG n°5.183, de 14/11998.)

Art. 287— (et ,ado pelo ari. 4°c/a Resolu)o cia. IL\i(;	. /9.
30/1 //20X)).

• Dispositivo revogado:

28 7 -- A7o rifo especial. serão observados os
seguintes procedimentos:

• Dispositivo
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/	OS ()1(lc1H/'\ C?L(J illSC/i1') /k'I() Lide,: que dl,veró
(/L/UP(il O /)US/Li(?lUifli&'frlI() ,e/OIiu() a j'nposiçãa do 1311)co

/'ai/(ll?lt_'iiI(iI 011 (/0 BtIl(tfti(l 0(1(1 tQ/i ,t'tl(iU cio BIüco

11 a /kI/alra Seio c( 1,/cedida ti1i,neidament'. o/serlan-
(1(1- Se.

a) a distribuição equitativa (1(1 tCOi/)H de 215(1 e/ti palavra
i'flt1' Blocos I'a,la,,icntaicv e entre Bo,ziadas /avoiavei\ e
('ouu jIarit ix a fur')/)()siçao:

/1) H / I%/.iHi j(i/flC?lt(1 (.OlZti(i/i'' e' taio,'ai'e/ a
luiinic o disc1LSxo e' (1 L'ilc /ilii1/ltifllt'iflO de 'otaçàa:

c) a ordem de inscrição dos Blocos Par/tii,ie,:tc,,.es e das
Ba,zccide 1.';

a O/e leio de i/)5C11 ('(10 (1(1 /)cjuutaelo,'

/1/	/1/azo dc (IL"t'iISStif) \i'i'tl de.' //) 1P1(LÏl/fl0. 4 (quatro)
11(u'a,\. /MM) cada orador usar da pa/aly a por ate 3()

(trinta) i1Ii/111105

11 - o /)/'aZo de i'/icU/lllfllhIil/Ci?tO de votaçuo sera de. no
1,/ti ViOlo. / (lili/ti) /lOJa, /10411(lO cada o/'ador usar da
,mtulavra / )O ate /U (de:) )iuinutox:

de li/aleria destaei,cla. /arto uso
da jalau'ra 2 (dois) Ik'puio/os. sendo / 111111) a/arar da
/)roposiç'(( e / ( 11)11) ('),l/rei. pelo prazo de tili' . (cinto)

117il11110	.'a1a 111/1,

1 ,1 - no t'/ leu/O mi,1 imelulo dc /'OtaÇ() dc i'Ct/lIc.'i'Jl?lc'llI()

ilIcld'J)uIc, farto; uso da /la/t/via 2 (dois) Dcputa/os. sendo
1 (11111) a /tiS'O/' I1 /1lOf)(O1ç 1(1 1 ' 1 (1011) CO/1l/';l. /3._la T)1•a=o
ele ate 1!) (de:) inhliulos cticla um:

1'!1	será dise#usoI(, 1) iiltei'StiC'i/) /e'e,'i p,iental ei11F'e 0.5 dois

(l(/'li(..s de ira/?litaç'ao

NY 1" (2iIaimtio o /)t'/oIIíit/o inscrito ii ofi:e'r uso da
j'ilavra ou /0) ; , ualiar I.;/o o tempo /'rcu'i(to /IOi /10,1505
Iii e II d._'su'e irfl';; .s era a j'alavi'a iremsjei'ida. po,'
iiidicaçe)o do Líder de 131oco Pai'Iaiiienia,' ou de &ine'eo/a,
iiudepeiide,uieniciutc de iiiscm'iç't•í;i. ,r,ra t)epiitado.v que.

fim



relaliramentc à matéria, teiihain posição idêntica à cio
Deputado cujo prazo de pronunciamento será completado.

, 2"-Aplicado o disposto no ,s i"e ainda restando, tempo
não utilizado por Bancadas que tenham cieterininada
/)oSiÇ'â() relativamente ao, P/(?iet0, esse lempo será / r im isfe-
rido a Bancczc ias que temi/iam, quanto à m?latéria, posição
contraria a daquelas.

3" Quando se cicio/ar o rito especial /)c.lra propc'siçâo
que esteia tramitando eu, regime de urgência, os prazos de
que tratam os incisos 111, IV V e 1'! deste artigo não se
reduzirão à ,nelade.

§ 4" 7ra direito a inscrição j)arcifazcr uso da pa/w'ra,
observado o disposto no inciso 1, no que coube,: o Depu-
tado integrante de representação partidária de composição
/Iuumkrica imiSu/iciente para cl foiincição de Bancada.

• (Artigo acrescentado j)c'/o art. 1" da Resolução da
AL1G n° 5.183, de /4/7/1998.)
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Título VIII

Da Participiçu da 5 cicdadc ( ivil

CAPÍTULO 1

Da 1 niciativa de 1 ci

Art. 288 -- Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e
de iiiaicria itidelegável, a inicial i a popilar é eXeRid:i pela
aprcsentaçao, a .\sscmblcia 1 Àgislativa. de projeto ) de lei
SUl)sClit() p()1 -, m) mÍnin'n ), 10 (dez) mil cleit( )res d( ) 1 stad .
cm lista organizada por entidade associativa legalmente
C( ni'.i 1 tiída, (JUC Se F S 1)( )nsabili/at-a pela id()flet(ladC das
assinai u i'as.

1' - 1 ),)s suhscriTorcs do prolelo, 110 1TiiNi11)() 25
(vinte e Cinco p)r cento) 1')dcl) ser eleii n'es ;ilistad s na

apital do 1 st ado.

2 - (»iando necessário, a proposiçio sura
coe minhada a G)missão( :)missão dc ( a )nstltuiCa( e Justiça 1)ai'a sua
dde(.1tI1Ci( ) as c'xieflc1aS d	ai'i . 1 ..

- Nas Cofl11S as e cm Plenário, poderá usar da
pala\ i'a para discutir ( ) )1'( )jCt( de lei de iniciativa i
pelo prazo iot al de 0 , scs5c1I la) 111111111(>S, ( ) primcir(
stg11atrl() )U R 1 uClcS t I LIC este lit niver indicado.

• (/ii','afii at.'1'L'Sce1Ul(I() pelo ai'!, / "cia Re.a/iiç''io cia
.lI../(; ti ' 5.2/2, ck 95 2(X)$.i

• (.I,'lis,,'a ,'ei:ii,nt.'radt' ft'/ tu'!. 1" cia /?&'.sa/uç'ti C/(i .11_5/(i
¶ 18$ de // 1998.

1 í, 1, D'/i/k'riiç'v (ia 1e'i i/a .4L.'tI( ; n ' 233$. Je -16 2(H)3.,

Art. 289	]' íc ul tada a entidade assi eia t iva da
sociedade civil, Com excecão de partido polil IC() C0

EM



rcprescntaçâ() na Casa, a apresentação) à Assembleia
Legislativa de proposta de ação legislativa.

• (Vide Emenda a Consumição n° 32, de 18113/1998.)

A proposta a que se refere este artigo será
encaminhada à apreciação da Comissão de Parricipaciio Popular,
que poderá realizar audiência publica para discuti-la.

§ 2'- \provada a proposta, esta será transformada em
proposição de autoria da Comissão de Participaçao Popular
OU CflSejara, quando foi' o caso, a medida cabível.

§ 3° -Será anexada à prop()s1Ç() de autoria cia ( missão
de Participação Popular a proposição cm tramitação que
com ela guarde identidade ou semelhança, desde que a
proposta de ação legislativa que originou a proposição da
Comissão tenha sido protocolada antes da proposição de
aut( )ria parlamentar.

§ 4° - \plica-se à proposição de que trata este artigo o
disposto n §. 3°o	cio ari. 288.

• (.liiigo /L'/l!l/Ju.'I'cld() f)el() ar!. 1° cia Resolução cia .1LM(;
n°5.183. de /4'/998.)

• (.1/ligo com redação dada pelo ar!. 3° da Resolução da
1LMG ii" 5.212, de 91512003.)

• (Vicie Deliberação da Mesa 4lc:.4LM(; ,i'2.333. de -16 2003.)

CAPÍTULO II
[)as Rcpresent-açôes Populares

Art. 290 - A representação popular de pessoa física
MI jurídica contra ato 011 omlssa() de autoridade ou entidade
l)C1I)lica ou contra aio imputado a membro da Assembleia



1 cgis]ariva será examinada ])C1a5 comissões OU pela \ICSa,

(le'dc .juC seja:

1 - eticainitiliada p( ) I- escrito e assiiiada

II - matéria de cornpctcncia da A s sembleia 1 Ágislafi\a.

Rirígra (-) UfliC( ) - ( ) relau r da c )missa() a (1(1C for
(liSi lilllUda a iIIt (tia uiprcstiu ara relatora i em C( >1114 )ltTii(LRIC
C()111 4 arr. 11 4, (14) (lua ] ( dará CICflC11 a4 )S iiltClCSSut(l( is.

• (I/114,'() i'I1!(1flCPa4/() /)c!/1) (111 1" (/41 R ,'QÍUÇ(h) 4/a Aí 1(1'

,'i/:3. 4/4! 14	199'0

CAPÍTULO III

1),1 - \ udiencia 1 ul lica

Art. 291 - .\s COtflISSOCS poderão realizar 1'eUl11() de
au(.Iiuncia publica com Cidad( 5. (rgàos e entidades púl)liCas
OU CIVIS, para instruir matéria legislativa em trainite, l)Clri

Colfl( ) para tratar dc assunto> dc interesse J')Ul)liCo) relevante
atinente a sua área (1c atuação, mediante pr )( )sra de 1uak1tier
metnl)ro) ou a pedido da eiit idade interessada.

Paránit úni(- - a prop )st a ()Li ) peclid . constara
indicaçia da ma-ria a ser cxantiiiadit C das l)C55 )ISíi. Serem
()tiVidtS.

• (A rtig()  !('lllIfll4!11 11/4) /4_'/4)4 1?! / (/41 /4't SO/!iÇ1i() (/41 -li. A I(
ii ' 5./'.;$, de /4:' 199')

Am. 292 - ( uniprc a C( )iTllSSa( . P' r decisão da. maioria
(IC SeUS membro )5, tixar () número de representantes por
cru idade, verificar a OC( >rrencia 11() "  pressuposi >
seu CompareCimet'tt() C determinar 1) (lia, 4) local e a hora da
rcuntao).
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Parágrafo UflIC() - () Presidente da Comissão dará
Conhecimento da decisão à entidade solicitante.

• (. irtigo reizu,ni','ado pelo ar!. 1 'da Resolução da ALMG
W'5.183, de 14 - 1998.)

Art. 293 - .\ ordem dos trabalhos, na audiência pública,
atenderá, no que couber, ao disposto nos arts. 157 e 159 e
às normas estabelecidas C]() Presidente da comiss.

• (. hugo 1/ou/ne;'acl	'Io ar,. 1' cia Resolução da. ILMG
a" 5.183, de 14,7/, I 998.)

Art. 294 — A reunião de comissão destinada a audiência
pública em rcgiào do Estado será convocada com
antecedência mínima de 3 (três) dias.

• (Artigo re,zu,neraclo pelo ar!. 1 "da Resolução da .1LA1G
n" 5.183, cio' /-/'7/1998.)

CAPÍTULO IV

Dos 1 'vCfltos Institucionais

Art. 295 - Para subsidiar a elaboração legislativa, a
Assembleia poderá promover, por iniciativa da Mesa,
eventos que Possibilitem a discussão de temas de
competência do Poder Legislativo 1 '.StidUuil, Cm parceria
com entidades da sociedade civil organizada.

• (Ar!igo renu,nerado pelo ar!. I°da Resolução da .4LMG
n'> 5.183. de l4/'/998.)

Art. 296 - Incluem-se, entre os eventos a ciuc se refere
artigo aliterto )r:

1 - seminários legislativos;

11 - fóruns técnicos.



Parágrafo único - \ Mesa da \ssembicia definirá, cm
rc1liamcnt( P1P1'" >. os» )I)jCtjV( )S e a dinâmica dc Cada
eV( 1 lt( ).

U1r1igo /&'Fl1(1lc'fl1 /(' fI)C/() £111. 1' iki Rt,\i)Il1ç'I(/ (hi ;1 1. /( i

de 14 -.

Art. 297 - \plicam-sc às pi poSiÇes rcultantes dc
CVCI) 1 ( )5 lii stituCionaiS as I1( )t'lTlas dc tramitação pi-evisi as
fleSle Regimento. ()1)servad( )S OS seguintes procedimentos
especiais:

1 —	partir da apresentacan de allrcpr()lct() pela
C( )lnissa() dc i•c cscntaça( ) do c\'ClltO, será de 2() (vinte)
dias. pr )1'fl	\Ci por igual peru )d( . O 1taJ() para a COÍfl1SSU)

cuja competência estivei' relacionada ao terna apresentai' a
pr( i )slça( ) corresp )fldeflte

II - a C( )tT11S5() de t -c)rcSCfltdÇa() poduá pari1cipar d( )S

debates na  omissa ) autora da pr

III - as emendas Icrecidas à pr()p )sica() receberão
parecer cIii cornissio ConJ')e1entc. nos 2 (dois) turnos de
trarnitaca( ).

Parág rafo único - No caso de mio ser exercida a
prerrogativa 	ri' vista i	IflC1S( ) 1, a iniciativa caberá a
c uakuer 1 )eputad .

• (.1i'(it ,mW1k'F'UdQ p!l(/ ,i. / da 1?e.'i)1ziçc'io tia :l/. 1(7

n' 5183. de 14 - 1998.)

•
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Título IX
Regras Gerais (.tc Prazo

Art. 298 - Ao Presidente da Assembleia e ao de
COffllSSà() Compete fiscalizar o Cumprimento dos prazos.

• (Artigo renunerado pelo ar!. ]'da Resolução da AIJíG
W'5.183, de 14/7/1998.)

Art. 299 - No processo legislativo, os prazos são
fixados por:

1 - mês;

II - dia;

111 - hora.

1" - Os prazos indicados neste artigo contam-se:

- de (lata a data, no caso do inciso 1;

II - excluído (> dia cio COIVlCC() e illClUÍd() o cio
vencimento, no Caso do 1flC1S() II;

III — de minuto a iTinuto, 11<)  o'a So d() inciso III

2° - .\ contagem dos prazos terá seu Começo ou
término prorrogado para O primeiro dia útil posterior à data
fixada, nos seguintes casos:

1 - quando o termo) inicial coincidir com sábado,
(lo )mingo. feriado ou véspera desses dias;

II — quando () 1 ermo) final coincidir com sábado,
domingo ou feriado.

• (Artigo renumerada pelo ar!. J 0 da Resolução da AL ÍG
a" 5.183, de 14/71998.j
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Art. 300 - Os prazos SfC() CC )fltíflUUS C fl?i() CC )rrcrfl no
rcccsso.

• (l,íi. JCilI!JJ,c'!lOi() /)C1) ar!. 1 cia I&SOIl1Ç() 1a AL:1 I( i
i ' /$ dc 14	199

Art. 301 - Os pcdids de lEi iIulmaça(), assim
C0111dC1adLs :is diligcncias. S lJSpClldCiTi a tFtTlltlÇaR 1 (uma)
vc cm cada cí )misSao, 1)(>i-, 110) Inaxiiflo, (cinco dias úteis.

Iiigratúnico ) - ( )s pr jct s dc que tratam asalíncas
a c '1	do) inciso 1 do art. 1 (1,') «.'1-ào	 a tramnac

ate (.jUC se aucnda ao pedido dc informaçio.

• (.I?i ' f ,o,,,u,u'rado, /1cI() cI)i. / o/a RcsoIuçoo, da .- L. I( i
n" 5. I83. de 1 .1 - /99K)
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Título X

1)a Posse do Governador e do
Vice-Governador  do Estado

Art. 302 - Aberta a reunião solene para a posse do
Governador e do Vice-Governador do lstado, o Presidente
da \ssembleia designará comissão de Deputados para
recebê-los C introduzi-los no Plenário.

Parágrafo único - ( ) Governador e o Vice-Govcrnador
do 1 stado tomara() assento ao lado do Presidente da
Assembleia.

• (Artigo rc'nunzerado pelo ar!. 1° da Resolução da ALAÍG
W' 5.183, de 147/1998.)

Art. 303 - Prestado o Cornl)ri)miSso constitucional, o
Presidente cia .\ssembleia declarará empossados o
Governador e o Vice-Governador do 1 stado, lavrando-se
i-ermo em livro pr('pflo.

• (Arligo remunerado pelo ar!. 1" da Resolução da ALAÍG
W'5.183, de 14/7/1998)

Art. 304 - Vagando o cargo de Governador e de Vice-
(;overnador do Estado, ou ocorrendo o impedimento destes,
à posse de seu substituto aplica-se o disposto rios artigos
anteriores.

• (Artigo renu,nerado pelo ar!. 1" da Resolução da ALA1G
o" 5.183, de 141711998.)

171



Título XI

1), ( : 1flj')LICCIIfleflt() dc \iitridadc

Art. 305 - ( ) Presidente da .\ssemblcia convocara
rcUfl10 ) especial para OUVit• ( ) ( ( ) \ etfladoi d( ) 1 Stad( ),
( 1 liand() este manifestar o P°P° dc CXp r assunto de
interesse publico.

• (.-Irtigu /'&'fllil?lt'!?Ici) /)ci() ti!? / cia R ' /iiçcu da. 	i

/i 5.183, de

Art. 306 - À C( )flV( )caca() de SeCretaii() de 1 stado. de
dirigente de entidade da adndiiscnicão indireta cm de titular
de (>rgio diretamente subordinado ao Governador do

stad( ). para comparecerem ao ) Pl(ilali() da \ sscml)lcia
1 .cgislati\ a ou a (1 uak1uer de suas C( miss(es, a cies será
comunicada por meio de )fíCi() (lu(' conterá a iiidiCaCa( ) do
assunto a ser tratado e a data designada para seu
C( )iïI1)11cC1flefltO.

' 1 - e não j)U(l('r atendera convocação, a aiitondadc
aprcsciit ara jusuticacão , no pra/ de (lrs) dias, e propo It
nova dai a e hora para seu comparecimento.

§ 2° - ( ) flàO-C( uT11)arecimcnt() inustiticado coiistltul
crime de responsabilidade, flOS termo )S da leglSlaCàO.

• (1riigQ rc'?wn,t'radH /)C/ si1 1' da Rciciuçia dci .4 Li. /( i
5.183. de 1/ '/99$.)

• (1 ide Decisu Aarn,alivci cia /'revidencia ii' 15. de 15 9 2005.;

Art. 307 - 1 .ii'i caso de recusa ou de ii;u o-atendinicnio
a COflV( )CLL( ou a pedido de 10 I( )IIliaÇa( ), b(-111 mod(-
preStaça( ) (IC iiit0111iICI0 , falsa, nos tetivl()S do )S iflCiSOS \ 7 1 1,
Viii e IN do art. 1(X) udos inciso \II e N\ 1 do art. 233,
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por dirigente da adiriinistraço indireta. pelo ( mandante-
Geral da Polícia Militar ou por outra autoridade estadual, a
Assembleia Legislativa ou cjualc1ucr dc Suas comissões
cientificará do fato a autoridade competente, para sua
apuração, atendimento ao solicitado e aplicação da
penalidade cabível, no prazo dc 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único - Por solicitação de (!UaldlUer CO1Tl1SS()

ou a requerimento aprovado em Plenário, a Mesa da
.\sscmbleia, flOS 5 (cinco) dias Sul)Se(lIientcS ao término ) do
prazo estipulado neste artigo, encaminhará à autoridade
competente pedido escrito de informaçào acerca dos
procedimentos e das medidas adotadas, sol) pelia de
rcsponsal)ihzaçào, no caso de não-atendimento no prazo
de 30 (trinta) dias.

• (Artigo icounierado f)cl() ar!. / " ( 1(1 RCSo/i1Çcl() da ALAIG

ii' 5.183. de 14	1998.)

Art. 308 - ( ) Secretário de Lsiado poderá solicitar à
Assembleia Legislativa ou a uma dc suas comissões lliC
designe data para seu comparecimento, a fim de expor
assunto de relevância de sua Secretaria.

Parágrafo unlC() - () comparecimento a itic se refere
este artigo dependera de prévio entendimento com a Mesa
da Assembleia.

• (A iligo renunerado pelo ar!. 1" da Resolução (1(1 .41.1 l(
n 5.183. de 14 '1998.)

Art. 309 Poderá ser prorrogado, de ofício, pelo
Presidente da ;\ssciiibleia o tempo) fixado) para eX1)OSiÇà()
de Secretário de l.stado ou de dirigente de entidade da
administração indireta e para dcl)atcs que a ela sucederem.
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• 1. 1 Flg( 1C111flhiflh 1(1 /Cl() ui. 1`/a /?e.' oIuçJ da .IL . /G
ií 5./X$,	,ij. 1998)

Art. 310 - 1)uranrc a cxpusico C OS debates na
\ssenb1eii 1 egislativa, o secretálio de 1 stado ou odirigente
de entidade da administração indireta ficam sticit()s às
normas rciincnrais (ue regulam os debates e a (111cSta0) de
()1(ICIYI.

• (Arti'() ,e?IUII1.2ratIH pe1(, uui. 1 da Resoluçã,, da ;1L;íG
'z _m1$.,. de 14' 1998.)
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Título XII

1)o Processo nos Crimes de Responsabilidade
do Governador, do Vice-Governador

e de Secretário (IC 1 Stad()

Art. 311 - () processo nos crimes dc responsabilidade
do ( ;OVcfl1dOr, do \'icc-( ;ovcVnIdor e de Secretário de
1 'Sta(I() obedecerá 1 legislaçi() especial.

Parágrafo único - \plica-se o disposto neste arúgo ao
Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador-Geral do
Istado.

• (Artigo renumerada pelo ai-I. 1 "da Resolução da ALMG
n°5.183. de 14/711998.)
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Título XIII

1 ) ( r(dcnciancflr() d() Representantes
dos Org.os de ( . mttnicactc)

Ar. 312 - Os órgo de C()fl)L11flCaÇI() PO1C1.a0
credcnciai-se perante a Mesa da .\ssembleia para exercício
(Ias atividades jornalísticas, de 111 I( )l1)Ç( ) C diVuIgiÇaO.

Paraeraf() único -	OIfleflIe tera> acessu as
epend'ncias privativas da Assembleia Legislativa os

1 nialistas e demais profissionais credunciados. podendo a
Musa da Assembleia, a 1ttal(1Uer tempo, rever o
C1c(1e11CiL1flCfltO.

• (ir(igo ,e,zunzerLIj() pe/ ciri. 1 da I?'aluçat da 1LtIG
de 14 - I998.)
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Título XIV

Disposições [iflais e Transitórias

Art. 313 - .\ eleição da Mesa da .\sscmbleia para o
segundo l)iêfli() da 14' legislatura dar-se-á em reUlllà() especial,
na última quinzena da segunda SC5SO legislativa ordinária.

Parágrafo único — .\ posse dos eleitos, observado o
disposto no § 3° do art. 8°, dar-se-á em retinião especial, 110)

início da terceira sessão legislativa ordinária.

• (Artigo acreceiziado pelo ar!. 2" dá Resolução da
ALt 1(1 n°5. 183, de 14/711998.)

• (Artigo renu,nerado pelo ar!. 1" da Resolução da ALf(1'
,i°5.183, de 14/7/1998.)

• (Artigo cnn, redação dada pelo ar!. 2° da Rt'soliiç'ão (1(1
..lLtI(; n'5.19 -, de 30 11 201)0.)

.Art. 314 1 vedada a CCSS0 do Plenário para atividade
não prevista neste Regimento. exceto para a realizacão de
convençõe s, regionais de partidos políticos.

• (Artigo renwncrado pelo ar!. 2° da Resolução da A /(
n°5.183, de 14 - 1998).

• (Vide I'ortw'ia da .iLiI(i n°30. de 4/10/2000.)

Art. 315 — ( )s serviços administrativos da .\ssemblcia
1 .cgislativa serão executados por sua Secretaria e reger-se-
() por rcgulamellr() pr prio , neste incluído) ( ) aproveiramenu

do servidor inativo cm cargos C tUilÇi')CS de que tratam
arts. 21, 23 e 24 da Resolução n° 5.86, de 31 de agosto de
1990,  mediante seleção pela Escola do 1 egis1ativo.

• (Artigo renuinerado Jk'l() ar!. 2° da Resolução da ALI 1(1
n°5.183, de 14/1'1998)
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• (. tïti','() ,c1'u1a?flc,iIU!Q pela Deliberaç-ão tlti .1'c'StI IJU
• L.1IG ,i 1491. de 7'JJ/199,)

Art. 316 — \OS CtSOS ()iïi15OS. 1) Presidei'ite da
Assembleia aplicara o Rcgimenro Interno da ( ïtinara do s

Deputado, e, subsidiariamente, as praxes parlamentares.

• (;41'ligH ,-enumcradu pelu ari. 2 da R(!soluço tia ALARI(
a" 5. 183, de 14 1 7,1 qq,^.)

	Art. 317 —	s 15(quinze) primutros dias após a
vigência (k'sla res( )l1lcà( ). ( )1 )servadas as altcrac( )eS por ela
introduzidas, proceder-se-a t omp( )S1CI() (LIS comissões

l eIeIça() dos respectivos Presidentes e \'ice-Prcsidentes.

• (.1r!it'a )-e,,u,ncrair) pelo ar!. 2' £1£1 I?esoIuç-,zi da 'iL I(

ii " 5.l'$. de 14	I998.

A.rt. 318 — •\ tramit'ação das l)mpusices recebidas cm

data ante nc r a do inÍCio (Ia \tcnCia desta 1CSOlUCl()

ol)scrvanl as normas vienlCS tia data de seu recebimento.

• (,'lrtl,L'() -e,lu/nerh/'' /'e/U til'! 2'' tia Re.oluçtio ia AL.IG
5183, de 14

Art. 319 — 1 sta resolução entra em vigor na data de

	

sua p11l)l1Ctc0, exceto o art. 66:	T 40 do art. Ó 1)5
O 1	 '?	 7	2 •	2	' 'e 6 ao ari. ' I;c os aris. '5, _6, _8.' e )12 que vigorarao

a partir de 1 de fevereiro de 1 ¶)).

• (AJi41 lt'llIiflIt'lth/() pelo ai!. 2(1(1 /?t'so/aç,a tia ALA /C
a" 5. 1"$. de 14	1998.)

Palácio da 1 t)(.( Inhidelicia, 1'it1 l'kl() 1 I( )iizoIltC, l(>5 6 de
til )\'('nlI)r( de 1 Y),

1 )eptt iado R ineu Queiroz Presidente

1 )cpi ii ad() 1 ,11110) liiz. - 1 '-Sccrei an
I)cptitad ) 1 V() I( )Sc - 2''-'cC1Cta1'i( 1
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RESOLUÇÃO 5.183,
DE 14 DE JULHO DE 1998

Modifica a Resolução Ii° 5.1 76, de 6 de
novembro de 1997, que contém O) Regimento
Interno da :\sscmbleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Faço saber que a ;\SSCml3leia 1 cgislativa do Estado de
Minas Gerais aprovou, e eu promulgo i seguinte resolução):

Art. 10 - ( ) I'íflhl() VII - 1)0) Processo Legislativo -
Capítulo \' - Das Peculiaridades do Processo 1 cg1slativ() -
da RcsoluÇà() fl° 5.176, de 6 de novembro de 1997, fica
acrescido da seguinte Seção \' — 1)o Rito Especial —,
rcnumcrando-se os artigos SUl)SCqUCfltCS:

Seção V

Do Rito 1 sPccial

Art. 286 — Por deliberação do Plenário, poderá ser
adotado rito especial de tramitação para a proposição.

V' - Só poderão) tramitar simultaneamente, pel() rito
especial 2 (duas) proposiçôcs.

2° — O rito ) especial de tramitação não se aplica aos
projetos de que trata o art. 204.

Art. 287 — No rito especial, serão observados os
seguintes pi-ocedimen t( )S:

— os oradores serão) inscritos pelo Líder, que deverá
declarar o posicionamento relativo à proposição do) Bloco)
Parlamentar ou da Bancada não coligada em Bloco;
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11 - a Palav ra sei-,t concedida alterna(laiTICfltC,
ol )Scrvafld ( )-sc:

a) a distribuição c(1 uitativa do tempo de LISO da palavra
entre Blocos Parlamentares e entre Bancadas lavoráveis e
c( )1lI railas a proposiçà( );

1)) ° posicionamenio contrário e favorável à proposição),
durante a disCussào e o encaminhamento de votaçao;

e) a ordem de insci-içao do ,, BlOCOS Parlamentares e
das Bancadas;

cl) a ordem de inscriçào do Deputado;

111 - o prazo de discussão será de, no máximo, 4 (quatro)
horas, podendo cada orador usar da palavra por até 3() (trinta)
minutos;

IV - o prazo de encaminhamento de votação) será dc,
no) FfláXifl), 1 (uma) hora, podendo cada orador usar da
palavra por até 10 (dez) minutos

V - no encaminhamento de matéria destacada, farão
uso da palavra 2 (dois) Deputados, sendo 1 (um) a favor da
propo)siçà() e 1 (um) contra, pelo prazo de até 5 (cinco)
minutos cada um;

VI - no encaminhamento de votação de rccucriIT1cflto)
incidente, farão) uso da palavra 2 (dois) 1)cputados. sendo 1
(um) a favor da prop siçào e 1 (um) contra, pelo prazo de
até I0 (dez) minutos cada um;

VII - será dispensado o interstício regimental entre
dois turnos de tramitação.
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Quando o 1 )eputado inscrito não fizer uso da
palavra OU fl() utilizar 1 ( )d() O tempo nos incisos
Iii e 1 \ deste artigo, será a palavra transferida, por indicação
do Líder de Bloco Parlamentar ou de Bancada,
independentemente de inscrição, para Deputados
relativamente à matéria, tenham posição idêntica à do
Deputado cujo prazo de pronunciamento será completado.

§ 2° — ;\plicido o disposto fl() § 1° e ainda restando
C() llào) utilizado por Bancadas que tenham determinada
posição relativamente ao projeto, esse tempo será
transft'rido a Bancadas que tenham, quanto à matéria, poslçào)
contrária à daquelas.

§ 3° — Quando se adotar O rito )especial para proposição
( I UC esteja tramitando em regime de urgência, os prazos de
que tratam os incisos 111, I\ \ e VI deste artigo fl() se
reduzirão à metade.

4" —Terá direito a iiiscnçào para fazer USo da palavra,
observado o disposto no inciso 1, 1i( ) ( I UC couber, o Deputado
integrante de representação partidária de composicão
imrnérica insuficiente para a formação) de Bancada.

Art. 2" ( ) Título \ 1 \' l)isposiçôes Finais e
Transitórias — da Resolucã ii '' 5. 1 , de 6 de novembro de
1997, fica acrescido do seguinte art. 311, renumerando-se
os artigos subseqüentes:

"Art. 311 - .\ reunião deliberativa da Assembleia
1 egisIativa em 111e for apreciada proposição submetida ao)
rito especial de tramiraçào será trai smitida ao vivo, pela
TV \ssembleia.
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Par1graf( ufllC( - ( , 1Ia11d não houver, na ordem d
(_lia, 1')t( )')oSiÇa( ) SI.i1)lYlel ida a Q) especial de ri imiraç;1c , a
translnissa( ) t( ) \1V() (1C VCUflj ) deliberativa pudera limit
se ",1t t)ise do Grande 1 xpedienic.".

Art. 3	( )s dipi )S1IIV( )S (l RCsoluça() n" 5. 1 76. de 6
de ti( >\ 	)F( de 199, a seguir relacionad >s passam a vigorai-
COM a seguin 1 e redaça(

"Art. 11 ( )corrcnd() vaga na Mesa, seu preenchimeni(
far- si'- í por (-lelcão, dentro de 1 (dez ) dias, C irio 1)nlflleir()
au) (l ( )l'delfl do dia, CXCCI() para o car' de Presidente,

a \°aga ocorrer após 30 de fluVeiTil)r( ) --h) SCg11Ild(
ano ) do mandato) da Mesa, Caso em quc esta será ocupada
pcIo S1ICCSSOI' regliflerital.";

"Art. 83 - ............................

li - liii eii'( )iiTtJ)ei' (> ( )rad( )i' (JUe Se desviar	( ) eiri
. falar sobre matéria encida, bem mim) faltar a

ConSideIlCa( para com a \ssembleia 1 .egislativa. sua .\lesa.
suas C( )missoes ou algum de seus membros e em geral c( mi
rel)resenraflres do ])()dei - P11')h' ). Chai11a1id( ) ( ( rdcrn ii
rei iraid )-lhe a

"Art. 112 -

- ( ) Presidente deixará de receber o rcjuenmento
pie na(> atenda aos l'e(lUisit( )S regimentais, cal )elidO dessa

decis:a reCurso) ao Plenárn ). tio prai de 5 (cin(-o) dias.
ouvida a ( ( ) IfliSS() de ( ;ollstli uicao e ustica.'.

"Art. 123 - .-\s rciini(es de COrnisst() sào)

- ordinanas, as (111e SC ri iluzarn no s termo )S (li) art. 125;



II - extraordinárias, as ciuc se realizam Cm horari() ou
dia diversos dos fixados para as ordinárias, ConvoCadas pelo
seu Presidente, dc ofício 01.1 a 1-c(ticfl1Tieflt o da maioria de
SeUS mernl)ros;

III - especiais, as que se destinam a eleição (li)
Presidente, do Vice-Presidente ou à exposição de assuntos
de relevante interesse público.";

"Art. 135 -

Presidente poderá designar relator antes da
reunião, dando ciência do ato aos membr( s da C )missào.";

"Art. 166 - .\ questà0 dc ordem será formulada, no
prazo dc 5 (cinco) minutos, com clareza e indicação do
preceito que se pretende elucidar.";

"Art. 200

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

"Art. 254 Após \'otaçà() cm reunião) pública, o
Depuiado poderá fazereleclaração de voto pelo prazo de 5
(cinco) minutos. ':

"Art. 264 - Anunciada a votaçào, esta poderá ser
encaminhada pelo prazo de 10 (dez) minutos, incidindo O
encaminhamento sobre a 1)rOp05iã() tio seu todo, Ciii conjunto:
com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.":

"Art. 273 -

II - redução à metade dos prazos regimentais,
ressalvado) o disposto no § 30 do art. 287.";
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"Art. 282 - C) desta_1uc para votaça() cm separado dc
disp()sit1\'( Seni rCe1Uelid() ate o aflúflCi( > da fase
de \ taca() da pr()posica() pt1flct:1l. exceto () relativo a

n )SiÇU Stil)Iflet ida l rito ) CSj')celal ele t ramitaça( ). () qual
devera ser requerido até o Nício da segunda parte da
i.cun1_i( )..

Au. 4" — ( ) au. 125 da Res( )luçã() ti" 5.176. de 6 de
11() \  C1 1,11)1t dc 199- , passa a vigorar acrescido do se ,11,tiifltC 4':

"Au. 125 -

4"- ( ) ( liS J)( >S1 O Í1( ) ) grat( ) anterior tia( ) Se al1(Tt i
i'etiniio de ('()ifllSSt( ) parlaiiicnrar de inquérito. - .

Art. 5" — ( ) art. 162 da Rem )luça() n" 3. 176, de 6 de
fl( )\ ( I IIII)ro de 1 )(', passa a vigorai- acrescido elo seguinte

rentimeraneli se o seu paragra () tIfllC( ) Com 	2':

"Art. 162 —

, 1	( ) tc1ï FX) de aparte nà> excedera a 3 (tr's)
nhlraitos no Grande 1 'x1)ediCfl te.

Ari. 6" — O 1/vil do :111. 136 da Res )Iuça() o 5.1-6, de
6 de cInl)r() ele 199". passa avigorar c( >t11 a iTd1Çt()que
segue, acrescentando-se () artigo o seguinte 3"c
o seu , 3" a figurar com	4°:

"Art. 136 - ( ) membro da e )missac > pudera rcelucrur
vista elo parecer em discussao, (.jiRilielo 1121() 11011\C1'

(listril)tlica( ) ele seu avo1 ( ).

3'' - .\ disttiI)U1Ça( ele av 1I1S( ) (li) parecer devcr sei-
pelo relator ani c da leitura deste.''.
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Art. 7" () art. 282 da Resolução n° 3.176. de 6 de
novembro de 199 7 , fica acrescido dos seguinte ,,,	1 e 2°:

"Art. 282 -

1' - Cada Bancada, por intermédio de seu Líder,
pudera requerer destaques até o limite de 1 / 10 (um (lccirno)
do numero de artigos da proposição e de 1 / 10 (um décimo)
(li) número de emendas, assegurando-se o mínimo de 1
(um) destaque por representação) partidária.

§ 2° - Os destaques, para votação em separado, de
partes do artigo integrarão o limite previsto no parágrafo
anterior, relativamente ao numero de artigos da proposiçào.".

Art. 8" - O art. 120 da Resolução ri" 5.1 76, de 6 de
nOVembro de 1997, fica acrescido do seguinte iflCis() XXX:

"Art. 120 -

XXX - deferir pedicio de distribuiçio de avulso.'.

Art. 9" - ( ) art. 233 da Resolução ri" 5.176, de 6 de
novembro de 199 — , fica acrescido do seguinte inciso XXIII:

"Art.233

XXIII - rito especial.".

Art. 10 - 1sta resolução entra cm vigor na data de sua
publicação, exceto no que se refere aos ar ts. 1° e 2°, que
Vii( rarào a partir de 1° de fevereiro de 1999. 

Art. 11 - Revogam-se as disposiçôes cm contrário.
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Palácio da mcc )fltidcflcia. cm BCI() 1 I( )tlZOflIC. ao , 14

de jLIIh() de 1998.

1 )cpuiad R.c incu ( ,2 uciroz - Presideniu da .\ 1 \1(

• P1(IJ/iL1dU FU) iíiflclS Gerais, na 	'Dfri /)
1egi.sIaii	em 15 - 199S,



RESOLUÇÃO N > 5.197,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000

Altera o ai-t. 75 da Resolução n° 5.176, de
6 de novembro de 1997, que contém 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
1 stado de Minas Gerais.

laço sal)cr que a \ssembleia 1 cgislativa (li) 1 ,'St1(l() de
Minas Gerais aprovou e eu promulgo a seguinte resoluçào:

Art. 1" - ( ) art. 75 da Resolução n° 5.176, de 6 dc
iloVClYlbr() de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 75 - :\ Mesa da Assembleia é composta do
Presidente, de 3 (três) Vice-Presidentes e 3 (três) Secretarios.".

Art. 2° - () art. 313 da Resolução ri" 5.1 6, de 6 de
novembro dc 1997, alterado pela Resolução li ` 5.183, dc 14
de julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 313 - .\ eleição da Mesa da \sseinb1cia para o
segundo biênio cia 1 4a 1 egis1atura dar-se-á em rcuniao especial,
na última 1uinzena da segunda sessão legislativa ordinária.

ParágrafO único posse dos eleitos, observado o
disposto no 3" do art. 80, dar-se á cm reunião especial, no
início cia terceira SCSS(> legislativa ordinária.".

Art. 3° — 1 sta resolução entra em vigor Ilíl (lata (IC sua
P U1 )licacào.

Art. 4" -- Revogam-se as dispostçôcs em contrário e os arts.
286 e 287 da Resolução ri" 5.176, de 6 de novembro dc 1997.
modificados Pela Resolução n° 5.183, de 14 de )LIIII0 dc 1998.
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Palácio (lii IflC( )fl tidencia. cm Hei) 1 1 on> )ntc. ao, 3(

(IC I1 )VCiT1I)1( (IC 2000.

1 )cpui ld( ) \ndersn \daiit - Ptcsiduntc da .\1 \1( .

• I'iilliccicíu tio ,'%Ijna.ç Gerais, na cç'o Diário do
Lc'L,'i.i(iIiYO, t',j , U112,2000.



RESOLUÇÃO N° 5.204,
DE 3 DE JULHO DE 2002

Altera a redação dos arts. 101 e 102 da
Resolução n 0 5.176, de 6 de novembro de 1997,
que contém o Regimento ItitelTio) cia :\sscmbleia
Le gislativa cio U.stado de Minas Gerais.

laço sal)er que a Assembleia 1 cgislativa do 1 Stacl() de
\Iinas Gerais aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - () art. 101 cia Resolução n° 5.176, de 6 de
novembro de 1997, fica acrescido CIO Seguinte inCiSo XV:

"Art. 101 -.

XV - de Segurança Pública.".

Art. 20 - O art. 102 da Resolução n° 5.176, de 6 de
novembro de 1997, fica acrescido cio seguinte inciso XV,
revogando-se a alínea ''d" cio seu inciso V

"Art. 102 -

XV - cia Comissão de Segurança Pública:

a) a política de segurança pública;

b) a política de combate ao crime organizado;

c) a política carcerária;

d) a política de recuperação e de reintegração social
de egressos cio sistema prisional;

e) a defesa civil.".
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Art. 3° - ( ) inciso IV do tli. 101 da RcSoltIÇU) 11°

5.1 -6, de 6 dc n vcmbr( dc 1 99—! , passa a vigorar CO m a
sci.iintc redação:

"Art. 101 -

1 \	de 1 )cfcsa h ( . ns iniih t • ( dc) (	ni ril )ijn 1 c''.

Art. 4° - ( ) inciso IV do ari . 11)2 da Rcsoluçau n°
5,176, de 6 de floVeml)ro) de 1997, fica acrescido das-
seguintes alíneas "f". "g" e "Ii":

'\rt. 102 -

IV -

as rclacôcs entre o fiscoe o contribuinte, C()111 vistas
à promoçao dc um rclacionamcn tu fundado cm
COO >peracao. respeiro mútuo e parceria:

g) i (rienraçao) e a U(lUCiÇa() (li) C( )F1I ril)hintc:

h) a tisCaIizacao) d> cumprimcnu c, pelo ft dcr púl)ltc
estadual, das normas constitucIonais dc defesa dos dircit
d() Co )nrnbuintc.''.

Art. 50 - 1 sta reso luça ) entra cm v igor na data dc sua
pul)l icacu ).

Art. 6° - Revogam-se as dispo sicocs cm c mi iii-i

Palaci( ) da mcc >nticicncia. cm Rcl( > tio orli )ntc, ao, 3 dc
julho dc 2(H)2.)2.

I)cputado .\nr'nio J ulio - Presidcti te da \ 1 \ 1 ( .

• P11I'/icckk.' ?U. .Ii1ULS (,t!IU/.V, )IOJ Si'Ç() /)uirio do

I(c,'i/(I1ic(. c',,i 4

MME



RESOLUÇÃO N" 5.207,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2002

1 stabciccc procedimentos disciplinares
relativos a ética e I() decoro parlamentar e da
outras providências.

Faço saber l Ue a Assembleia 1 egislativa (l( 1 lstao.10 (IC

\ tinas Gerais aprovou, e eu pr()1flhikO a Seguinte TCS( )lUÇio

CAPÍTULO 1

l)isposiçôes Preliminares

Art. l	\o CXCVCÍC10 do mandato, o Deputado
atenderá às prescricões constitucionais e às comidas nesta
resolução sujeitando-se aos procedimentos disciplinares
nela previstos.

Art. 2° - Consideram-se incompatíveis COÍfl a ética e
o decoro parlamentar:

- O abuso de prerrogativa constitucional )U legal;

II - a inobservância das vedações do arr. 5 da
(:oI1stit-Lliç0 ) do F.stado, diretamente ou por intermédio de
terceiros;

III - a perccpcà() de vantagem indevida;

IV - a prática de irregularidade no desempenho do
mandato ou de encargo dele decorrente, compreendidos:

a) o ato que atente contra a dignidade da investidura,
do Poder 1 cgislarivo e das instituições democráticas;



1)) a pr >nioÇa< ) (IC ii ilelesSC C( )ntrarl() aos tiiis (li) poder
1)1d)1iCO

c) a aus'ncia, em cada sess	legislativa rdiniria,
(minta )arte (ias reuniões 1 )rdinaiias de carater dClll)Crativ(
da Assembleia OU da COi'flisSa() permanente de i-' o

1 )eputad ) seta mcml)ro, salvo no, casos de licença ou de
missa() aul ( )rivada:

(4 a co )liCCSSa( ) de auxílio ()0 sul)venca( ), Clii (uak1uer
rubrica orÇaiTiefltiui, a entidade de que participe o

1 )epurad ()U plrCiii e seu s C( )flsallgtlifleo) ()ii atiin, ai
terceiro grau

a ofensa física ou moral a l)eputado, a servidor do
])()dei- 1 .egi sia tiV( ) <> ti i qualquer ()Utt( ) cidadao, nas
dependencias da	bleia;

a pr i ica de fraude o lue, po r qualquer mci >1 >U forma,
(.( )iTipr( )rncta () rcgi.ilar aiidamen tI) 11()S 1 ral)allic )s legislativo )S,

COM a finalidade de alterar o residi ad' de (lehl)craçao

g) a o >niissao ) iiiteliCl( mal de 111 l( )rmaça( ) relevante ( ) I.1 a
prestaciio intencional de informação falsa nas declarações
dc que vi-ata art. K° desta res( )luca( )

li) o> um) do po >dcr e das prcrn gativas do cargo para
consi ranger <)ti aliciar (jI.iakjuer l" COiTI () fIirI de obter
favorecinien tu:

i) a revelação do> conteúdo dc debate (>ti d(-lll)craca
(IOC a .\ ssCiiil)leia. ou comissão hajam rcs \' ido man ici•
se c re tu:

EN



a revelação de inf( iiviaçào ou documento oficial de
caráter reservado de (IUC tenha tido conhecimento na forma
regimental;

1) o USO de verba de gal)iiletc cm desacordo com OS

1) ri11CíPi0S fixado ,,, iR) "Capiii " do ari. 13 da ( ;oflst1t Uiçào do
lstado;

rn) a fraude, por qualquer meio ou forma, do registro
de presença a reunião de Plenário ou (IU ComiSsão.

CAPÍTULO II

1)a Comissào de (uca e Decoro Parlamentar

Art. 30 - Fica instituída a Comissão de 1 ' tica e 1 )ccoro
Parlamentar, composta de sete membros titulares e igual
número de suplentes, designados para mandato de dois anos,
coincidente com o da Mesa da Assembleia, observado o
princípio da pr )porCionalidadc partidária e o rodízio entre
partidos políticos ou blocos parlamentares não
representados na Comissão.

1° - Não poderá ser membro da Com i ssão o
Deputado:

- submetido a processo disciplinar em curso, por
ato atentatório  ao decoro parlamentar OU com este
incompatível;

II - que tenha recebido, na legislatura, penalidade
disciplinar de SkISj)eflsã() dc prerrogativa regimental ou de
suSpcllsã() temporária do exercício do mandato, da itiai se
tenha o registro nos anais ou arquivos da (,asa.
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2° - Os Líderes partidários encaminharão i Mesa, nos
meses de fevereiro e março, na primeira e na terceira sessoes
legislativas de cada legislatura, OS OOI11CS dos 1 )e1)Utad( )S
indicad IS para Integrara Comissão, em illh111C1() C( )ITCSJ)( nden te
ao d II )r( 1 das vaga- que coube rem a seu j)arndc .

§V -.\s indicações a t, Se rctei'c o parágrafo ) anterior
seriu acompanhadas dadoctimentaç,10 arualizada de cada
Deputado ifldicad(), fl1 t( )Vfl'1i do art. 8, desta resolução.

40 - ( ) reccl)itncnt() de rcprcscii 1 aÇl() C( )flt i • a il1CIfli )n
da (omissão por inftingCi1cia dos preceitos esi al)elecidc )S

por esta resolução, com prova inCllUiV( Ica (Li Veracidade da
aCusaça( ), C()11SI itiii C1I.15a jiara SCII iinediatc ) a last alTicili ),
determinado (te ohCI() pelo Presidente da ( )missão,
perdurando até a decisão titia1 sobre () caso.

Art. 40 — :omj're	( )rn1s I( 1 de FÁica e DCC( )F(

Pariam(—n(—ar:

zelar pela observância dos preceitos estal)elecid( IS

nesta so1uçao

II auxiliar o Presidente na manlilencà() do decoro, da
ordem e da disciplina no ail1I)lt() da \ssembleia;

III - apresentar pn)icio de lei, pr I j eto) de res-olliçao (III
oul 1:i l) V ( )p( sicà annent (- a inat ei-Ia de sua c )mperencta.
l)e1n C( )lfl( ) 1)1( )Iii( )VCt a C()I15( )lidaca( 1 (]'as fl(>rfl1I5 Conridas
1'tCSIa i'esoluça

IV - instruir proccsso) contra [)eputad() e elaborar
de res Ii uçào que in1portc sanção ética que deva

ser si ii )n'ietida a	1 icniri )



- eIal)orar parecei' SOl)re a convenic'ncia de a
Assembleia sustar processo instruído contra Deputado pelo
Poder Judiciário, flOS termos do arr. 53 da Constituição da
República, com a redação dada pela 1 'menda à ( )fistituiçào
n° 35, de 2() de dezembro de 2001;

VI - responder a consulta da Mesa, de comissão ou
de Deputado sobre matéria dc sua Competência;

- observar o cumprlmcnt-() da proibição de porte
de arma, tendo poder para revistar e desarmar

VIII - designar Uni de seus fllllflI)roS J)a1'I participar,
na Comissão de ( ;Oflsfltuiçào cJusnça, (li) exame das matérias
a (IUC se refere o 1 d arr. 53 do Regimento Interno da
Assembleia;

IX - designar um de seus rnenhl)ros para participar, na
("omissão de Constituição e justica, do exame da matéria
de que trata o inciso III do 1° do art. 59 do Regimento
Interno da \ssembleia.

Art. 50 - ,\ Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
ol)St'rvará, quanto à organização interna e à ordem de seus
trabalhos, as disposiçôes regimentais relativas ao
funcionamento das comissôes, incluídas as normas relativas
à eleição de seu Presidente.

l ' - Os membro )S da Comissão observarão, sol) pena
dc imediato desligamento e substituição, a discrição e o
sigilo inerentes à natureza de sua funçào.

§ 2° - Será automaticamente desligado da ( Oflh1S5() O

membro .juc deixar de comparecer, sem justificativa, a três



ICUIIIOCS ()ti, aiíidt (IUC jIIStifiCatIai)CrltC, a tïi1i5 de 5(15

1eU11IOCS, i'il iY1CSiT1t se-a() legislai iva.

- \s delil)eraçôes da ( ) ifllSS() '4erl() tiT(ltS

r maioria aI)soh.Ita.

40 \ Cornissiu terá J)Oder de iflveStigaça() propri()
(LI autoridade judicial, aleni de()utr( )s pre\ist s cm lei e fl( )

Rcimento Interno da .\ssembleia.

5° -- \plicam-se au Presidente da ( missao as
disposiçoes comidas na 1)eliberacic o 1.389, de 6 de
fevereir( de 1 99-7 , relativas ao ( ( )rregedor da \ssembleia.

, 6° — Os membros da ( omissiu iiio serão
remunerad()s pelo exercício da fuilOo.

, T° .\ ( ;)missão ) cOfltala mni O SSCSS( )ran'ient( ) d(
C( )rl)() 1 ecii1C ) da \sseiriblcia.

CAPÍTULO III

1)a ( )i tvidoiia Pai—Lamentar

Art. 6° - Fica criada a Ouvid aia Parlameiit ar, Co1Ti) sIa
por um ( )uvid r-( eral e um Ouvidor SU1)Stiflht( ). designados
dentre )5 1 )eputadt s pel Presidente da \sscmblcia para
manclaio de dois anos, o ancidente C()111 o da Mesa, vedada a
ree( )fldUÇt( )

Art. 7° — Conpct e à ( )uvid nia Parlamentar:

1 - receber, examinar e encaminhar a >5 drgàos

COITI 1 )ete11teS as rCCIaiTiaÇOCs 011 as rei'>resefltacOes de CSS( >a
física ou jurídica referentes a membro da \ssembleia;



II - Propor à Mesa medidas necessárias à regularidade
dos trabalhos legislativos e administrativos, bem Como ao
aperfeiçoamento da organização da Assembleia;

III - solicitar à Mesaque encaminhe ao Tribunal de
Contas cio 1 stado, l Polícia Federal, ao Ministério l'úblic()
ou a outro órgão competente as denúncias recebidas (C
necessitem de esclarecimentos.

CAPITULO IV
Dos l)0CUIflCfl tos Obrigatórios

Art. 8° - () Deputado apresentará à Comissão de ítica
e Decoro Parlamentar, no J)rZ() de quinze dias contados
do recebimento da solicitação, os Seguintes documentos,
para fins de ampla investigação, divulgação e l)t11)hcida(-1c:

1 - cópia das declarações de imposto de renda e de
l)efl5 dc) Deputado, do cônjuge ou companheiro e dos filhos,
bem como das pessoas jurídicas 501) seu controle direto
ou indireto, referentes aos últimos cinco anos;

IT - copia das certidões de rcgstro irflol)iliári() dos
bens cio I)cputado, do cônjuge ou companheiro e dos filhos,
bem COtfl() de, pessoajurídica sol) seu controle direto ou
indireto.

Parágrafo único - Caberá à Comissão deliberar sobre a
conveniência da publicação e da divulgação dos documentos
referidos neste artigo.

CAPÍTULO V
Das Penalidades
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Art. 90 - ( ) Depurad(> (1UC praticar ato incompatível
Com a ética e o decoro parlamentar estara sujeito as seguintes

1 aI 1 d ade s;

- ceiist.ira vcrl)al:

II - censura escrita. publicada w) Olga() oficial (1()S
P( )(ICItS (h) 1 S1ad( ) e transcrita n s aiiais da (

III	sUSj)CflSà() (IC prClTOgatIVaS rcgirnentais;

1 \ impedimento tefl1)(rfl() do cxci -cicio do flilndatR
nao excedente a trinta dias

— perda do> mandai o.

Paragral() u1UC() - 1`.111	lalti Uef das hipóteses, sera
aSSCU id(I( ) a( ) acusado) () dircit de ai lipla detesa.

Art. 10 — censura verbal sera aplicada pelo Presidente
da \sseirobleia ou de comissao. fl() UXC1CÍC1() do poder de

hcia. a Deputado que peri uri a r a )rdem da reunia o

jtiicar ato juc intrinja as regras de boa conduta nas
dcpcndncias da \ssernbleat.

Art. li \ censura escrita ser;'o aplicada pela ( nissào
de 1 i ica e l)ec()r( ) Pai-1a1111 . 111;11 - ao 1 )eputad ) que illc ri•eV
(111 ( 1 tlt_ 1 Uer das vedaçoes previstas 110) art. 2° desta
F(S( )IIJÇ.U).

Art. 12 — .\ suspensa(> de prern gativa regimental será
aplicada pelo Plenário da .\ssembleia, por proposta da

missão de Ética e Decoro) Parlamentar, ao Depurado
(jue



- praticar transgressa() grave ou reiterada a preceito
constitucional ou regimental e que 1 unha sido punido,
anteriormente, com a censura escrita;

II - incorrer em qualquer das vedações das alíneas
e "1" do inciso IV do arr. 2° desta resolução.

Parágrafo único -	() passíveis (l(' suspensào 1S

seguintes prerrogativas:

a) usar a palavra, uni reunião de Plenário, no horário
destinado ao Grande Expediente ou à terceira parte da
tCUfllà() ordinária;

b) encaminhar discurso para publicação no "Diário do
Legislativo'';

c) candidatar-se a cargo de membro da Mesa ou de
Presidente ou Vice-Presidente de COmISSãO ou nele
PC rmanece r;

d) ser designado relator de proposição em comissão
ou fl() Plenário.

Art. 13 - ( ) impedimento tcrnporan() cio exercício do
mandato será imposto ao Deputado que:

- praticar transgressão) grave ou reiterada a preceito)
constitucional ou regimental e que tenha sido punido,
anteriormente, com a suspensão de prerrogativa regimental;

II - incidir cm qualquer das vedações previstas nas
alíneas ''g'', "h" e "m'' do i nc i somcis() I\' do ari. 2° desta resolucão

III - faltar, sem motivo justificado, a um quinto) das
reuniões ordinárias de caráter deliberativo, na mesma SC5S()

legislativa ordinária ou extra( )rdinárla.
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Art. 14 - Será punido c o m a perda do mandato o
Deputa(l) clue:

1 - praticar ( ransgressa( ) grave ml reiterada a 1)reCCit( 1

constituci( uai ou regimental e cue tenha ' , idO punid().
anteriormente, Com o impedimento temporario do exercício
(li) inandato

II - j flC( >rrcr em civa lci uer das hipoteses previstas n( >s
incisos III. 1 \,	e VI do art. 5 da ( )flStituiCO Cli) 1 stad( >

III - inc )rrer cm c1ualc1ucr das hip(ieses pre v istas 11(

inciso ii e na alínea "d" cli inciso IV cl(> aut. 2° desta
rem >lttÇiO.

CAPÍTULO VI

[)o Processo Disciplinar

Art. 15 - \s censuras ' erbal e escrita ciao aplicadas,
rcspcCnvanlclllc. nos lermos (105 ar is. 10 e 1 1 desta
rcs( )Iuça( , dc (>tíCio ou rricdiatiic 1)1 -OV0CaÇ1() de 1 )epui a(( ).

1)s ( )U'vl(I( ) ( ) 1 )cputaclo 1 riu1i5L1CSS( )r.

11i1)OtCSe prevista tio "eaiui deste artig(>.
Ia >dciá ) 1 )epui acli pctnict( 1 rec )rrcr à ( : 011`Ii ss,_10 de 1 .tiCa e
1 )cc( ro Parlamentar no praz(> de setenta e duas horas
CO 1111 ad() da ( )C( )rreflcia da 1)(1VI ICà( .

2° -	pra/() para jii1camento do recurso de que
trata o 1° será de c1uinze dias e> mtados dc seu recebimcnl().

3° - ( aS>> ) tCCUtSO sela liIgad() 1)r( )Cedefltc, será
tcita rctrataça> , a ser registrada em ara, na prinicira rcunià
ordinária de Plenario) ou de Coíflissao) subsc ] üentc a
decisão.
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Art. 16 — \ penalidade de suspensao de prerrogativa
regimental será decidida pelo Plenano, cm escrutínio secreto
e por iTIaiOiia simples, mediante provocaçà(> da Mesa ou da
Comissào de [rica e Decoro Parlamentar, observado o
seguinte:

1 — qualquer cidadão é parte legíi mia para representar
junto à ( )uvidoria Parlamentar, especificando OS fatos e as
respectivas provas

II - recebida a representação nos termos do inciso 1,
verificada a ocorrência dos fatos e as respectivas provas, o
Ouvidor-Geral a encaminhará à Comissão, cujo Presidente
instaurará o processo e designará relator, rios termos do
art. 20 desta resolução;

111 - instaurado o processo, a Comissão promoverá a
apuração stimária d( )s fatos, assegurando () representa(]()
ampla defesa e providenciando as diligências necessárias,
fl() prazo de trinta dias

IV - ao final da apuração, a Comissão emitirá parecer
concluindo pela procedência ou improcedência da
representação, e determinara seu ar(luivamellto) ou pf( )p( )ra
a aplicação da penalidade de que trata este artigo, hipótese
esta em que o parecer será encaminhado à Mesa e, urna
vez lido no l'xpediente, será publicado e distribuído em
avulsos para inclusão na ordem do dia.

J ' — penalidade a juc se refere o "caput" pOdera
incidir sobre todas as errogativas referidas no parágrafo
único do arr. 12 desta resolução OU apenas sobre algumas,
a jUÍZO) da Comissão, iue deverá fixar seu alcance,
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cunsiderandu a atuação parlamentar pt do acusado,

>5 motivo ,' C as C( ) t 'ISC( l UCflCilS da lo h'açao Cometida.

2° - 1 iii c j iaik1ucr li >s CISOS, a SiJS1)C11S() flà() SC

estenderá por iii dc sCIS 111cc.

Art. 17 - . \ I);11111ac1 ( dc iIl'i1'>CdirflCilt() 1c1ïi1)Ora.ti() cli>

CXCICÍCIO (li) Inafldat() scra decidida pci> Pictiario, cm

CSCrlltífli() ScCVct() C por Iflt1Ot1d simplcs. mediaoic

I OCaCà> da Mesa ou da (. )flISS() de Itica e DCC()1()

1 ar1arncntar.

Parágrafo) UnlC( > — 'Na 111 1 )OtCSC
 de infração d( ) iflCiS(

111 do art. 13 desta resolução, a sallÇà() sera aplicada pela

.\ lesa, de )tici( ( )ii por pr ' ocacà0( >caca de Deputado, observado

disposto fl( parágrafo ) UOIC( ) d( ) art. )O dcsi a 1cSOIi1Ça( ).

Art. 18 \ perda do iii:iiida t() scra decidida pelo

licnarl( ), C1ï cSCrtllÍlTii() secreio e por maioria ahsoliita (k

\( )t( )S. mediante iniciativa da Nk't.

Parágrafo único - Na hipótese de ocorrcncla d

disposto flOS incisos 111, IV e V do art. da ( ;onStitUiç

(li) 1 stadt , i saflçà( > SC1I aplicada pela Musa, de >tíCi( )

)r rovocaca de I)cpLltad 1, ol)servad ) () disposto

trra t() UnIC do art. 9, desta ieSoluÇà(

Art. 19 - . \ representação contra [)cput ado pm ai

sti)eit( a pena de lmpCdllïICflt( ) tcmporan( > d() cxereicl( ) (l(

inandaio (lii de perda cl mandam SC fa iii icialnic iii e

encaminhada pela Mesa à .omissac) de It iea e Decoro

Parlamentar. ,ah() cj uand o proCcss( ) tiver (Agem na

própria ( :1 )lii1SS1O.

Em



Art. 20 - Recebida a representaçao, a Comissão de
ltica e Decoro Parlamentar adotará os seguintes
procedimentos:

1 - designará Como relator um de seus membros
efetivos C, no prazo de quarenta e CIUC() (lias contados do
recebimento da rcprescn 1 ação, protll )vera a apuraçao dos
latos e das responsabilidades;

II encaminhará, 110 (lia do recebimento, copia da
representação ao Deputado acusado, que terá o prazo de
dez dias para apresentar defesa escrita e provas;

III - esgotado o prazo previsto no fflCiS() II sem
apresei ii acão de defesa, o Presidente da ( orriissão nomeará
defensor dativo para oferecê-la, concedendo-lhe igual prazo

IV - apresentada a defesa, procedera às diligencias
necessárias e t instnlça() l)rol)atóna, proferindo, cm seguida,
parecer que conci iii rã pela procedência ou pelo
arquivamento da representação, em prazo não excedente
ao previsto no inciso 1 deste artigo.

1 ° - Será observada, na designação para a relato ria, a
alternância entre os membros efetivos da Comissão, em
ordem decrescente de idade, iniciado o processo pelo mais
idoso.

- \ relau na lúio poderá fl'Cd11 sobre Depurado
filiado ao mesmo partido político daquele a quem se refere
a representação.

30 - Ocorrendo o impedimento a que se refere o §
2° deste artigo, o Depurado impedido será substituído por

203



suceder imediatamente na ordem estabelecida
' 1 c i iii'nira O SCO P' )SICI( )flirflCi'it ) na )rClefll de

dlStfll)Uicào de matérias.

Art. 21 - (:aso) conclua pela pr)cedencia da
represcntacào. a Comisão de 1 Itica e Decoro Parlamentar
p11	ra projeio dc resolução ) ( 1IC declare ( 1m1')cdimeni(
1 eiuporan( ) ( li> CXCICÍC1() (-I() 1ancIat() ( ) l.I eticairlinhafli

)CCSSO a ( ( ) fliSSI() de ( ;OflStlitliça( e justiça, SC O ato for
passível de pena de perda do mandato.

1 ° - \ ( )Imssa() de ( nsrit uiçào e ) usi iça exniinarí
a legalidade e a c >nstltuCi( )ilalidade do proccSso e emiti rã
parecer n( ) ) iI'. de CIflC( ) IcLilIIOCS ordinanas contadas- d
SC(1 recebliTienu).

2° - É ticu1tada à GE niissàn de ConstituiçA e Justiça
l ( )ltl\a do acllSa(l( ) ou de seu advogado para esclarecimento
( )ti 111 t( )1111iÇl( ) adicional I (lCt(sa, observado) E) j)1l/() 1iX1(I(
1i( )	1° (lCSl(' arligo.

-- (;>1Ujda a tramiIaço nas C)mlsse5 de Enca
e 1)eCOr() Parlamentar e dc ( a )llStitUiÇa() e Justiça. SCra o
processo) encaminhado a Mesa da .\sscml)leia, para que
exerça a atril)tiica( ) COO te rida pelo E 2° d( ) art .5M da
a )ilStitUicà( ) d( ) 1 MaS, n(> praia de dez dias.

4° - ( ) projeto de rcs ilução aprescntad pela Mesa
da \ sseml lcia scra recebido na primeira reunião ordinária
que se segui v, plll)liCad() li( > "1 )iário do legislativo'  e
(1151 ril)uid( ) Cm avulsos para lliCluSi1() em ordem d( > dia.

5° - \ renúncia de 1)cpui aLIE) St.lbillcti(l( a po )CCSS(

iic tenha como) penalidade a perda do maiidau terá seus



efeitos SU5Cfl5OS até que sejam concluídas as deliberações
previstas flOS 2° e 3° do art. 58 da Constituição do Estado.

Art. 22 - l ' facultado ao l)eputado, em qualquer caso,
constituir advogado para sua defesa, o qual poderá atuar
em todas as fases do processo.

Art. 23 - Qualquer Deputado, cidadão ou partido
político com assento na Assembleia poderá encaminhar à
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar representação
contra Deputado pela prática dos atos de que trata o art. 2°
desta resolução.

1 ' - Não será recebida representação nau
fundamentada.

2° - Somente será recebida denúncia anônima se
acompanhada de documento compr( )l)atorlo ou evidências
que justifiquem a instauração de procedimento
investigatúrio, observado o 3° do art.5° desta resolução.

3° - Recebida a representação, a Comissão pr»noverá
a apuração dos fatos, nos termos do art. 2() desta resolução.

§ 4° - Poderá a Comissão, independentemente de
representação, promover a apuração referida no § 3° deste artigo.

Art. 24 - ( ) Deputado acusado por outro da prática de
ato (IIC ofenda a sua honra poderá requerer ao Presidente
da Assembleia ou ao da ( oIfl1sS() de 1 tica e Decoro
Parlamentar a determinação de providências para apurar a
veracidade da arguição e, provada a improcedência da
acusação, a imposição do ônus da retratação ao Deputado
ofensor, em reunião ordinária.
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1°\ apuração de que, trata o "caput" deste artigo
será feita fl() pra/.() cii' trinta dias contados do rCCCbiífletlt()
cio rccjucrimcnio do) ofendido.

2° - 0oi1 1)etc a ((!)missa() proceder à apuração,
assegurada a oitiva do oteiiso )F e d ofendido. observa(o) o
disp( sto no parágrafo úIUCO) cio art. 9° desta resolução.

3° - Independentemenie cia rei rataçà(>,será publicada,
no órgão oficial dos P dcrcs do 1 stado e no periódico de
maior circulação no 1 stado, declaração do Presidente da
.\sscmblc'ia ou cia ( ;oi-nissào, contendo os nomes do ofensor
e cio Ofendido e o resultado cia in-vestigação efetuada, quinze
dias após a sua conclusão.

Art. 25 - Se, no decorrer cio t( )c:esso, for CO1T1( >\a(lo)
que o denunciante agiu com imã-fé, dolo ou culpa,
apresentando fatos ou afirmações (UC sal)ia serem
inveridicos ou destituídos cii' futiciainento, ou si' manifestou
de foi-ma ofensiva à clenu cracia, aos Poderes constituídos
ou a seus ineinl)ros, a Comissão de 1 'tica e Decoro
Parlamciitar remetei-á OIS autos à Procuradoria cia :\ssemblcia,
l)ílra que sejam tomadas as medicias judiciais cabíveis.

CAPÍTULO VII

Disposições Finais

Art. 26 - No início de cada legislatura, sob a
coordenação da (o)missào de 1 tica e 1)ccoro Parlamentar,
realizar-se-á curso de preparação à atividade parlamentar,
ci uc terá caráter obrigatório para os Deputados em primeiro)
mandato e faculta Uv( ) para os demais.
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Parágrafo único - () conteúdo prgramático) do CUS()

a cjuc se refere o "caput" será definido pela
devendo, necessariamente, fornecer aos participantes
C( )nhecirnent( )s básicos sobre:

1 — as (oi Ist- itLliÇões da República e do 1 st adu;

11 - Controle de constituci( )nalidade;

111 - técnica legislativa;

- pTOCSS() legislativo;

V — ética e decoro parlamentar

VI — o Regimento Interno) da Assembleia.

Art. 27 — 1 sta resolução entra cm vigor na data de sua
publicação.

Art. 28 — Revogam-se as disposições em contrário, cm
especial os arts. 91 e 92 da Resolução n° 5.176, de 6 de
novembro de 1997, alterada pelas Resoluções n°s 5.183, de
14 de julho de 1998, e 5.197, de 3() de novembro) de 2000.

Palácio da inconfidência, cm Belo Horizonte, aos lo
de dezembro de 2002.

Deputado AIltôni() Júlio — Prcsidcntc da .\1 M( .
Publicada no Afinas Gerais, na seçco I)icrio cio

Legislativo, em 11/12/2002.
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RESOLUÇÃO N"5.212,
DE 9 DE MAIO DE 2003

Cria a Comissão de Participação Popular,
mediante alteração nos arts. 101, 102, 288 e 289
da Resolução n° 5.F.76, de 6 de novembro de
1997,  CJUC CofltctTt O Regimento 1 n tClfl() da
\ssemblcia Legislativa do 1stad() de Minas

Gerais.

U,teo saber que a \sscmblcia Legislativa do 1 stado de
Minas Gerais aprovou, e eu promulgo> a seguinte rcsoluçao:

Art. P - ( ) art. 10 1  da Resolução n° 5. 1 76, de 6 de
novembro de 1997, fica acrescido do seguinte inciso XVI:

"Art. 101 -

XVI - de Participação Po1)Ular.'.

Art. 2° - () art. 102 da Resolução n° 5.176, de 6 de
noveml)r() de 1997, fica acrescido do seguinte inciso XVI:

"Art. 102 - (...)

XVI - da Comissão de Participação Popular:

a) a proposta de ação legislativa encaminhada à
\sseml,Ieia 1 'iIaiva, nos termos do art. 289:

b) a realização, Com a concordância prévia da \ lesa da
\ssembleia, de cunsi ut publica sobre assunto de relevante
interesse;

e) a SugeStão popular Visando) a aprimorar os trabalhos
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Art. 30 -- () art. 288 da Resolução n° 5.176, de 6 dc
novembro de 1997, fica acrescido do seguinte 3°, passando
o art. 289 a vigorar com a seguinte rcdiçào:

"Art. 288 - ( ... )

(...) § 3° - \as comissões e em Plenário, poderá usar
da palavra para discutir O projeto dc lei de iniciativa popular,
pelo prazo total de 6() (sessenta) minutos, o primeiro
slgriat ilfl() OU aqueles CI UC este houver indicado.

Art. 289 - 1""facultada a entidade associativa da
sociedade civil, com exceção de partido político com
representação na Casa, a apresentação à .\sSeml)leia
1 egis1ativa de proposta dc ação legislativa.

proposta a que Se refere este artigo será
encaminhada à apreciação da Comissão de Participação
Popular, que poderá realizar audiência pública para
cl is c u ti-la.

, 2° - Aprovada a proposta, esta será transformada
em propoSiÇà( de autoria da ( OÍflS5ào de Participação
Popular ou ensejará, quando for o caso, a medida
cabível.

Será anexada à proposição de autoria da Comissão
de Participação Popular a pn)p)sição cm trainil ação ciiic
com ela guarde identidade ou semelhança, desde que a
proposta de ação legislativa que originou a proposição da
( OlTlissã() tenha sido p1( )tocolada antes da pi-( ))O5iÇa() de
autoria parlamentar.
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40 - Aplica-se a proposica de que trata este artigo o
dis1 )St() no	.)° do ari. 288.''.

Art. 40 - 1 .sta resolução cru ra em vigor ria data de sua
ptIN icacao.

Art. 50 Rcvogain-se as disposiçoes cin contrario.

Palácio O.!L Iricontidencia, C1fl Bel() 1 I orizonre, i()S 9 de
maio de 2003.

Deputado \Iauri l( )rrcs Presidente da .\ 1 ..\ í( .

• P,ob/kada no Ii,icis (;c,ai'. 1a .&'çJo /)j i,i (l(

t.e(,'i%ltlli\O. 'i Ii) 5 20f)_
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RESOLUÇÃO N' 5.222,
DE 3 DE DEZEMBRO DE 2004

Altera o art. e o art. 8° da Resoluçào n°
5.176, de 6 de novembro de 1997, que Contém O)

Regimento Interno da Assembleia 1 .cgislativa do
Estado de Minas Gerais.

Faço Sal)Cr que a \sscrnb1cia Legislativa do 1 ;stado de
Minas Gerais aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. P - O art. 77 da Resolução n° 5.176, (te 6 de
flOVCifibr() de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 77 - O mandato dos membros da Mesa da
Assembleia, que termina com a posse dos SUCeSSOreS, é de
dois anos, permitida uma única recondução) para o mesmo
cargo lia eleição subseqüente, na mesma lcis1atura ou na
seguinte.

Art. 2° - ( ) 2° do arr. 8° da Rcsoluçio n° 3.1 6. dc
1997,  passa a vigorar com a redação que segue, hcaIld() o
artigo acrescido cio seguinte	e passando SCU , 30 ,

Vigorar como 4°:

"Art. 8° -

2' - \ ciciç?to da Mesa cia Assembleia para o segundo
l)icflio dar-se-á em reunião especial, na primeira quinzena
do mês de dle7cml)ro) cia Segunda Sessão Legislativa
Ordinária.

° - \ possedos eleitos para comporem a Mesa da
\sscmbleia no segundo biênio, observado o disposto tio § 4°
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deste arnl!p, dar-se-á em reufliio especial. no início da
Terceira Sessão Legislativa ( )rdinária.''.

Art. 30 - kst a resO lUÇa() CIU ra em vigor na data dc sua
puhlicaçào.

aláci di. Iicoiiti(.Ieticia, ao, 3 CIC (lc/Ctfll)1( ) de 2M4;ti.
21 6' (_la Ii 1(( )ntidenCiI \ 1 incira.

Deputado \tauri I rres — Presidente da .\ 1 .\1( .

• Publicada no :Iinas Gerais. na seção Diário I()
L'gi.'laiiro, em 4 12 2004
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RESOLUÇÃO N<'5.229,
DE 5 DE MAIO DE 2005

\llcra a Resolução n° 5.176, de 6 de
novembro ele 1997, que contem o Regimento
Interno da .\ssemblcia Legislativa do ksrado de
Minas Gerais, e o .\iicxo 1 da Lei no 9.384, de 18
dc dezembro de 1986.

laÇo) sal)er que a .\sscmblcia 1 egis1anva do 1 'srado de
Minasmas ( erais aprovou, e eu pn >mulg() a seguinte res( )IUÇãO:

Art. P - () inciso V do art. 14 da Resolução 11 0 5176
de 6 de novembro de 1997, russa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 14 -

\r - especiais, as que se destinam à elciçào da \1esa da
.\ssemblcia para o segundo biênio, à exposição de assuntos
de relevante interesse público) e a COÍflCrnoraÇôCs e
homenagens, prefcrcncialmen te agendadas para as segundas
e sextas-feiras úteis, às 2() e às 9 horas, respectivamente;".

Art. 2° - () art. 10I da Resolução n° 5.176, de 6 de
novembro> de 1997, fica acrescido do seguinte inciso XVII,
passando os seus incisos VI e XIII a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 101 - (...

VI - de 1 ducação, Ciência, l'ecnologia e Informática;

(...)
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\ III -- de lurisnio, Industria. Comercio C

( ( )( ))C1l1 i\ S1YiO

\\ II	de ( ultura.".

Art. 30 — () ari. 102 (LI Rcs )IUÇL() n° 5. 1 T, de (  de

lim cn'll)r( ) (IC 199- , fica acrcsCid( do sciit1n1c 1I1CIS() XVII,

1IsSand ) ( >' . ClK II1CISOS VI c \ III a vigorar COÍfl a seguinte

ic 1 a c o:

"Art. 102 —

VI — da Comissão de 1 dUCaÇI(), Ciência. 'tecnologia e

Informática:

a) a p )]ÍUCa (. o sistema educacionais.

1)) a	>I'fl )Ç( > do dcS1)( >110 e do lazer;

c o estudo, a )cstj u1sa C w programas de

(1CS1li\( l\11r1c111 > tLi Cicncma e da 1 cCfl( )It >ia;

a i )Iitica dc intorniatica, ( ) isteiii:t de iiif rmitica e

a cC11 1(>iia da iii 1 )rinaCa(

XIII	da ( a )lnissa( de lurisnio, imidustria, ( a )mercm( e

( ( ) (pem 1\ iS1i1( >:

a)	1>( )lítiCi (' ( ) SISIcilia regional de turis1no

li) ( ) t( )t1lcIi 1 ( > ( 1:1 1)1'( )(ILICa( ) 111(1 iisuial, (.l() C( )tiiCi'Ci( >,

tII1'lSiiU) (' (k) C( >( )1)( I'at i \ 15111 ( )
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c) a política econômica, OS planos e os programas
estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento integrado
do istado

d) as relações internacionais que envolvam negociações
nas áreas de turismo, industria e comércio, bem corno a
participação no Mercado ( murn do Sul - Mercosul c
Cfll Otiti'Os blocos CC( )flôflhjc( >s

(

XVII - da Comissão de Cultiini:

a) a garantia do exercício dos direitos culturais e a
promoção do livre acesso às fontes da cultura mineira:

b) o estímulo ao desenvolvimento cultural,
valorização e à difusão do conjunto das manifestações
culturais mineiras;

c) a política de incentivo à regionalização da criação
cultural e de intercarnl)1() entre as diversas formas de
manifestação cultural do lstado;

d) a política de proteção cio patrimônio cultural mineiro,
assim entendidos os bens de natureza material e imaterial
juc contenham referência à identidade, à ação e à memória

dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira.".

Art. 40 - Fica act-escioj () ao n° 5 do item 1 do Anexo 1
da 1 ,ci n° 9.384, de 18 dc dezembro de 1986, modificado
pelas Leis 1° 9.437, dc 22 de outubro de 1987, e 9.748, de
22 de dezembro de 1988, um cargo em cornissào de
recrutamento amplo de Assistente Administrativo, padrão)
AL-20, Código A1,-l1X-()1.
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Art. 50 - lIsta resoluçac) entra em vigor na data de sua
pul )Ilcaca( ).

Art. 6° - 1 Acam revogados ( ) iflCiS( ) III do art. 14, o arr.
16 e a SeçA III do (apiruli ) II do Iii ul( ) II. iuc compreende
os ' 11 , 1 S. 35 a 38, da RCSO1UÇa() i° 5.170, do.- 6 de nO\CiTlbr()
de 1997.

Rilaci( > da 1 flCoflti(iCflCil, Ctfl ICl( ) l 1 )Ii2'.( )fl ti, aos 5 de
mai( dc 20()5; 21 7 ' da 1 nc >ntdncia Mineira e 184` da
Independência (l) Brasil.

DeImuack \Iauri Torres - Presidente da AI .M(',.
• PuNicada ilo Afinas (.i€'rais. 1h: st'çIo Diário
/.L'isIaIivo, e:): 6 5 2005.



RESOLUÇÃO N' 5.322,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008

Altera a Resoluçào ri 0 5.176, de 6 dc
novembro de 1997,  (IUC Contém O Regiiiento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de
Niinas (;crais.

Faço Sfll)CV (l1C a ;\ssctrll)lcia Legislativa do Estado) dc
Minas Gerais aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. l - À Seção III d() (apítulo) II do Título 1 da
Resolução no -5.1 -6, de 6 dc novembro de 1997, passa a
intitular-se "Da Declaração de Instalação da Legislatura c
da Ileição) da Mesa da Assembleia", e o "caput" do art. 8°
passa a ter a seguinte redação:

80 - 1 1T1 seguida à posse dos Deputados, o
Presidente, de forma solene e de pé, no que será
acompanhado pelos presentes, declarará instaladas a
legislatura e a l' SCSSà() legislativa ordinária e dará início aos
trabalhos de eleição) da Mesa da Assembleia para o l l)iêfllO).".

Art. 2° - O inciso 1 do "caput" e o § 1° do art. 13 da
Resolução n o 5.176, de 1997, passam a vigorar com a
seguinte redação:

—Art. 13-

1 - ordinária a (I UC , indcpci RlCt'ItCl flentc de convoca
rcal ia-sc nos dois períodos dc tuncionamento da
\ssctnbleia Legislativa em cada ano, de 1° de fé ,,creiro a
18 de julho e de 1° dc agosto a 20 de dezernbro



- (tii(I( ) teCaÍ1ctii CII i Amb,tiuvilinguou iClia(i( ,,

1S 1i'UI11()CS previsias jaIt as datas ctabelccidas nu lflClSo 1
(I() "Caj)Ut' p )dera(, ser trai IlCr1(IaS para ( ) l) rlITie ir() dia útil

ILI )SC(.IL1CIIIC ou para o (lia útil ii icdiatameiiic ai ii enor..

Art. 3° - ( )s IlICISOS 1 C VI do "caput" do art. 14 da
Rcs iluca ) ° 5.1 76, de 1997, e o 2° do mesmo artigo
passam a vigorar com a seguinte rcd açi , ficand
ÍiÇ1'("sccntÍIdo ao artigo o seguinte 3°:

",\ri. 14— ( ... )

1 - prcparirorias, as o.pic se destinam A posse dos
Depurados, a C!C1Ç() da Mesa da .\ssemhleia para o 1°
Mnio e a instalação da V sessa( ) legislativa ()rdinaria

VI - Solene:" as que se destinam:

a) i 11IsIa1aclo e ao encerramento de sessa( legislariva.
saim fio Caso> da rctiniio clesi inada a insralaçãn da P sesga(
legislativa ordinária, que ser, l)reparat11a

1)) a PS5c do ( ;oVelivi(lo )1 e do \1c(-( >vernador d(
lIstado.

2° - .\s icuiiiôcs solenes, as preparatórias e as
especiais Sl( ) realizadas COlfl C ualque r ii 1iI1Ier( > de
Deputados, exceto as desi inadase leição da Mesa da
.\ssenIblcia.
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30 - No IflÍC1() da legislatura, as reuniões ordinárias
somente serão realizadas depois de empossados OS membros
da Mesa da Assembleia.".

\ rt. 40 - ( ) inciso VI 11  do art. 10 1 (bi Resolução n°
5.1 -7 6, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação,
ficando acresce ntado ao artigo o seguinte 11IC1S() XVIII:

"Art, 101 - ( ... )

\1IT - de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável;

XVIII - de Minas e 1 'nergia.".

Art. 50 - () "capur" do inciso VIII do art. 102 da
Resolução n° 5.176, de 1997, e a alínea "g" do mesmo)
inciso passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o inciso XVIII que se segue:

"\rt. 102— ( ... )

VIII - da (:missão de \lei() Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável:

(...)

g) os aspectos clifluticos;

XVIII - da Comissão de Minas e 1 ncrgia:

a) a política de recursos atmosféricos, hídricos,
energéticos, minerai-ios e de solos;
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1)) o direito minerari(>:

c) as po dii icas públicas destinadas a> fomento e
ret.u1aça() CLI cadeia pro )(IU1 iva dO >5 recursos minerais no
1 stado, da pn)speCci() a industria de rranstormaçao mineral:

(.l) i 1)()IiiíCa de pi"• eXtlaÇi() e cotnerciah7aça()
de aguas mincntis:

C) os assuntos atinentesae stIncias hidri noinerais.''.

:\rr. 6° - ( ) "capur" do ari. 129 da Res >luçao> n° 5.1-6,
(li 199 - , passa a vigorar com a seguinte reda a >:

".\rt. 12 1) - ( )s trabalhos da reuniao conjunta de
coinissoes SC1'l() dirigidos pelo Presidente da cor1i55o
responsável pela análise dc) n'tento da proposiÇao.
co)ntorme (llstril)uicarc feira flo) recebimento, e, no ca,,()
' i' 1 e	(listril)uido, 00) recel)irnei'tro, a mais de uma

Co >niissio para análise de ifl0,F j 1 o>, pel() Presidente mais
ido )So.

Art. -° - 1 ican't rev	d ' s	art. 12 da Res( )Iuçao > 0°

TO. P6. de 19°r, e a ecao) l\ do ( apítu1) II (.o) litul() 1, em
arti , o ) esi 1 inserido.

Art. H°	1 Si i resOlulÇa( ) uni r.i cio ig )i Fii data de sua
pi Iblicaçào.

Palácio da Inc nfidncit, em Belo 1 lo rizo iire. 22 dc
dczcml)r i dc 20o8; 220° da 1 neo >n fkkncia \ 1 ineira e 1 K" da
1 itulependencia d lrasi1.

I)cj)utad( Alberto Pint() (,(w111() - 1 rcsidcn te

I)eputad Dinis Pinheiro - P>-Secretário

Depurado 'liago Llisses - 2-Secretário

EMEE



RESOLUÇÃO N<'5.342,

DE 20 DE DEZEMBRO 2010

(:1- ia a Comissão dc Usp()rte e Lazer,
mediante alteração da Rcsoluçào n 0 5176 de 6
de novembro de 1997. (IUC Contém o Regimento
Ilitci-no da Assembleia 1 .egislativa do Lst'àd() de
Minas Gerais, e dá outras providências.

'aço saber el tie a .\ssctnblcia 1 'egislativa do Estado (IC
Minas Gerais apr )\ ni e eu promulgo ) a seguinte rcsluçào

\rt. 1° - Fica acrescentado l() art. 1011 da Resolução) n°
5.176, de 6 dc novembro de 1997, o seguinte inciso XIX:

":\rt. 101 - ( ... ) XIX - de Esporte e Lazer."

Art. 2° - Fica acrescentado ao ari. 102 da Resoluçào
n° 5.176, de 1997, o segwntc iflCiS() XI

"\rt. 12 -

XIXI - da ( ;omissà() de 1 sp 'rte e 1 azcr:

a) a promoção do esporte educacional, de participação
e de rendimento) e do lazer;

1)) O incentivo) à valorização e a (li fusão da prática
esportiva e do lazer;

c) a inclusào social por meio) do esporte e do lazer;

d) a intcrsetoriandade das políticas de esporte e de lazer.".

Art. 3 0 - () inciso VI do art. 1011 da Resolução n°
5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

221



\rt. 1UI - ( ... )

V 1 - de 1 .ducacão. Ciência  e 1 CCn )1( gia''.

Art. 40 - ( ) iflCIS() \1 do art. 102 da RCSUIUCa() n°

5.1 -6, dc 199- , passa a vigorar com a seguinte redação:

"\rt. 1U2 -

VI - da (:omissão de 1 ducaçào, Ciência e 'I'ecnologia:

a) as pIít ICaS de eduCacà() l)ásiCa, pmfissi(nal e

superior:

1)) os pr )ira1nas supieiieii ares dc apo )1() a eduCaÇ()

e) a diversidade e a iiicHao educacional;

(A) as p° lii icas de desenv( >lvimento) da ci'ncia, da

iecn( )logia e da lfl( \açao

Art. O - 1 ',sia rCsolUçà( eni ra em vigor na data dc sua

p' ii )1 i cac io.

Palácio da Inc( >iitidciicia. Ciii Belo) 1 1 o )rl/o olHe, aos

(k dezeml)n de 2010; 222' tl ,, i 1 I1CO )ntidcIicia Mineira e 1 HT

da 1 oLdC1)ei 1(1(1 iria d	Brasil.

_\1I)eru ) Piflt( ) ( oeIh , Presidente - Dinis I'inheim, 1

Secretário - 1 1 clv lárqüMáx 2'' Secretário.
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RESOLUÇÃO N" 5.344,
DE 4 DE MARÇO DE 2011

Cria a ( orniss?u) de 1)cfcsa dos Direitos
da Pes soa com Deficiência, mediante alteração
da Res )luçà() n° 5.176, de 6 de fl( >vembro de
1997, iuc contém o Regimento Interno da
\ssembleia 1 cgis1ativa do 1 srado de Minas

Gerais, c cla OUtTflS providências.

Faço saber (jUC a ;\sscrnblcia 1 egisIativa do 1 stado
de Minas Gerais aprovou e eu promulgo a seguinte
resolução:

\rt. 1° - () 3" do art. 54 da Resolução o' 5.1 T 6, dc 6
dc novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
rcdaçào:

'\rt. 54-

( ) l)cpul ado licenciado nos termos dos incisos
III e IV do "capul" poderá exercer OS direitos

assegurados nos incisos \ VI, VIII e IX do art. 46, ficando
suspensos os enumerados nos demais iFICiSOS, e o
Deputado licenciado nos termos do inciso II do "caput"
poderá exercer OS direitos assegurados no art. 46.".

:\rt. 2° - ( ) 4" do art. 67 da Resolução n° 5.176, de
1997, passa a vigorar Com a Seguinte Ve(laÇã( >:

"\rt. 67 -

§ 4° - (acla Líder poderá indicar Vice-! .íderes, na
proporção de um por cinco Deputados, ou fracào, da
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respectiva Bancada, 1 linit adosac Inc( \'icc• 1 ,ídcrcs P
Rancada, t salvacl	disposto m) parágrafo ) UI1IC() d() au

c no 2" d) art.

An. 	- ( ) parígra h únic ) d art. 68 da Rcs 1uçmo ii'
5.176, dc 1 o)o)7, passa a vigorar c m a scguintc redação:

1r'rat único -- Pn lcr	ser indicados pck 1 .ídcr d
( ;0\C1l'I() ate CI1'IC() Vice—Líderes..

.\rt. 4' - ( ) ifl(iS() \I\ do	Lfl. 101 cia Rco)1uca(> 11''

dc 1')()7, passa a vigorar com a seguinte rcdaÇa() c
tca acrescentado ao n'ocsm( ) artIi ) () sciuinIe lI1Cl5() X.\:

"\ri. 1I -

\ 1 X - de 1 spo rlc, 1 aiY.cr e J uvcntudc

XX - de 1)ctcsa dos 1)ircitos cia Pessoa C01ï1

1)ctjcincia.".

.\rt .5" -- ( ) inciso XIX do art. 102 da Rcs( )luça() ii''
VIM de 1997, Passaavigora r e( )fll a scguinl c rcdaçao) e
acrescido da alínea e" c tica acresceu tudo a mesmo uru ao
) SetIi11te iticiso XX:

\rt. l2—(...)

XIX - da (:omissà() dc 1 ' Spl rtc. 1 .azer e uvcnrudc:

C) a integraça() e a paruci)aça( ) do )O\clfl 110 1)V(.)CCSS(

social, eco	mico,	líuic e ciuli ural do 1 SI u(o )



XX - da (;omissâ() de Defesa dos 1)ircitos da Pessoa
com 1)cíiciência:

a) a defesa dos direitos da pess( a o nn dcticiência

b) as políticas de ifltCgraÇà() social da pessoa com
deficiência, cm especial as políticas de acessibilidade;

c) a fiscalização e o acornpanhainen ro dos pn grarnas
governamentais relativos 1OS direitos da pessoa com
de ticicnci a

(l) a promoção e a divulgação dos direitos da pessoa
COÍfl deíjciência.".

Art. 6° - Fica Fc\ ,acia a alínea	i' cio iflClS( ) XI \ d
art. 1()2 da Resolução ri o  5.1'6, de 199.

Art. 7° - Esta rcsoluçao) entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio cia Inconfidência, cm Belo 1 1o1i()fltC, aos 4 de
março de 2011; 223° cia Inconfidência Mineira e 190' da
Independência do Brasil.

l)cputado Dinis Pinhcin - lrcstdcntc

Deputado [)ilzon Melo - 1`-Secretário)

Deputado Alencar cia Silveira jr. - 2°-Secretário

225



EMENDA À CONSTITUIÇÃO 74,
DE 11 DE MAIO DE 2006

\ Ii cii <)art.  53 da ( )nsiituica() d(> 1 SI ado.

.\ \lcsa cia .\setnblcia 1cislai a cli l.stado dc \Iiiias
( crais, nos tcrm ,s do) 5 4° cli) ari 64 da Constit iiiCu do
Istadu, pruinula a seguinte emenda () tcxtu
(< )1 151 i 1 ucioiial

Art. P — () "capttt" e OS 2°, 3°, "caput". e 6° th i art.
53 da Constituicau cli) 1 stado passam a vigorar C( )m a
seguinte rcdacau:

"Art. 53 — .\ \sscmblcia 1 cgislativa se reunirá. cm
SCSS() Ordinária, na (apital do 1 Slild( ). independentemente
de convocaçao, dc 1 irimeir de fevereiro a dc?Oil( de
ulli( ) e de priIiiCIr( de agosto a \lfl (e de (lCc11il)r( do:

cada ano.(...)

. 2° — .\ sessào legislativa ordinária não será
mnlcrr( mpida sem a ap )vaça( 1 d pn je1 da 1 ci de 1 )irel 11'cS

( )rcamentárias Ilelil eiiCc1Tadl SC111 (UC seja al)r( )vad( 1

P" iet da 1 Li ( ) rçamenrária \ii.

inícmi de cada 1cis1awra, haverá reunics
p('1t0t5, ciii re ()5 dias prmeir(> e quinze de fevereiro,
COM a finalidade de:

(...)

6° — Na seSsao) extraordinária, a Assembleia
Legislativa somente dCliI)Crara S( )1 re a matéria para a c1ual
tenha sido c(nvocada, vedado) o pagamento de parcela
iticlenizatotia Clii razao) da CO )llV( )caça( 1.'



Art. 2° - 1 '.sta emenda à (onstitulcào entra em vigor
na data de sua promulgação.

Palácio (ia IOC( >0 fidncia, Cfl RCI( ) 1 Iorizontc, aos 1
de maio de 2006 21 7" da Inconhckncia Mincira e 184" da
Independência do Brasil.

Deputado Ntauri Torres - Presidente da AL\1(;.

• Publicada no Afinas Gerais, na seção Diário do
Legislativo, em 1215/2006.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N" 1

• I'Cfld() Clii Vista as IT1 >di ticaçoes estabelecidas PCI(
flOv() Reglincilio Interno li() toClfltC as comisso es
permanentesda Ca sa e a sua compctcncia específica e
C( )l1sI(Ierafld( ) a necessidade da adapraço da mat'ria
distribuída as C()ITIISSOCS allida na vigelicla (lO) antigo
Reiiincnt ( ) nova ordem regimental, C ."1"1 Presidência,
1I 1.lalido) das atliI)UICÔCS ( ! UC lhe confere ( ) ar). $2, inciso
\ \ 11, do D i ploma 1 ntern> vigente, determina a adcc1uacao
dos despachos da matéria Clii tramitação, de acordo com a
CO )l npetência estabelecida no ar). 102, eschireceiido, ainda,

ite tal adet1uaçuio ) 11i() l ili l ilica reabertura dos praia )S

reg1nent ais.

\lesa da \ ssernbleia. 11 de	de 199_.

1)cputad R()ll'lCU (, 1C1l0Z - Prcsiileiite da •\1 ,\1(

• /'FQ/C/iJcl ('/12 11 11 199 -	319" R'ii,iio O,cIüit,ia,

• Publicada ,a Afina (ic'FO j . /10 .L'çcf? — Diário cio
lt'i,/aiivo	em 1$ 11 1 99-

• 1?CIC/t 1k ia - ic1eqiaiçoíi' c1u. c/Jkk/i. c/C Ilicilerias CI?)

í/cl/liiIcIçcU) de cICWc/? comi O LO/fl/)CIL'lkI(i estabelecida no

,ri. 102 cio 1?ec,'inie,ií " Iiilcriio.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°2

Inteligência do art. 164 elo Regimento
1 flte fUlo.

A Presidência, no exercício de suas ltfl1)UiÇôCS e tCfl(()
em vista a necessidade de se conferir melhor aplicabilidade
ao art. 164 do Regimento Interno, com a interpretaçao que
melhor corresponda ao espírito do Diploma Procedimental,
decide que a palavra a Deputado citado em pronunciamento
somente será concedida, a critério da Presidência, para
contestar acusação pessoal à própria conduta, ou para
contradizer o que lhe foi indevidamente atribuído como
opimào pessoal.

Mesa da :\sscmbleia, 5 de março ele 1998.

Deputado Romeu Queiroz - l'rcsielcnte da .\1\1G.

• 1 'F(?IC/it/ em 5/311998 345" 1?'u,,u7o Ordinária.
• Publicada /10 \Íinas Gerais, na seção — Diário da
Legisla/ira ', L'Ffl 7.3/1998.

• Referência - concessão da palavra a Deputado citado
(art. 164)
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N" 3

	Jiri..iicia do	3' do art. 249 d
Ri1iIflefl1( 1 fl tCtflO.

.\ 1rcsíd'ncia, ta exerCÍCio de suas atribuiçoes e tendo
em vista a necessidade de SC Conteiir melhor aplicabilidade
a( ) 3' d art. 240 (1( > Re1fl1eV1i() Interno, decide que as
!YIatCfl1S cru pl')SSectlimcnt() de \o1aÇt0 terão ) prctercnCia
sol)rc as denais, inchistc SOl)1e 15 (JtIC h )F('tfl )1 ))et() dc
r('(1ticliil('1iÉ) de alteração) cia Oi(leill cio dia, salvo j)oi
deliherac( ) do (oieo de lideres, t( )rmaltzacla cru \Cord(
sUbSCtit() pela totalidade de seus iflerfll)rOS. nos termos do

4 (li> ari 3 do [)ipl iva Procedimenral.

\Icsa da \ssemblcia, 2() de maio de 1098.

1)eputado Rotïicu Queiroz - Presidente da \ 1 \I( .

2DJ5/199fr 35" Rcunião ()n/injiu.

• Publicada ,,o Atinas Gerai.,;, na seç'o 'J)icrio do
I.'L'!'IL!í!%1)	',i, 225 191)S.

• Ri'fe,ncia /)rL'fele?leia C/O.' i,ia!eria.' CHi

/0 de votação.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N" 4

1 ,' IT1 virtude das alterações introduzidas no processo
legislativo pela 1 mcnda à (onsnruicào ti" 19, (UC COntclTi a
reforma administrativa, a fixação dos subsídios dos
membros dos Poderes Legislativo e 1 xccutiv() não apenas
deixa ele ser ol)jet() ele i -csoluçào, como também perde a
característica de natureza periódica.

\ssim Sendo), a PrcsieRiicia determina cjuc a matéria
tramite nesta Casa sol) a forma de projeto de lei, observado
o disciplinamento constante tios arts. 188 e seguintes do
Regiri'icnro Interno.

Sala das Rctiniocs, 1 0 de dezembro de 1998. 

Deputado Romeu Queiroz Presidente da .\l \I(.

• Pr?/e,-ida em 10 12 1998 - 428" Reunião Ordinária.

• Publicada no Alinas (ciaiv, /10 S('Çà() ' /)iUFiO do
Legislativo em 12 12 1998.

• Refi'rêizc ia tral?liIUçã() de proposição dispondo sobre
fixação de subsídios dos oneonhi-os dos Poderes Legislativo
e Executivo.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N'>.5

	

1nc1incia (li)	2' do art. 15' d
Iciincnto 1 tilcrno.

1 Ali iI'/,( ) dos diversos 1ucst lo )naincntos suscitados CIli

Plenan( acerca das inscricocs de )ra(I( )rcs para ( ) (;l-ande
1 .xpedicnie. e tCfl(l() (111 vista ,1 necessidade (11 Sc CO )flfellV
inelh( r aplicabilidadca	2"d( 1 art. 15 d Rei.iment
Interno, que dispõe:

"Art. 157 -

2 - 1 '.nrrc ( ) s ItiSCfliOS para ( ; ande 1 :x1xdieiuc ca
3° Pari e, icrá pre tereticia para tai.cr uso) da palavra o

Deputa(h) que o fez lia mais teillp na SC55R) legislativa,
Ol)sClVidI a (>rdelii de iflscriÇo'.

\ Presidência decide que as inscric5cs eteivadas at
início da retiiiiao tefOo ) preferencia 50 obre a(iuelas realizadas
110) Seu 1 f011sCurS( 1, apliCail(lO-Se <) (115[)O)SiI I\ O citado) (iii
ambos	casos.

Mesa (Ia \sscmblcia, 24 de a2,( Isto) de 1 ()())•

Deptil a(l( ) Jose Ii iga - 1' \ IC&- Prcsiciciitc 110) CXC1CÍCI( 1

(LI Piesid&ncii

• PlLoferic/a til! 24 S 1999 62" R'l1niW) ()(/jl1(liiU

• P,,hlka/o no Afinas (ic'rcus, lia scçúu 'I)u,rio (10
I.c ,o.'L'-/a1il'n	CO?) 26'811 YV°)

• RC/'/Cl)Lia il1'Cri r t2H /C ' ii1or'	' Grande
lX/?L'(liC?11C.



DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 6

Inteligência do	1° do art. 208 do
Regimento Interno

Os Deputados Sebastiào Navarro Vieira e Elclv Iar(1uÍnio,
na 68 Reuniao ( )rdinária, realizada no dia 14/9/99, formularam
questão de ordem, solicitando que esta Presidência, cm
cumprimento ao disposto rioS arts. 64, . 2°, da Constituição
Federal, 69, § 1°, da Constituição Estadual, e 208, § 1°, do
Regimento lntcino, impeça que qualquer assunto seja oI))CtO
de de1iI)craç0 desta Casa até a apreciação final do Projeto
de Lei n° 399/99, que, por se encontrar na faixa
constitucional, provoca o sobrcstamcnto das demais
matérias.

.\ Presidência da Asseml)Icia Legislativa tem entendido
que, ao estabelecer o sobres tarnento na Constituição Federal
e, por conseguinte, na ( Á iistituição 1 st adual e em nosso
Regimento 1 tu erno, o legislador busca assegurar ao
representante maior do Poder l-xecutivo que as proposições
por ele encaminhadas ao Legislativo não tenham sua
apreciação postergada indefinidamente. Dessa forma, o
decurso do prazo estabelecido nos citados dispositivos
impede que se delibere 501)1-e outras matérias, até que se
aprecie a proposição que se encontre em talsituaçao.

)r OUt ri) lado, Íl() Se pode tolher OU impedir o
funcionamento, da Casa Legislativa, ao se estender o
sobrestament-() a todas as matérias, uma vez que este
entendimento viria de encontro ao princípio fundamental
da independência e harmonia entre OS Poderes, consagrado
no art. 2° cia Constituição I'ederal. \ssegurando ao Executivo
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a .apreciaçao de SLIflS	)p( )siCOeS Clfl 1)crlod() razoável tal
prerrogativa flR) pode prevalecer elfl detiirflefli() do regulai
funcionamento do Poder 1 egislativ . \ Presidncia entende
que a tcrciicia cicmais aSSuflt( )S ilj( ) deve S(1 interctada
de forma lii cial, sol) pemi dc ci essai-se rodo) ( ) pi()CCSs(

lc r iSiali\ (1.

A mterpretaca() dada pelas Mesas cine se sucederam,
desde a mi roduça() do Instituto do sobresi aIflCflt() pelas

o )flstil UIÇOeS l'edcval e 1 stadiial, tem sld( ) pela restrlça(
de sua incidncia is n'iat,nas que se encontrem na mesma
Me da ( )rdem do Dia, e cuja aprectacio. esta siiii, poderia
procrastinar a deifficração sol)rc ( ) pro jeto cjuc SC encontre
CO1fl O prazo esgotado.

\ssim, a Prcsickncia decide manter a praxe adotada
até O ml)fl)Cllto, restringindo a aplicaçu) do sohrcsrarnenn
t aprcci çu das n1aRrias c1uc se CHC( mi rcn na mesma fase
da ()rdcin do Dia na cial conste a proposição na faixa
(( )OSI lii Icional.

\lcsa da .\ssciuhlcia, 22 de setembro de 1 )9.

	

Deputado ,\ndcrso n \daut	Presideimie da .\1 N1(

•	ciii 22 V 1999	2' I?c,ii,iao (),dinriu

• l'UI'IIL'ajU no Winas (Jcrais. iw eçâo I)iúrio do
I(' niS/UI!l() '. 'nz 24/91/ 999.

• I?ef' 1 ) h ' iI	/nO/elO (10 (i()l('rlUidOr 111 /0/vil COflS!iliI-

NEM



DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N' 7

\ ( ( )FlStitUiÇão UIstadual, aodisporsobrc O proccsso
legislativo, estabelece a competência, a forma e as condições
para a produção dos atos legislativos estaduais, levando em
consideração a hierarquia das normas que enumera e a
matéria objeto de apreciação.

Assim, as emendas àConstit-uicào as leis
complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as
resoluções e o veto à proposição de lei receberam
tratamento constitucional distinto, especialmente, quanto
() CjlfO/7//fl para sua aprovação.

No mesmo sentido e obedecendo tO5 ditames
Constitucionais, O) IZeglii-ici-ito Interno enumerou as
proposições do processo legislativo estadual e estabeleceu
condições diversas para sua apreciaçào, exigindo ///0rl//i2
diferenciado para deliberação.

l)ispõcm a (;oiistituição 1si adual e o Regimento
Interno) que " o ptoJet() de lei complementar será aprovado
SC obi i'er voto favorável da maioria dos meml)ros da
Assembleia Legislativa-, ou seja, dc 39 Deputados. .\s
propostas de emenda à Constituição também necessitam
de quorum especial para sua aprovação, conforme disposto
na norma constitucional, que estabelece que "a proposta
será discutida e VOIa(Ia cru dois turnos e considerada
aprovada se obtiver, cm ambos, 3/5 dos votos dos
membros da Assembleia Legislativa", o que corresponde
a 48 votos "sim". Da mesma maneira é tratado o veto) à
proposição) de lei que necessita de 39 votos "nào" para
sua rejeição.



( ) ari 1 26 do Regimento Interno estabelece (1UC 'tCtt
C( mputada a presença, para todos os efeitos- regimentais,
como se no Plenário estivesse, o Depurado presente a
retinià0 dc CornlSSà( ) realizada fl() Palácio da 1 nc mfidéncia
concotrntantelnentc COITt l(tIfllà() da \ssenibleia
Iegislatia''. () legislador I)liSCOti g rantir () bom
andameiii ( ) dos trabalhos do Plenário, provendo-o com
as presenças em CoiflisSd() para as deIll)eraÇocs. .\ aplícaçà
(l( dispositivo,1)o1. ' 1 ) 1 , deve ocorrei . den r dos limites

t11 l)( )S 1 PC'li (C\to constitucional vigen te. pois cIta' a
inteipre, tac,'w da n )rma regimental nunca i )dera ser teita
de m( )d( > a possibilitaraa votação de 1'( >posiçôcs legislativas
sem ( > 11 linier() neccssari ) para sua aprovaça( ) ( > 11 rejCiÇa( .
\() sUl)meter a vutaça() uma proposição que necessita de
///Ofl'/DJ especial, contando com as presenças em C( )tfliS5a

sem cine as presenças em Plenário sejam suficientes para
garantir sua aprovação ou rejeição, a Presidência
estabelecerá, de antumào. o resultado da votaca() e
impedirá a delibcraça( em sentid	posro. Asa decisà
c( )mpr( )inei cria a ai ttiÇà( ) do P dcr 1 cgislaI i\( •

( ( )fl t( >rme CXI)( st( , a l'residcncia, ti<) exercício da
aml)uiçà() cine lhe in1p(e o inciso XV do arr. 82 e tendo em
vista a necessidade de se con íerir melhor aplicabilidade a
art. 126 do Regimento 1 ni ern( . decide ciue as iïLatcrias uc
necessitam de 7/IoJ7f/» especial so ser( ) submct idas a votaca
se a presença d )S Deputados  em Plenário garantir a
possibilidade  de sua api-ovação ou rejeição.

Mesa da \ssembleia, r de junho de 2 ).

NEM



Deputado \ndcrson .\dauto - Prcsidcntc da \ 1 .\ 1( ;.

• Pr(?/crida cm 2 á 2000 154" Reunião ()rdinaria.

• Publicada no Afinas Gerais, na seção Diário do
Legislativo em 29 6 2000.

• Ref',t?ncia a/)/Fcclçã() do ar!. 126 cio Regimento
Interno na Votciçc?o de matérias que exigem quorum
especial.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N" 8

\plicabilidade (1<) aIt 1 -3 d Regirnenn
Interno.

\ \sscrnhleia 1 cgislativa, elfl setenbrc, detiagrou um
processo de Cc )flS( )lldacao da lc1sIaca() estadual ao instiruir
( r upc ) dc 'Frabal ho para ( )flS( )l id ar e Sis t ematizar a
1 cgislaça() cio 1 stado. 'lal esforço reflete a 1)reoCU1)1Ça()
dos corpos político e técnico deste parlamento ) C( m a
qualidade da pr duçio legislativa, cuja satistaçac ) remete a
garantia de consistência, segurança jurídica, CC( iiomia e
eticacia na c1aboraçto e aplicaao das leis. Desse processu
resultarão textos legais pet'maflefltemente cc msolidados.
reunidos em códigos ou colet-âneas c j uc sistematizem
Ircaterias COflCXas ou afins, cuja mc )(ii ticaça() se realizara,
apenas. c 1 uandc 111(lispensa\ e!. afetando 0 illlflhil1() possível
a esi i • i,it uva original, a niimet'aÇãO e as remissões internas e
externas, de niodo a facilitar a consulta e a C( )mprcensa(
do ordenamcnr jurídico cstadtial.

i'nesn sufi icli tem c:alilinhado o Governo ['ederal,
c i uc estabeleceu 1i( )tifls para a elaboração, a redaçao, a
aIter;tcic > e a cc ciisc >lidacac ) dos textos legais,	r meto da
1 ei ( A mpiementar n" 95, de 20/2/9$. a cl ual dispõe "cine o
11,1c 111110 assunto fla() podera ser disciplinado por mais de
uma 1(..i, excel o o 1 11a11d a sUl)Sc1ueflte se destine a
complementar a lei considerada básica, vinculando-se a esta
por reniissàc expressa".

,( )CrCftiC COFI) CSSC CSloi'ÇO (.IC C( )nsohdaçao) e tendo
em \ isi a a boa técnica legislativa e a economia pn )cessual.
a Presidência, no uso das atribuiçoes que iiw confere
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Regimento Interno desta Casa, cm seus arts. 82, inciso X\
e 83, inciso 11, decide, na a)liCaçào do art. 173 do Regimento
Interno, deixar de, receber 1)fOposiçã0 que trate do iflesiflo
Ol)jCtO de outra cm trarnitaçà(), quando, em razão cio vínculo
de pertinência, afinidade ou COflCXàO, seja apropriada a
sistematização da matéria CIT1 texto único.

Mesa da Assembleia, 8 de novembro de 2000.R

Deputado Anderson .\dauto - Presidente da AL MG.

Proferida eni S 11 2000 - 191" Reunião Ordinária.

• Publicada no Minas Gerais, na seção Diário do
Ic'gislaliV() ', em 30111/2000.

• Re/i'rência -- não será recebida proposição que trate do
mesmo objeto de outra em tramitação, a esta vinculada
por perlinência, afinidade ou conexão.

•
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N" 9

1 ntel icn&:ia t.lc inciso III do artigo 103  (i(

l'.cLItflCflt() 1 11tCt11( á.

\ Prcsidciicia. n(> tIS( ) da atribuição) ( UC lhe confere á)

iflCiS \V d( ari 82 do Reimcni Interno, e considerando:

que, por li'ICI() (h) art. 10')  (l( ) RC(il1lCÍlt() 1 n tCVIiO. t( )j

atribuída às comissões per1itiientes c mpehnCia para

dclii wiiÇao conclusiva .obre pr( posic(-es

'-', de ~-do Com a atual sistencatica regimental,

rec1uel -imcnt( )S (IC atilo ria de C( )l1l1SS() i rti ' a que se
rcterc á) lIICIS( ) III (lá) Cltad() an igo Sa( á inicialmente por tlI
V( tad( )s e, Iluando a analise cli) 11lerlt() da pt pOSiÇu ) lflCUFfll)c

a mesma C011liSSi(). Sao fl( ávamenle apreciados pelo órgão; )

e IUC, de aCc)ldc) C0111 (á l') rillCi i) i () de economia

proct, ssital que iriloiiiia ( á insiii uio da tIcliberação conclusiva

COfli l(_l( á 11( ari. 103, seria c.ic 1 ( Ki( á recomendável1clldível (lispeilsar-

se a dupla i1ianiIeStaç) da uc>lfllssi'ti) sobre a
j)t( >l )sica( ),

decidiu it.ie OS rcc 1 uerlmel)tos de autoria de comissa

PCfl1(' que Se eIl(1uadVefli ti<) incisá li E do arr. 103  (1<

Rcinniento Interno c que, CIlI iaYaáá de seu c ntcud à estejam

StlJ(ltc>S a delil)eraÇac c( ánclusiva da lilesilia C( )11lISSulO, não

ret( )1lIarã( ) a ai ectacá ) (ia(Iuelc Otga( á e S(tu1() C( )lISI(l(lI(i( áS

apr )VidOS (.1t1;11Id() dccc rfld( . SCIII ap1 -ecnt acic (lá) rCC(trs .

o prazo previsto tio at - t 104  d Regimeti lá) 1 ii1elt)c ), COIlhiid(

a pari ir cio rccebirneni (á da pro posição cm Plenário.

\Icsa da .\sscnIbieia, 24 de abril de 2001.1

2-lá)



I)cputad() ;\ilt()Íli() J t'Ili( ) - l'rcsidcntc da .\1 \ I( .
• I'r)/cr:da em 24 42001 - 234" Rcuniào Ordinária

• Publicada no Minas Gerais, Fia SCÇà() 'Diário do
Legislativo ", em 261412001.

• Rc'/en?ncia - os requerimentos de autoria de comissão
perniunente que se enquadrem no inciso III do ar!. 103 e
que, em razão de seu conieúdo, eslejaili afetos c'i
deliberação da mesma comissão, serão considerados
aprovados, sem,, ci necessidade de retornar à comissão,
decorrido o prazo do ar!. 104, contado a partir cio
recebimento da [fl'O/)OSiÇãO em plenário.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°10

Inteligência do	2° do ali. 180 do
Rei!ilrtent() lnternc

.\ Prcsidcncia, no exercício de sua competencia Corno
ic1rti1 retc cl() Regimento. como se vè do art. 82, IOC1S()

da iïiesína lei, e lClid() CIT1 VlSi 1 a llCceSsida(lC dc se coflfeiir
melhor aJ)liCaI)ilidadc ao ' 2' (lO att. 1 () (I( > Regimeni o
Interno, decide expedir (.Iccisào normativa liii t1CIfld(
entendimento, diversas Ve/cS reiterado pelas Mesas
au te ri )1CS.

() disp 51 i iv em análise estabelece R' a pr p siçao
arquivada j derá ser desan1uivada, a pedi(b) (c) aut( r,
ficando sujeita a nova rrarnitaçao. \ul() 1055Cm Certos
desd )bramentos em sua apllcaca() prática. desnecessaria
seria a cxpediçio de decisão ) tu rmativa para seu Correti
enicndiiiieiiit .

( )c ciTe que, tio iI1ÍC1( de cada legislatura, alguns
lIr1a1T1cfltlie5 reivindicam a prcccdcnCia (lii aLtt( na do iTICflt()
de prop )SiÇOCS p( )r eles apreseniadas na legislal tira anreii( )t

' que,na(> tendo alcançad( ) hiiil de sua tramil aça), foram
encaminhadas a arquivo. 1 Iniecidem que, na legslarnra em
curso, o conteud( da ideia original deve ser garantido àiuelc
(l( 1t pti11l0 O subilleteu ao CriVo desta (,asa.

De lan , ( ) eSl) íri t( ) C11t( I1( cri eia ) 1i( )5S( ) RegiiTiefltc
ap( )F1tl nesta direço, es tal )(lCCCild( a prerri gativa d
(IesarcJuivamento de propoSiçoes apeliasa() Seu auror. Na()
estando este no exercíci do mandato, aí sim, os demais
j)lTlam exerc'-la. Percebe-se o cuidad do legisladc )r.



ao clab( >iai• a norma, de assegurar a paternidade das idéias a
quem de direito.

.\ssim sendo, a Presidência decide manter a praxe
que já vem sendo adotada de, iniciada a primeira sessão
legislativa ordinária, conceder preferência aos autores de
proposições arquivadas, para que oiereçam à (.asa,
novamente, as suas pF( )post as, estai )CleCefldO-lhCS, para
tal, o limite máximo de um mês. Vencido este prazo, em
1 i de março proximo, estará aberta a possibilidade a
qualquer membro deste Poder.

Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2003.

Deputado Remolo .\loise. 1°-Vice- Presidente, no
exercício da Presidência.

• Proferida na Reunião Ordinária de 2522003.

• Publicada no Afinas (;e; •ai,ç, na seção Diari() cio
I.egisiaizvo '. cm 2 22003.

• Reter€ncia 1,'clra,11C precedência da autoria do mérito
de proposições arquivadas, con/ rme determina o 20 cio
ar!. 180.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N" 11

:\ Presidência. tU) USO da alrll)uica()euc lhe confere
Rcgimcn r 1 ti tcr	e consideran d que a ti xaçio d s
SUl)Síd los (l( )S liiCflil)1( )S W s P( )dercs 1 c1islativ() e
1 'XCCtLti\'() C matéria dc C( )iflpCtcflCia privativa cia Mesa da
\ssembk'ia 1 .egislauva. conforme disp ()StO nos incisos \ 11

e V111 do art. 9 do 1)iplorna Re2,i1itcI1ta1 rev ga a I)ecisu
)rnativa da Presidência n° 4.

Mesa da .\ssemhleia, 12 de iiiarco de 2003.

Deputado Remolo .\loise, 1 '-\icc-Prcsidenre, no
exercício da Presidnca.

• I',)fe,it/a lia !?'lllPiW) (.)#/jfl(1rja de 123 200$.

• I'i(/'llLLftkl 11H .Iu,as (ii'Fli.. Pia SL'Çâ() 1)iaiia da
Lcgi..Iaiito cm 14 3 2003.
• Rv2fc'réli('ia iciga a / )cLisa Normaiira /a

./.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N" 12

Inteligência do 2" do art. 1 -:.3 do
Regimento Interno na aprcciaçào de proposições
atiexadas.

A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XV do ar t. 8 2 cio Regimento Interno, e
C )nsiderando CUC o autor tem a )1e1t)gittiVa da retirada
de tramitaca() da proposição) por ele apresentada que as
proposiçks anexadas podem ser mais abrangentes que a
propoSiÇã( principal OU abordar O aSsUlit() dc maneira
distinta; ciu' a proposição, ao ser anexada a outra, deixa
de ser apreciada pela Assembleia; que a proposição
principal, ao ser retirada de tramilação pelo autor ou ser
considerada inconstitucional pelo Plenário, provoca o
arquivamento das proposições a ela anexadas, o que, muitas
vezes, resulta cm prejuízo para o processo legislativo;
ue fl0550 l)iplorna Regimental prevê, em seu art. 316,

seja aplicado o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados nas matérias em que for omissa, decide que:

1) a partir desta data, cada comissio, ao emitir seu
parecer sobre a proposição principal, deve pronunciar-se
cm relação a todas as proposições apcnsadas

2) djtLatido a prop( )SIÇà() principal for retirada de trarnitação
pelo autor, as proposições a ela apensadas continuarão a tramitar
do ponto cm CIUC estavam quando da anexação, prevalecendo
a mais antiga, salvo) no caso de iniciativa p11vati

3) dluarR1() a pn posiçào principal for considerada
inconstitucional pelo Plenário, será adotado o procedimento
previsto ) li( ) item ao t crior para as proposições a ela



apensadas. desde que estas nto contenham o mesmo vca
dc iflC( )flsTitUCi( >nalidade.

Mesa da .\ssell ibleja, 4 de junh de 20U3.

Deputado .\laiiri'Iorres	Presidente da :\1 \1C

• ProlCridá na M , união Orc1iniia de 4 6 200$.

• publicada #?O .' !i/iU. (;t' ) •ais. fl(I S('Ç'CU) ''I)ii'io d
I(!ci.Ia1n() •'. t?11 6 ( 2003.

• R't1'rc,h'ia	 d,	2' tio cli?. / $ cia
(it'IO/flckkl cia f,cilii/1clç'a de /)1'/)(Â'c/çci(J

um,xuda (/lI(fl?/() cia ic'(il(i(JU (1(1 f)Pf)/)V/Çcl() /)i'iiic 'i/)tlI ali
da a/)F'aV(I'ca. /k'/() /'/'jiiO, dc' /kIFCLCP /'eia
!Fk'Ufl.S til UCiUnalicIcl(ic da /iO/)a iÇ .U() principal).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA 13

À Prcsidcncia, fl() IJS() de suas at1il)UiÇ(es,
em especial a prevista no inciso XV do art. 82
do Regimento Interno, decide:

1 - Serão adotados os procedimentos estabelecidos
nesta decisão até que entre em vigor rCsokIÇà() (I UC disponha
sobre a apreciaçào, pela Assembleia Legislativa, de ato do
Governador do 1 stacl() que institui Regime 1 spccial dc
Tributação.

2 - () ato do Governador do 1 stado) que instituir
Regime 1 .spccia1 de Iributação, Com base fl() art. 7° da 1 ei
n° 15.292, de 5 de agosto de 2004, será apreciado pela
Assembleia Legislativa em turno único, no prazo de 90
dias, contados a partir da data de recebimento da mensagem
que o encaminha.

2.1 - À mensagem será recebida, publicada e
encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que terá o prazo de 20 dias para emitir parecer.

2.2 - () parecer concluirá por projeto) de resolução,
(l 1C ratificará ou rejeitará, no todo ou cm parte, o ato do
Governador.

2.3 - () projeto de resolução será recebido, publicado,
incluído na ordem do dia da primeira reunião subseqüente
e apreciado sem parecer.

3 - 0 projeto) de resolução aprovad( será encaminhado
à Comissão de Redação, observado o disposto no art. 268
do Regimento Interno.
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4 — 1 sgotado ( ) prazo da (>missão o de 1 'iscalizaçu
Financeira e ( )rçamentária para emitir parecer sol)re a
meiisat ,ern do ( ;\-'rntd r, o Presidente da .\ssemblcia a
incluirá na ()rden'l do dia da primeira reunião stIl)Sedlueflle e
para ela designara relator. n( )S tCl'TTI( )S d(> 2' d ari 145 d(
Regimenu Interno.

4.1 - () relat( r dcsk&iiado ciii Pliírio ( pinara pt
rati ticaça ) ou rejciçào. ia) (( )d() mi Clii )arte. 3) at(
( 0\ eritador.

5 .\ Mesa da Assembleia comunicará ao ( veriiad r
do 1 i ad( i a dcctsa< do l'lenário.

- \plican i -se à tramil aça( da mci isagem e d( p ie
de res lLlCà() de que trata esta dccisu . no que couber, :is
disp S1C ' CS relativas à discussao C à V( )taÇà() (-1() I)( )jet() de
lei urduiana.

\lcsa da \sseiiil,lcia, 1 9 de outubro de 200-1.

1 )cpuraIo R'lrloli \l use - I -Vice-Presidente, iii
CX('r1ÍC1) da Preskli'ncia.

• 1" /ii/i JIU R1'WIiU() ()n/jnarja IL' 19 10 2004.

•	 .Iinu.v Gerais, 1k! 'çcO — I)iàrio do
i'/ifi,	21- / O20{)-/.

• Rc/i'rt,,cia - (1(1 (11(1 (lo (;/•!(/(,J' do !..'UC!(/() (/lI

ins/ilui R,'zime E/k'eiU/ cJL Tributação.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°14

Inteligência do	1° do art. 239 do
Retlrncnt() Interno.

.\ Presidência, no ti ,, () de suas atnbuiçôcs, em especial
a prevista fl() InCiSo XV do art. 82 do Regimento Interno, e

considerando C]UC a regra contida no S 1° do ari. 239
do Dipli)ma Regimental nào prevê que um candidato ao
cargo de (.onselheiro do Tribunal de Contas do 1 .stado
possa atingir a maioria absoluta de votos já no primeiro)
escrutínio;

e considerando ainda que o Plenário, ao deliberar por
maioria de votos dos seus membros, está afastando, por um
princípio IôWco e razoável, a possibilidade da realização)
de um segundo escrutínio, decide:

será C( flSidera(( ) eleito o candidato ) ao cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do 1 sta(lo) que atingir,
no primeiro escrutínio, a maioria absoluta de votos, ou seja,
39 votos.

Mesa da Assembleia, 9 de março) de 2005.

Deputa(k) \Iaurilorres - Presidente da .\L\IG.

em 9 $ 2005 - 3" Reunião Extraordinária

• Publicada no !Ii,jas Gerais. na Seção Diário do
Legislativo, eifl 10/312005.

• Re/rê,icic, eleição de Conselheiro 10 T('E que atingir
maioria absoluta de votos no primeiro escrutínio.

• P#?JfeJid1
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N" 15

1 )ispe S( )bre t)ieCRlÇa() (I(. matéria Cifl

reunia() de c()niissa() COiï1 pariiCipaça() de
convidados

( ) Deputado .\dalcicver 1 pus formula 1ucstao de
ordem Contestando O pr )cediment( ) adotad pela ( on1issao
de \leio \mbienrc e Recursos Naturais na vigsima Reuniào
1 Xtra( )rdinana, realizada tio ola 8 (h) tiïi curso, oCaSião
CITI (fUC a Cilada ( ;omissào, sul)verten(l() a ordem dos-

apreciou matcna na tase (li' oitiva de convidados
Parlamentar sue, \cntiCada a cxistencla dc (ltIOflh1T

para d(-liberação, a Presidência da ( ;ornissàO suspendeu a
parte da reunia( destinada aos debates e passou à discussào
C \( tacà de pis )p( )S1ÇOeS C( )nstanres da ordem do dia. 1 Á >rarn
apreciados re(1uerimCnit )s e ptolCl( )s e, cm seguida. ret( )mou-
se a pari e destinada à ou iva de c nvidad

.\ Prcsidiicia da .\ssembleia t egisIai iva tem ad( >1 ado
l )i ' )cCdirflCI t de flI( ) ( leliberar s( hre (j lIal( 1ucr assunt(

eniivan t( ) perdurar a intcrrupcl( dos tral)a]h()s ordinarios
nas reuniões de Plenário, seja para a rcalizaçA de
homenagem especial, seja para receber personalidade de
relevo, que C( )fl1)atCÇ1 a ct : (_asa para CN	r sobre aSStiflt( is
de relevante interesse )U1l ICO.

\ ssim, a Prcsidncia. em Cuinprirflenio ao disp )st() no
incis( 1 do art. 83 do Rcimcnu Interno decide:

(:5õ desta (,asa não poderao deliberar S( )bre
qualquer assunto durante ( ) tcmp( ) clesrina(l() aos debates
Com C( )nvidad( )S.



Mesa da :\ssemhlcía, 15 de SCtclYll)r() dc 2005

Deputado \Iaun'Iorrcs - Presidente da .\ 1 \1(.

• (Decisão lida e,n Plenário pelo Deputado Gustavo
(orrêa, no exercício da Presidê,zcia

• Pmferida na reunião ordinária de 151912005.

• Publicada no !íi,ias Gerais, na seção — Diário cio
Legislativo em 1~1912005.

• Referência - apreciação de matéria em reunião com
participação de convidados (ar!. 22, § 1 e ar!. 131)
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N" 16

1)iscipliiia o ICCI)iliCllIO C O (lCSat-

	

(l fi1lTe11t	dc p1()[)()SiÇôCS na U Si.,"-são)
1 cislariva ( )rdinária dc cada Icl2s1;Lrura.

Tendo Ciii Vista a necessidade de racionalizar OS

procedimentos relativos ao recebimento de prop S1ÇÔCS

na 1 ' cssão 1 cgsIativa ( )rdinária de cada legislatura, a
Prcsidncia decide:

- terá IJ1ICI() no dia 2 de tcvcrcirn, a partir (Ias
horas, o protocolo de pr p siçôcs. 1 '.s ,.,a data será transferida
para o primcir() dia útil subse j uciiic, 1uaiidu recair cm
sal)ad( ), domingo) ( ) u fenad :

2	ficam lnl1iti(l( )s os termos (Ia l)ccisa \ )rliiati\a
da Presidência ti'' 10,  iiic disciplina o dcsar1uivamcn t( de

	

proposição t1]11'dI	tna1 de legislatura afltcfl( )t

3 - scm de 90 dias, contados do inicio da lI ScsSa()
1 cgislariva ( )rdiiiiíria. o prazo enl (JUC sc concederá prctciciicia
aos autores de pr )pc sic >cs arquivadas, para (IUC ( ) fcrecain à
('asa, 11( )\tlflCl1IC, as suas propostas. Vencido esse prazo, cstará
aberta a possibilidade a ( 1 uak1 uer nieml)r( desic Podcr

4 sera() reccl)i(Ias altcrnadatncnte, )1 a(lI ( )r. rias
primeiras reuniões ordináriasitiis Ia 1 SeSsà() Legislativa
( )rdin tia, as proposlçl)e s prol ( )colizadas, observada a
ptck'iticia regimental,

- pode ser desar1uivado projeto de autoria c( )lcuva
somente quando a tur alidade dos slgnarafl( >5 subscrever
rCs l)cCtlVo iCt1tIcllITlcllt( •



Por IIIYt, reiterando entendimento adotado por Mesas
anteriores, cm razão cio atípico \olUrflC de )VOpOS1ÇÔCS em
início de Legislatura, a Presidência decide que, no período
de 120 dias contados do início da 1 ' Sessao Legislativa
Ordinária, liào serão recebidos requerimentos solicitando
perda de prazo pela Comissão de Constituição e Justiça,
para que essa Comissão possa se manifestar sobre as
matérias, sem comprometer o desempenho das suas
atril)uiçôcs.

\lcsa da \ssemblcia, 1 de fevereiro de 2()()7.

Alberto Pinto Coelho - Presidente da .\1 1(

Pro/erida na reunião preparatória de / "2200.

Pu/'/icada no D. L. de 22200.
Referência - Recebimento e O desarqui'amnento de propo-

na 1 Sessão Legislativa Ordinária de cada
Legisla/uru. (ar!. 180)
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ÍNDICE POR ASSUNTO

A

ACONTECIMENTO RELEVANTE
- C( )municaçà(); pra'/() (ali. 26,	10)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
- ap li caçãodc disponibilidade financeira (art. 79, XV)
- aprovação de )l'OpOSta de ()rÇaiflcflt() anual (art. 79, XII)
- criação de entidade (ali. 79, \ II,

ADVERTÊNCIA A DEPUTADOS
- iii hacao ao Rel!,liïiCflt() ti( ) CHI*SO dos dcl)atCS (art. 152, 1)

AFASTAMENTO
- do: Deputado; investidura cm cargo público; comunicação à
.\Icsa, remuneração irnplicaces (arr. 55)

AJUDA DE CUSTO
- (ver REMUNIR\ç.\() I' :\JtJft\ I)I Ct ISTO 1)11 1)1 1:-

PUT.\[)O)

ANAIS
- Inserção de documento e pronunciamento iiào oficial; reque-
rimento; deliberação do Plenário; parecer (art., 79, VIII,
233, XIII, e 234)
- inserção ) de documento e pronunciamento oficial; requerimen-
to; despacho do Presidente (art. 232, XIX)

APANHAMENTO TAQU IGRÁFICO
- Cessação; infração do Regimento (arr. 151, parágrafo único,
- rc'unlao secreta (art. 40, 2k')

APARTE
- Cômputo) no tempo do Orad()r (art. 163)
- definição (art. 162)
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- pra: Grande 1xpcdicntc (ali. 162)
- vcdaci( ): casos (art. 162,	2'')

APLICAÇÃO FINANCEIRA
- fl1I	 pela \la da \	mblcia 'an. 9,

APRLCIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES
-	in is es I rt11 anl es (art. 1 )
— dU\ olucao de prp wicão ao 1 Iel1 '!nu recurso (lrl. 1(4)
— Presidente da \sselilblcia; anunci de po )jer() apreciado c i1

ClUSlvalïieflte (ai-t. 82, XI)
- tl,ilnhiaCa) k pt0pc;	(ao. I()

ARMAS

-	o 411 )ICs) au. 91)

ARQUIVAMENTO DE PROPOSIÇÃO
(ver taInI)em 1)IS.\ft(.11 I\.\\IINI () 1)11 PR()P(

sI(; \( )
— Casos; rcrmlul() da legislrura; cxceca ) arr. 180 e
— dctcrminaça( 4 pCI( ) 1 residente cia .\sscinhlcia (art. 2. XIII)
-	t1e C e1 C( 401011144 das ci )missucs de mc)1iO (art. 191
— 1) 1 ( l 1 (11c1 (1a ; (1 uand(, scncIIianic d ()Utr,i considerada
iflC( )llStItLICi( )llal (art. 28I, II)

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
também P( )1 I( :1 \1I NI( ), P( )RIl 1)1; .\ Ri\L\)

aI)crl 1101 CIe sindicância (>Lt de inquérito, caso (ari. 95)
—	afllent() 114 Plcnari()	1 .ideranca da \Iaiorii e da \lu-
1i( )i'1i art. 94,	2)
— C( )l1j)( )SiCa( ). uiiandau( (art. 1'')
— eicç.	da \lusa (aos.	.	2. e 9')

— Ingresso nas dcpendenctas assislenCia is reunloes; perunlssa();
vedacao; formalidades (aos. 9; e 9.4)
— instalacào da 1 cgislanira (ai-t ,,. 3' e 12)
— instalação e clicerramenro de sessar lcisIativa (art. 14, VI)
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não-deliberação antes da OSSC dos membros da Mesa (art. 8°, § 3Ç)
- policiamento (art. 89)
- Posse do G\ei•wld4r (att. 14, VI)
-	dos Deputados (arr. 6°)
- Presidência, impedimento (art. 46, parágrafo único)
- (j/Iorz/m de deliberação (art. 252)
- representação da .\ssembleia (art. 115)
- sede; permanente e temporária (art. 2°)
- sessões legislativas (art. 13)
- vaga; ocorrência (ali. 50)

ASSESSORIA
- a comissões (ali. 149)
- em Comissão; a 1)cpUta(1() (art. 127)
- em Plenário; a Liderança da \[aioria e da Minoria (alt. 94, § 2°)
- em reunião) da Mesa; vedação (art. 12-, parágrafo único'

ASSINATURA
correspondência oficial; Presidente , da \sscmhlcia (aii $2.

XXXII)
indicação de candidato a Conselheiro do Tribunal de (:0111 as;

desconsideração dc subscrição; recomposição (art. 235, II,
2° e 3°)
- lista de presença dos Deputados; autcnticaçào pelo Presiden-
te da Assembleia (art. $2, \1)
- projeto de iniciativa popular, rcsponsal)ilidadc pela idonci
dade (art. 288)
- proposição) de lei; Presidente da .\ssciiihleia (art. 82, XX\'l II)

ASSUNTO DE INTERESSE GERAL
- inscrição prévia (art. 26,

aZ() para falar (art. 26,	1°)

ASSUNTO URGENTE
- transferência da palavra ao) liderado (art. 70, § 1°)
- USO da palavra pelo 1 ,íder (art. 70)
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ATA
(te rcunia ) de C( )ITLiSSa( :

- lavrarura; pul)licaçu) (ai-t. 132)
- leitura; dispensa (ai-t. 132, . 1")

- p ps1ca de dClil)(raÇa() conclusiva das C(>1fl1550C5

registro (ari. 132,	2")
- de rcunii de Plenário:

- da última reunia() da sessa() legislativa (>rdinária ou cxi ra()r-

dinana; po )Cedi11eflt( )S (ai-t. 43)

- declaracïc de voto; lnserça() (arrs. 232, VI, e 254)

- documeii 1 nà()-ohcial; iiiunçao na ai a destinada a p(t1)liCl-

Ç() (ari. 4 1,	2")
- documeiitt > )ttciaI; irsunio na ata sucinta, transcricu na

destinada a1)uI)tcaça(	art. II ,	1 '')
- cxclusa de 1uestôes de idem sem iiidictçôes d() preceito

regimental (ali. 166,	1")

falta de jmr/'vj para rcali>açào de reunia() ou para v )tac):

regisin ' da c )rrencla e dos Deputad )S presentes (aOs. 44 e

249, j (")
inserça() dc docuineiiic ; 1)eImiSSao tia Mesa (ao. 41.	V')

lavratura (alt. 41)

- leitura; pfíl/( maximo; apn vaÇão; retitcacào (arts. 22. 1, "a".

1, e 24)
-- miniieust; publicaçâ, > (alt. 41, 1)
- )li )lieaçíl( ) de pr( )1IU1 ieiai lielit() (ai-t- 155, upíiI
- raze d	>u ; inserçA cm ara desi itiada a publicaçã , (art.

41.
retlticaca( direito :i palavra (arts. 21 e 156, VII)

- reunia( ) secreta: pr )cecitilleiItos (ali. 42)
- sucinta; leitura; apluvaLa( ; assinatura (ali. 4!, II)
- vedacu) de publicaçu de pn nunc1imcilto (art. 155,	1")

- reunião de indicação de 1 .ider de Bancada art. 6, 2")
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AUDIÊNCIA DE COMISSÃO
- a requerimento de Deputado (RI Comissão; vedação (art. 183,
íi/)If1 e parágrafo único, e 233, XV)

emenda de 2° t limo; rC(Uer1meflt() do ( )kgIo de 1 ídcrcs (aris.
189, , 40 e 232, XXIX)

- matéria cm 2° turno; audiência da Comissão de Constituição
e ustica; rcc1uerlmenN) (arrs. 185, 2°, 233, XXII)

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE COMISSÃO
- Com cidadãos, 6rgàoS e entidades públicas ou civis; insi riiça(

de matéria legislativa em trâmite; assunto de interesse púl)liCO
relevante; formalidades (art. 291)
- convocação de reunião; prazo (art. 294)
- ordem dos trabalhos (art. 293)

- providências c o )municaçào à entidade solicitante (art. 292)

AUMENTO DE DESPESA
- inadínissibilidade; casos (art. 18-7)

AUTORIA
- atribuição de aul( )ria de; proposição desarc1uivada de iniciati-
va de ex-Deputado (art. 180, 3°)

- impedimento do Deputado; matéria de sua iniciativa (art. 46,
paragraf único)

AUTORIDADES~ COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA
- (vcr(()II\RI(iMIN'I'() 1)11 \tl'lORII).\I)l:s)

AUTOS SUPLEMENTARES
- formação (art. 179)
- utilização; ret(viçà( de proposição por tnciiihn de M1flsS (art. 142)

AVULSOS - DISTRIBUIÇÃO
- (ver também (( ')PL\S - DISTRIBliKA0 IL ENC\MI-

Nt I.\MEN'I'O)

- adiamento dc discussão e votação; prazos (arr. 136, 2")



- CIII COfl1ISSiO \CdaÇI() de cc )clCessa() de vista (ali. 136, ai/vil e	l')

- em retilliao e' cn Rinta; ( )p( )rt unidade (ar 136,	4")

- pedido dc vista C( )nCessa( c: \edaCao: adiamento da discussão

e \ )tacao; pra cs art. 136, 1/ll1 e	1 e 2")
projetos de lei do> Plano Pltirianual. do Plano \ltneiro de

1 )csenvo >lvinicntc Integrado o, de 1)iremzes ( )rçamenrárias, do

)rçamcnt \nual e de 06% .\dicional (ari 204, 1)11/)

- sc licitaca( de distfll)UlCa( ) de avtclso)s, oportunidade (136. 3")

B

BANCADA
(ver tamlm 1.11)1 R U.\ l( 1	iI-)l R)

- C )flStitUiÇ( o (ari. 66)
- detinicao (art. 66

exercíci() (IC 1 UflCi() (leStiila(ki a Baiicadi. 1)e1Ia (.10) direito >

(lesvinculci() de partido> (art. 48)
- 1 ,idcranças; alieracão; coinunicac io a Nlesa, edacã ) aos muni

1)r( OS da \lcsa (arts. 69, I\', (-
- pesenca dc funcionário nas dcpcnokncias contíguas ao 111c

nán > (ari	. 1,	1")
- Vice-] ,ider:

- proporção o (art. 67, 4")
- viiicia (lO osar is. 66 e (c,	4" (art. 31'))

BLOCO PARLAMENTAR
ilrciacac nas 1 ,ideranciis co municação à .\ lesa (arr. 69, IV)

composição cuimcrica (art. 71, 	5'')

- COflStiI uiça( ; \edacao; C( omimntcacao a .\Icsa (art. 71)
- dcs-,-inculaç;"i0 ou diss luça o de B1oco tFnpCdilTlCfltC) de par-

ticipacão o posterior  em outro )Co) na mesma sessão legislativa

(a n. 7 1,

dissoltmça	d< > B1 )C( O (>11 iii( >tli IiCaÇa() de &O )lïij)( )SiÇfl( O uiuiin)i'i -

ca 1-edistrI1)umça( de lugares nas comissões (ali. 71, ( 8')

260



- eXist(flCia; J)CflOd() (art. 7 1,	70)

- extinção; CS() (art. 71,	6°)
- Líder; escolha; Comunicação à Mesa; prazo; vedação aos mem-
bros da i\ksa (arts. 71, 30, e 78)
- Lideranças de Bancadas; suspensão de atribuições e prerro-
gativas (art. 7 1,	40)

- tratanictito regimental (art. 71, 2°)
- vigência d( s	40, 50 e 6° do art. 71 (art. 3 19)

C

CARGOS DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA
- aproveitamento do servidor inativo) em cargos e funções
(arr. 315)
- criação; transformação ou extinção; competência privativa
da \íesa (ari. 9. VII, "e'')

CASOS OMISSOS
- aplicação) do Regimento Interno da Cãmara dos Deputados e
das praxes parlamentares (art. 316)

CAUSA PRÓPRIA
- (\Cí INIlIRIISSIl P[SS()ÀL

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO
- aut tizaçào, competência privativa da Mesa da .\ssembleia (art.
'9, IV)

CENSURA
- (ver P1 IN \1 ÃD\1)1 IS)

CHAMADA DE DEPUTADOS
- competência para fazer (aii. 80, II)
- uuhzaçao; casos:

- prestação de compronusso de posse (art. 6°, 11)



- FCC( )mposiCa() dc qiioiwii (ali 249, 6")
- vcnhcaçio de 1iiorum (art. 2)
- V( taça em elciçao da \lcsa (art. 9', \')
- votação ) nominal na hipci ese dc falha fl( ) painel clerrotiicc

(ao. 263, 1)
- \()t;i(;i) SCCIcT:i	 1t. 26, II. "h' '

COLÉGIO DE LÍDERES
- aC( )id( dc 1 .i(lcr(	sul)scnça( pela t( )ta1idade \cdaçi() (ali.

'
- conslituiçao (ao.
- dclil'raçio sobre riainiraçac ) CITI rl'glm( dc urgcncia alem do
IiT1itc /10111/111 (iit. I2S	2")
- (71/0/ 7/111 de delihcraçio; maioria abs >1(11 eXCCÇ(>cS (art. 3.
3 0 e 4", e 272,

	

e V(),; (lifl'lt() (art. T,	1° e 2")

COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM
- oj )ri unidade; reunião especial: limlic de rcunlocs: CXCcCl(

(art. Ii, \)

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- C( >FiipcicnCia (ali. 02, 1

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIO-
NALIZAÇÃO
- o mputnc1a ari. 1 ( )2. II)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
- audieiicia cm pi liclíl ) lI.ii rarr. 1 XL	1"
- C( )lVLI)UtCllCid (ari. 1 12, liii

-- dcsiucinhramcnt ) (lc pr )p( )slÇa() (Itit, \clsc SUl)fl' mais de uma

niarria (ao. 1 7 3, (
- cxanie preliflIIILIF art. 1,821)
- licença para insi itiracao dc pt'ccss( ) criminal CI ultia I)cpura

do; pr )ccdimeilt( s (art. 5,	2'')
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- parecer sobre modificação tio texto original ou emenda de 2°
turno (art. 185, L(;/mi e	20 e 3°)
- participaçào do Corregedor (art. 92, ITT e IV)
- prestação e tomada de contas; aprovação parcial; indicação
de providências (art. 219)
- representação visando à perda de mandato de Deputado; pro-
cedimentos (art. 53, , 1°)
- suspensão das imunidades constitucionais; parecer (art. 56,
parágrafo único

COMISSÃO DE CULTURA
- competência (m-t. 102, XVII)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE
- C( uripetencia (art. 10 2),  IV)

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
- C( mper)ncia (art. W_2 , XX)

- COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
- competência (art. 102, \')

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNO-
LOGIA
- C( )ml)ctcncia (ali. 102, VI)

COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
- C( unpctcncia (art. 102, XIX)

- COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
- atidicncia em último lugar (art. 184,	1°)
- C ufll)etêi1Cia (ari. 1 (2, VII)

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS
- c( )mpetcncia (art. 102, VIII)



COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
- C( )Iv1)CtCnCi (art. 102. X\ 1)

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGRO IND 1. J ST RI AL
-	)mpercncla	1112. 1 \

COMISSÃO DE REDAÇÃO
- (( )Inpctcflna (ari s. 1()2, \, (. 26, i/v/f e	1°)

COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO
-- ()11t1tUiC;i( e tinalidade an. 1 1 5

t( 1)TCSet'll IC1 (( tfl t)flhlS dej)efl(1(iCli (IC di'p )flhl 'iilidadeor

ctincn riria (art. 1 1 ,	10)
— represenraçL() (111 )ntercncia; reiini()es; congress 's; 11cn)1)r()s;
( 1 S )lha aplesclil 1CI( dc teses (art. 1 1 ",	30)

re(1ucrjmc1)( ) dc CrflStltUICa( (tn. 232, X1\)
- sup1ência fliexistenCla	1 1	2")

COMISSÃO DE SAÚDE
— C( flpCteI1c1I (art. 102. \ 1

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
c< i pctncia (it. 11)2. \\

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMt'NICAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS

(( )1fl1)cteflcta (LrI 11)2, x11)

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E COOPERATIVISMO
- c( inpctitc1a Ali. 1)2. XIII

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA
AÇÃO SOCIAL
- eI )lnpclellCl;I (ait 102, XIV)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
— rriliccs p1)ccdiincnto, ap1icaco de let :edci1 cspccifici

(arr. 113)
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— composição; vedação (arts. 78 e 11 O, parágrafo uflico, 1)
- constituição; atribuições; poderes judiciais (art. 112)
- deslocamento (art. 113, § 3°)
- fato determinado; Conceito (art. 112, 1°)
- intimação de indiciados e testemunhas; não-comparecimen-
to; providências (art. 113,	1" a 3°)
- membros; indicaçao; prazo: caso de fla() indicação (art. 112,

5° e 8°)
— tiúmero de comissões em funcionamento ConcOmitante (art.
112,	9°)
- prazo de funcionamento; prorrogação (art. 112, eapiit e 20)
- primeiro signatário); membro da comissão; vedações: eXCeÇão
para membro da Mesa (art. 112,	6° e 7°)
- recurso de flào-FCCC1)iiTlcflt() do) rc(1ucnmento; prazo (arr. 112, 3
- relatório final; publicação; providências; revisão pelo I'lcná-
rio) (arr. 114)
- reuniào; quorum de rcahzaçao (art. 125,	2°, 3° e 4"

COMISSÕES
- (ver também .\t 1)J1NCL\ PÚBLICA 1)11 C1IS*\O,

COMISSÃO 1)11 Rll1 Sl'N'1;\Ç(), ('OMISSÃO 1.\l(1 .\
IlN1.\R 1)1 1 \QL ÉRl1O, (ï)MIS)lS FSPI '((:1

COMlSS)ES 1 > IR\1\NIN'II(S, (; MlSS()lS Tl\1POR.-
Rl,\S, ()RI)1\1 1)05 'I'R\B\li lOS, l.\RI1(lR 1 .; l{IIPRI-
SlN1.\C0FS P( )1ULARlS
— abertura de reunia com convidados; presença de qualquer
flUiflCfo) de mcml)rOs (art. 125, ÇS 3°)
— altcraçào da ordem do dia (arr. 131, 1°)
— apreciação) da matéria; obrigatoriedade de inclusão cm pauta
previamente distribuída (art. 131, 	2°)
- assessoramento, C( )flsultoria tccnico—lcgislativa; nota técnica
sobre proposição (arts. 149 e 150)
— ata de reuniao (ver Ata)
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- audicncia; teiic )vaçao; iflj3((llI1)C1t( (r1 1
- ;LU(liCllCta publica (ver \ udíncia Pública de ( U1ï)i5St(

(Anmásà) de (A )nsnrulça( e Iusnça e de 1 iscalizacã) Financeira e
)rcamenríria: .tudincia em pnmeir e úlnmc lugares (arr.

- cc u issic parlamentar de inc1utrit( 3 (ver C( )inissa() parlaincn-
iar de ln( j ueriIc )
- C( mparecinieii t ) de 'ecret ari( ) (te 1 sta&lc (art. 3( )8)
- compeIcncia (arts. 10, 102 e 1 ()3
- COiflp< )SiC1() e constituiçao:
- a partir dei a rcsoluçac ).	irt.5 1

dcsignaça c dos mcml)lc )s indicação, supkmcia; substituição;
p10S (aris. 97. 98, 5", 106 e 116, 4")
- designaCa( 3 fOV1S(i)i na<) manifestacà dos Líderes dentro
(c) praz	an . 106, parágrat(> Único)
- impc(limcnlc s para integrar: Deputado que desvincular de
seu parndc ) u sem tlliaça( partidária; fl)cil1l)t( )5 da Nlesa (arts.
48, 49 e 7$)
- numero de membros das comissões permanentes (arrs. 97.

1", e 1'))
- fluiTier( de membros das e rnisses temp crárias (arrs. 97,

1°, e 110, parágrafo Úiiicc c)

- 1) ltiCi1)iÇ,t( ) de 1)e1)Ut adc c; mure; lIidleaça( ) acima dc limite;
)CCdliliefl 14)5 :art. 11)8)

- reprcsent ac c proporcic cnal: calcUlc po )CedifllCnt( s (art. 9%)
-- Cl )fljUlitas (ver Reunia( ( J )ii)tiflti de ( .( )misSOcS)
- cOflV )cacac de iutoridailcs (art. 306)
- COflV( )cacac de rcunicks:
- cc nunra (art. 12$. parária	Únicc )
- destinadas a audicncia pÚl)Iica em regià do listado (arr. 294)
- cxtrac )rdiliancs (art. 121,	i/ii/ e i\ 1')
- dellI)ciaca ': maioria de \'( )tos; )1esei1ÇI de mais, da inetidc
dos iiienliic )S ';llt. 1
- I)cputa..lc tia<> 11ienhI)r( ) l)1r1ic ipí1cà c ) lias discussôcs: iiiipedi-
Ii)Cflt() de v( )tal - (art. 99
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- dissolução ou modificação numérica de Bloco Parlamentar;
redistribuição de lugares (art.
- distribuição de matéria aos relatores (art. 135)
- distribuição de po )p( SiÇào:

competência; l( r1nali7ação (arr. 181)
- número máximo dc comissões; exceção (art. 182)
- emenda; apresentação (art. 137,	111)

- empate na votação; Voto de qualidade do Presidente (arr. 121,
parágrafo único)
- especiais (ver (;)missões I"speciais)
- exame de mcnt() de proposição, limite; exceções (arr. 182)
- exame prelinunar de proposição (art. 182, 1)
- iniciativa de projeto (arr. 186, III)
- matéria de apreciação conclusiva; recurso ao Plenário (arrs.
103e 104)
- nora técnica; elaboração (art. 150)
- ordem dos trabalhos; alteração (art. 13!, o'aput e 1°)
- parecer:
- Composição (art. 146)
- contagem dos votos; caracterização) (art. 139)
- contrário; rejeição do projeto) (art. 191)

- perda de prazo pela comissão; inclusão da matéria cm or-
(1cm do dia; prazo (art. 141)

- prazo para emissão; prorrogação; apresentação; discussão
(arts. 134, 133; 137 e 184)

- rejeição; novo> relator (art. 138, Ç 3°)
- retificação de nova redação; prazo (art. 138, § 2°)
- votação; alteração; nova redação (art. 138)

- pedido de vista; praz<); limite (art. 136)
- perda de lugar (arts. 48, 55, §, 2°, e 116, 2°)
- l)cria1eI1tes; conceito) (art. 96, 1)
- Presidente (ver Presidente de Comissão)
- questão de oidcn; argüição; recurso (ai - fs. 167 e 168)
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- i/nor/im:

- de abertura; cxceç() (art. 125,	2" e 3°)
- (lC dclibciaça (art. 133)
- de reunia( com C( )nvidad( )S (ali. 12-'-), , 3")

- recurso a Plenan( ) S( )bre proct( dc lei apreciadc ) C( )llCltlSi-

vamcnte pelas comissões. pi-,t,.(>; sul)scriçàc) de rejuerimeflt()
(ar,. 10.4)
- recurso ao llenaru ) 5( )brc ptc > ) etc > cc nsiderad ) recitai ) nos
tcrm( )S d art. 104  (art. 191)
- rceic?1(-) dc po ))ctos; parecer C( )nrrarlo (arr. 1( 1)
- reiacà() das c uiussoes; publicacao semanal c( mi dia, 11( mínio

das reuniões e I1( chie dos rnelYii)r()s (arts. 101 e 109)

relato r (ver Rei atc )V)

renúncia de l)Ci)Ul ad() c1ue integra ( )mIsSI( (ali. 1 10,	1")
- IvprcscfltaC;u o (ver ( ;onhiSsfl( o de ltepresentaciuo
- rerençao de processos por membro: providencias (art. 142)
-- reunião conlunta (ver Reunião ( wijunra de ( inisses)
-- reuniões; pública ou secreta (ari 122 - ver Retinin )
-- sthl)StitUiCao o dc membros:

- cas() (art. 1 1,	i/Ht)

- direito d( substituto de concluir ao) iniciad() (art. 11 7 , pará-
grafo unlcoo

- Inexistcncla dc suplente na cc missão de represclilcca() (art.
115,

-- suplente (m-i. 97, 2")
- suplente: numero o; substituição; (lesu.i1açao; co niipeiéiicia (arts.

12(0, \X!Y
- tetnporarias; co )nceir( ) (art. 96, 11

trahnitaçao das proposiçks; aplicaCa(O das dispo oslcoes regi-
nicntaisaplicuiveis is matérias s1hei1as i dcliloeraçmu o (h) lienírio
(ari. H)5)
- vagas; cas(>s; preenchimento Gin. 1 ló)



- Voto de qualidade do Presidente (art. 121. parágrafo único)
- V( tos; contagem; caracterização arr. 139)

COMISSÕES ESPECIAIS
- C( )mpoSiÇào) (vide este t()p1C() no título C)missões)

	

- consutuiçào; Competiicia; vedação (art. 111,	1° e 2°)
- número de mefl)l)1)s (art. 1 10, parágrafo único)

para emitir parecer sobre:
- esc( )lha dos titulares dos cargos previstos fl() inciso XXIII

do art. 62 e no inciso II do 1° do art. 7$ da Constituição do
l.stado) (art. 111, 1, "e'')

- pedido de instauração de processo por crime de responsa-
bilidade (art. 111, 1 1 "d")

- proposta de emenda à Constituição (art. 111, 1, "a")
- Veto) a proposição de lei (art. III, 1, "b")

- ptnt proceder a estudo sobre matéria determinada:
- Co )FICluSào dos trabalhos; prorrogação (art. 111, 4°)
- matéria afeta a comissão permanente; vedação (art. 111, 2°)
- primeiro signatario; membro da comissão; exceção para

tnelnl)ro da Mesa (ari. 111,	5°)
- iclatono final; apreseni acão (art. 111.	3")

COMISSÕES PERMANENTES
apreclacao conclusiva de pro )p( siçõcs (art. 103)

- composição (vide este tópico no tírtilo Comissões)
- conceito) (art. 96, 1)
- perda de prazo (arts. 140 e 141)
- relação); Publicação semanal (aos. 1 ( )1 e 109)

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
- Classificação) (art. 1 1(I)

- composição (art. 110, parágrafo unico)
- conceito (art. 96. II)
- número) de membros (arts. 97, 1°, e 110, parágrafo único)
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- (ver tltiil)eifi (O\1ISS( )IS 11SPiiCI.\lS. (( )MISS.\(

P.\RI.\\lINI .\R I)l INÇt'I ' RIl'() 1,', (:( )N I 1)11 Rl

PRI'lSllNl \( .\M

COMPARECIMENTO DE AUTORIDADES
)ver1lad )l' Ll( 1 .stad) tssunt(> de interesse público; COflVO-

CaÇa( de reniai ) especial (ali. ( ))

l - C Oi11 I ')ltCcii11 e lEO justificaçi	(arr. 3()6,	1')

— 1ni( )-C( )11parc(iinei1r( sem isi i ticaçio; crime de responsabili-

dade art. ( «>.

FCCUSd OU ILI( )•-atendimenro, dirigente de enridde da adminis-

illÇ() indireta, ( >mandanie ( eral da Polícia \lilitar, OUtÍIS

atii( )iiclades estaduais; C(.)t1ullieaçt()	aUU)iid;lde COl)11)(.lCilt&,

apLIlacà() d> tal> C apIicaà() de l)(hl h1(1l(I(' 1a1> ) encairiiiiha-

niunt) de pedid de in f rmtc > nao—atendiineni(c pena de

resp( )nsal)i1I'.açac ) (ari .31

— ecrctan() de 1 stado dirigente de entidade da admiflisrraca()

iiidireta, titular de oigi(> diretamente stil)ordiiiad( ) ao ( uvernali a

do 1 stado c> )niuntcaca() p a tici ; prazo de exp siça< ). pr )1T( )

c lioriflis i'e1nientais: t irmalidades aris. 300 c ( » a 31(),

COMUNICAÇÃO
(ver taml)em ( ;RlDI ;\( :1 .\ \l 1 .\T( ))

aeSefltaÇ?t( ) oportunidade; 1 )e1nitados in cru> s; prazo (aru. 34)

da Presidência; )( uTuflidade ( art. 29)

de acontecimento relevante (ali. 26, 1")

- de atastametir> 1 d>> exerClCn) d> 1iialldat() (art. 5)

de e Iist i  tulÇi( > d  B 1( w o PaiIameuitar e alteraçoes (art. 71,	1°)

-- (l( eleiça( > tia \ 1 esa da \S5Cl1ihleia (art. 10)

— de escolha de 1 .ídcr de Ri> )C() Parlamentar (ar t . 71, 30)

de liderança e de Deputado em reUniao de debates (arr. 14, III)

— de reassunça() de mandato (ari (V'. VII)



- direito à palavra (art. 156, V)
- do nome parlamentar e legenda partidária; prazo de entrega
(art. 4°)
- escrita de p roposições fl() lidas (arts. 26, 2', e 34, 2°)

CONGRATULAÇÃO, APOIO, APLAUSO, REGOZIJO
- requerimento; apreciação conclusiva pelas comissões (art. 1(13,
III. "e'')

CONSELHEIRO E AUDITOR DO TRIBUNAL DE
CONTAS
- escolha; in c i so II (k )	1 do art. 78 da C.1`,; procedimciiu s
(arr. 235,1 cli)
- inabilitação de candidato; existência de ações ou protestos
(art. 237)
- indicação de candidato; subscrição máxima; recomposição
do numero de assinaturas; prazo; instrução (arts. 235, 11, 1° a
3°, e 236)
- mais de dois candidatos; segundo escrutínio; decisão por
maioria simples dc votos (art. 239,	1° e 2°)
- nomeação; prazo; posse (art. 240)
- parecer; publicação; (lClll)eraÇào do Plenário (arts. 238 e 239)

CONSELHO DE GOVERNO, CONSELHO ESTADU-
AL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE
DEFESA SOCIAL

parecer; co )iTip( )5lÇàO (art. 146,	1°)

CONSTITUIÇÃO 1)0 ESTADO
- vcr PR( )P( )Si .\ 1)11 1'\ll 1\ 1 )\	L( )J'11' L l( \( )i

CONTAS DO GOVERNADOR
- (ver l'RIlS'!.\:\() l 1O1\l).\ DU, CONTAS 1)()

(()\lRN\[)' )R)
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CONVOCAÇÃO
t°cuiiiao Conlulira (art. 1 2. ji r;igt;ifo único)
lCUfli() de C( )mIssa( ) (lCStitlada a audicticia pública (ali 2)-i)

- reunião de debates, na( )-COflV( )cica( ); casos (arr. 16)

- reunião especial da .\ssembleia (ari. 14,	1°)
- reuviià , cxi ra( )tdiitana da _\ssemblcia (art. 15)
- reunlai cxtra( )rdinaria de C( )missa( ) dispensa de formalida-

des (art. 124)
- retinia() orclinana de comissao; disi riI)tliça() prévia da pauta;
1)tl)1iCdÇà() semanal da COIT1pOSIÇaO, (1(1 dia e borari() de traba-
lho 	1( )9 e 131,	2°)
- reunia( preparaforia da Assembleia; dispensa de ConvoCaÇa(
da primeira art. 3°)
- reunia() secreta (art. 40)

Secretário de 1 .stad (ver ( iflparcciiflciit(> de .\un )lidades)
-- sessà( ) legislativa cxl raordinaria (art. 13,	3°)

suplente de 1 )ptitad (arr. 63)

CÓPIAS - DISTRIBUIÇÃO E ENCAMINHAMENTO
\er tarnl)cni (S IDI	'\T(  ))

- lilclicaca( ) de 1 .ider; encaIYuifll)ailieliu ) do: copia da ata de
h ,tiiii1izaçao a	Icsl da .\ssenihleia (art. 67,	2")
- parecer sobre as emendas (art. 1	, 311)

prestacào de contas do Governad r: disml)uica( de coplíl
ai s I)cputados: pra	(art. 216. parágraf ) único)
- processo criminal eu )i1t ia Depui ad( ) p)1-  solicitacau ) (li Presi-
dente d Tribunal de ( ontas: instrucà ): tornccimcnt( do: copia
ao l)cpuiado (aOs. 37 e 5, 2", 11,

p1( )( )SiÇa( C( ilsiaiilc I)I r>ideiii (t( dia-, existência de copias
para distiibuuiç;u (ari. 243, parácai unico)
- proposicão) em I'	providcncias para entrega a 1)epura-
(l((S ColTipetelicia (art. 86, IX)
- iepresentaca( 5( )l)re perda de iiiiiikit	torfleciflieiir( de co-

o l)eput'id	(ar t. 53,	1°, 1)
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- requerimento de indicaçào de candidato a Conselheiro do
Tribunal de Contas; instrução com cópia autenticada da cartei-
ra de identidade do candidato (art. 236, TI)

CORREGEDOR E CORREGEDOR SUBSTITUTO
- Coivipetência (art. 92)
- designaÇão (art. 91)

CORRESPONDÊNCIA OFICIAL
issinat itra; cornpetncia (aos. $2, XXXII, e 86. \)

— dai) raçào; competência (art. 86. \•)
— leitura e despacho; esgotamento do prazo; publicidade (art. 25)
— procedimento em caso de não haver rcuniào (art. 19, § 4°)
- procedimento cm rcunioes (JUC não comportam leitura de
correspondência (art. 19, 50)

CREDENCIAMENTO
)rnalistas e demais pr( )hssionals credenciados, prtiiiic'ncia

nas dependências contíguas ao Plenário (arts. 94,	1", e 312,
parágrafo único)
— órgãos de comunicaçào, informação e divulgação; acesso às
dependências privativas da \sscmblcia (art. 312)
— revisão; competência da Mesa da :\sscmbleia (art. 312, pará-
grafo unico)

CRÉDITO ADICIONAL
(ver PR(11'1O$ I)I 1,111 l)() PL\N() PLII(l.\Nt .\l.)

CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA
ASSEMBLEIA

projeto de resolução; competência privativa da Mesa (art. 79,

CRIME DE RESPONSABILIDADE
— ( jovernador, Vice-Governador e Secretário de Lsrado; pro-
cesso; legislacào especial (art. 311)
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- Pr )culd( )r( cral de ustica: 1I curad )r-( cral do) 1 srad >

( ;li-i. 31 1,	ui i uat	Ul1lCC)

D

DEBATES E PRONUNCIAMENTOS
- (\cr tamI)Cfll L)ISCLSSk() 1 1 S() 1),\ I\1,.\VR.\)

- j)it11It1)1(11i() tajuigrá1ico; cessaçan; iluiraça() icmental (ali.

151, 11t	lal( ) tifliC( ))

- lL0(' l I llcsta() dc ordem, Coflcessao; lliCkltfliCs, computo n(

do orador (art. 163)
- ConccsSa( da palavra pelo Ptesidcnie	)uiUflhllade finali-

dade; prazo; urdem; preferncia (arts. 26. apiii. 33. parágrafo
UOICO, 34, últIf/ e	1° e 3°. 156, 15 — , 158, 164 e 168)

- c )rrcça( de pronunciamcnt( )s: vedaCà( (arr. 155, 5°)
- dircit à paI1\1-a:	(.xceçà ; limite (arl s. 156, 164 e 297, 11)

- disciissa E

- )tdeIil; plctercncia (art. 158)
- li ,,(> di palavra; limite (arr. 16(1)

vct.líiÇcs (art. 159)
- cli >ctiinent s apresentados durante discurso, edaÇà() de in-
scica() ciii ata, CXCCCíI() (ali. 41, . 3")

tl )eumellt()s udos em Plcnáric ou ci 11issmu ). arc1uivamen1(
(art. 155,	4")
- encaminhamento de votacàu (arr. 264)
-	rinalidadcs: permissão para talar assentado (arts. 154. 15 e
232.11)
- ( randc 1 xpedicnte; conCessa i da i\'ta; 1 p( ) rrunidade; fi-

nalitlade pra/( ) inscrição	 e 1 57, 1)
iii iraçàc ) icu.,iiiucn tal	providencias (ali. 152)

- illierilIpÇào; piosscguimcu)to; cXceçao; C()IlCcSSa() de aparte;
Cohlipti 1 ( fl( ) 1 elT)p() do orad( r (arts. 161  a 163)
-

	

	)ri iiuuidacle; finalidade; praz<), in scrlçà ) (ari s. 14, III, 34,

3" ,c 157)
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- prática de atos incompatíveis com o decoro parlamei'itar; pro-
vidências (art. 153)
- preferencia (art. 1 5, 2°)
- jilJ.ciamento em reunião secreta; redução ) a termo (art.
40, 6°)
- publicação; revisão; pi; vedação (arr. 155, e'i/m/ e	10, 2°
c 3°)
- publicação sem revisão (art. 155, § 3°)
- ques tão de ordem (arts. 165, 166 e 168)
- registro em ata (arr. 155)
- reprodução no órgão oficial; correção de erros; vedação (art.
155,	5°)
- resposta a citação pessoal ou de partido; l) 1 az( ) limite; vedação
(art. 164)
- reunião de debates; dinâmica (arts. 14, III, e 35 a 38)
- revisão; prazo (art. 155, 2°)
- terceira parte da reunião; uso da palavra; oportunidade; inscri-
ção; prazo; preferência (arts. 34, 157, capili, II e	1° e 2°, e
158)
- uso da palavra:

- concessão; impedimento (art. 151)
- preferência (arr. 1.57, 2°)

- violação dos dirciios constitucionais OU de norma regimen-
tal; não-publicacà( ) (art. 155,	1")

DECLARAÇÃO DE BENS
- apresenracão .'1 Mesa; ()( )rtunidadc art. 6, \'111)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
- (IC C( )fliiSSíi() (art. 1
— normativa; publicaçào anual (art. 169)
- oportunidade (aris. 29 e 167)
- recurso; caso; prazo; procedimento (arr. 167,	1° a 4°)
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DECLARAÇÃO DE VOTO
lil)licl; ()p()riulllda(Ic (ali. 254)

— cm rcUnia 1 sccrcta ck comissão 1 (art. 122, 2°)
— lflsctCa( ) na ira j)( )SS11)IlldadC f rma (an. 41, 	4°)

DECORO PARLAMENTAR
ind1 npitvci	art.

— cxprcss()es ltcniaturlas; V101dÇ.t() (.11 ) dilCIU)S COflStittlCiOfl1S

(arr. 5o),	2°)
- iflipr( )cc(IcnCia de 	a 1 )cpiitad	aplicac() de penali-
dadc a	1)c1iui ,tcI( 1 1) tCllS( Ir (ari. 62)
— na( -pu1)llcaca( dc jui )111.IC 1i1I( ) lliC( )lTlpativCiS (art. 155,	1°)

— Ptia1tc1icks c pVC ccsso (alis. 5 1) a 61 e 153)
— pt•( )CcdImcnt( II1C( )mpai\cl	de mandato (ari. 53, 11)

DEFESA
— (..1i Cas( 1 dIU iiil l)((IiiliUllt ( 1 iClïlp( )rati( 1 1( UXCFCÍCI( ) d() manda-

(ari. 6 1 , palagia II) lifltCl 1)

— cill pn cessa criminal (ali. 58,	2', 1, "1)'', e II, "e'')
— cm pn )CC5S( , de itla dc mandai > praz de aprcscntaç()
(art. 53,	1". II e IV)

tn)i1)caÇa ) do: dCtcllsul dati\() (arts. 53.
1', lll,e 5K,	2	lI.'d"

DELEGAÇÃO LEGISLATIVA
- Irfl1 (Id tCSnldLÇa() C()fltUUd() UXCrCIC1U apreClaçi() 1)1"
\sscmhlcia; vcdaçi de emendas; V( ltaça() única (arr. 224, 3°)

— leis dulegadas, cIabnraci; autnr1,açuc) da .\sscmblcia
1 .e,iSlai iva )a ri. 224)
— matuna: intpcdiinciit ) (art 224,	1' e incisos)
- Proiet(),tpr cciaco pc1	•' ssenlhleia: voracão única:
inadmissibilidade de enieiid;t iri 224.

DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES
- (cr.\I 1 RII \( \( )(( )N(]LSI\\
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DELIBERAÇÃO EM PLENÁRIO
- (ver \( )'I'\C\())

DEPUTADO
- acusação; apuraçao de veracidade; improccdcncia (alt. 62)

advertência pelo Presidente (art. 151 » 1)
- aplicação das regras da Constituição da Republica (art. 47, 6°
- apresentação do diploma (art. 40)

- arguição de 1ucstão de ordem; oportunidade; prazo (arts. 165 a 168)
- assunto de interesse pessoal; vedações (art. 46, parágrafo único)
- censura; verbal e escrita (art. 6)
- declaração de bens; ali. 258 da Constituição 1 staclua1 (art. 6°, \l II)
- decoro parlamentar (art. 53, II, e arts. 59 a 61)
- desobrigação de testemunhar; CSOS (art. 47, 5°
- desvinculaçào de partido; perda de direito; exceção; al)erlura
de vaga na comissão (arts. 48 e 116)
- diploma; prazo de entrega à Mesa (art. 4°)
- direitos (arts. 46, 47,	1°, e 54, 3°)
- explicação pessoal; C( ncessào da palavra (art. 33, parágrafo
único)
- falecimento; comunicação; suspensão da rcuniào (art. 22, 2°)
— flagrante de crime inafiançável; prisão; proccdiiiettos (art.
47, 3°, e arr. 58, 2°, 1)
— impedimento temporário do exercício do mandato (art. 61)
- impedimentos:

— candidatura a cargo da .\Iesa e designação para rnelill)r() de
comissão; sem filiação partidária (art. 49)

- exercício do cargo dc lrcsidenre da Assembleia; Presidente
ou relator de comissão em caso de discussão e votação de
matéria de interesse pessoal ou de proposição de sua auto-
ria (art. 46, parágrafo único)

- exercício) cio cargo de Presidente (>ti 	de COIUiSSà() de
inc1ucrlt( ) CiS() (ari . 112, § 6°)
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- \'Otac	em mau.ria de intercssc pcss a1 (art. 253)

— imuflidadcs Consl1iucinflais estado de sítio; SUspeflsà() (art. 56)

— incapacidade (lvii al)S( )lUta (arE. 53,

— lnvcsl idura ciii cargos l)U l ) ii e'( )s; ConluniCacãt) i .\sscmhieia;

opça i rcmuncracao; perda ele lugar nas COifllSSOCs (art. 55)

— iflvi( )lal)ilidadc (art. 4')
julgamcnR) peli Tribunal de )usriça (ati . .47, 4°)

— liccnca de Dcputad c conccssao. Casi s; Í rmalidadcs: vedaç
arr. 54, 1 a l\ • e	1°, 2°. 4"

- licença para instauração de pi )CCSS() criminal Cofli ia 1 )cpurad ;
tramitaça( ); pr( )Ce(liillelltOS (ali s. 47,	1°, 57 c 54	1" e 2", li
- lista (lc diph ,mad >s: publicaca ): piai. ) (art. 4°.	1'')
— lista de empossados: pul)liCaca() art. ". 30)

— niatielai ( ) (arts. 1" e 45)
— f1011)C parlamentar; Composicà() (art. 4". 2°)

- penalidades arts. 59 a 61)
— perda de lugar nas cornissocs; falta às rcuniõcs e aastamcnh
(arts. 4$, 55,	2", e. 116,	2")
— perda de mandato; penalidade (arts. 53 e. 59, III)

e exercício ) do nlaiidat() (arrs.	'. 6'.	' e -IS)
— presenca: reStTo alItciltlCaCa( pelo Presidente c 1° •ecreran(> (ari. 1

— prisao; vceLi; txccçio p10c55 criminal; licença da
\sseiiihleia (aris. r. S' e 5$)

— reastiiiçac, dc mandar(); dispensa d<) c mpromlss de p >sse:
Comunicação i'i lesa da \sseinhlcia; vedação (aris. 6", VII, 34,
. 4", e 55)

— rcmuncraça() ( ajuda de cusn ; percepçu cm cas dc incapa
cidade civil al)s( )luta; opção em cas > dc a fastameti t( ); tixaçn
(arEs. 53,	3, 55,	1, 65, 212, 214 (- 213)
- reni'incia ao mandato: cas )s; k rmali2aca() (arEs. 7. Z. 51 e 52)

- repress disciplinar: ahcmira de sindicncia III in.p int (arr. 95)
— suplente; Conv caçao; dispensa ele c( mprnmlss() de ()ssc

(arEs. 6", VI, 63 e 64)
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- tis(> da palavra (arts. 15! a 168; e 287, 1 a VI,	1°, 20 e 4°) (ver
também Debates e Pronunciamentos e I)iscussào)
- vaga; na \sscmb1cia; nas comissões; na Mesa da \ssembleia
(arts. 9°, 11, 30, 64 e 116)

- viagem l() exterior; cornunicaçào à Assembleia 1 cgis1ativa (arr.
54, 5°)

DESARQUIVAMENTO DE PROPOSIÇÃO
- admissão (art. 180, 2°)

- autoria, proposição em nova tramitação (art. 180, 3'')

- requerimento de solicitação (art. 232, XXXII)

DESPESAS
- aumento de despesa prevista cm pr)jeto; inadmissil)ilIdacic;
exccçao (art. 187)

- definição de limites e rcleilacão; competência priat i' a da
Mesa da \sscmbleia (art. T'. IV)

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
- 0( )rtuilidadc (art. 29)

- requerimentos despachados; casos (art. 232)

DESTAQUE
-	ci 1RN1'FRÉN(;1.\ Ii I)ESL\(,t.'I:)

DILIGÊNCIA
- suspensão de rrarnitaçao; prazo (art. 301)

DIPLOMA
- direito ,, do Deputado após a expedição (art. 47, 1°)
- prazo de entrega à Mesa (art. 4°)

DIREITOS POLÍTICOS
- peicla (>1j suspeflsà( ) perda do mandai() (ar(. 33, TV)

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
- ver PR( )j i':ios 1)11 1 1,'l DO P1..\N ) PLL'RL\\L\I .)
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DISCURSO
1)11I \1NS c 1R\1\(l\\1I\,IOS)

DISCUISSÃO
- l ti 1 'icnaru

adtaincnt , dc dts: su	iimii e, pra;, <), Inclnh1ss1bi1Rladc;
11 ii'tcdinicii 1

	
de i'cn )vaça( (art. 247)

- tIchiijca ) (art. 241
- encerramento:
- (IS( )S (art. 248, ipii/)

- reIUcrimciu : votaçan; discussa() mínima da pn >( )slÇaopor
C1S ( ) t1d( ireS arr. 248, paragra t( 1 untei

- cxIicnCia dc inclusa( ) na ()Vdciu d( ) (11a copias (art. 243)
- incidincia (aO. 242)
- ii cnci : ip irninidadc cnn1pctncia: cancciarnenr( (arts. 1	.
1 e II,	1°, e 245 e 28, 1)
- Iltiute de pcit'iiaflêflcta tia ordem (lo (11;1 computo de rcuniao
ai't. 211)
- O irdcm dc C( )flCCSSI( ) tl:i palavra (art. 158 e 2$, II.
- parecer de redaca() titia1; limite; paitlCipaCit() (ar!. 271))
- praio i; matéria submetida a rit( especial (arrs. 240 e 287, III)
- timo da palavra; limite (art. 161»
- 'cdaçcs (ao. 159)
- nas ( ornissoes:
- dc J)itrcccr: adiamenu : disrril)tiicào dcav ulso-, aprescntaca(
de emendas; prazos; uso da palavra (arts. 1 iÚ, 2'', e 1 T)
- discussão de luatria de aprcciaçao Co >iiclusiva; iu )rmas api!
Cavcls as reunti tes de Plenário (ar!. 122,	4')
- p;trt1ctpa	dc t)cptitad mi --incmbn dc comissoes (art. 99)

DISPOSITIVO
-- co i1('(jO	ai'!	1

DISTRIBUIÇÃO DE PROPOSIÇÃO
-- 	inipetencia; l( )rmaltzaçao; exame pi'eltiiiinar e de menti ;
limite; cxceCai ) (arts. 181 e 182
- 111) 2' turno ; procedimento (ar!. 184,
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DIVULGAÇÃO - ÓRGÃOS
- (ver (RlDIN(l.\\1I\.'1O

DOCUMENTOS
- apreSefltad( ) por 1 ) ptitado (l1l1lltC discurso; veclaça de iii-
scrçào cm ata; CXCCÇàO (art. 41, 3°)
- lido cm Plenário ou cm Comissão (art. 1 35, 4")
- não oficial; menção na ata destinada a pul)liCaçà() (art. 41, § 2°)
- oficial: resumo na ata sucinta e transcrição para pul)hcaçà()
(art. 41,	1°)
- secreto; acesso, prazo de restrição (art. 40, § 8°)
- sigiloso; acesso, prazo de restrição (art. 40, § 7°)

E

EMENDA
- à redação final; finalidade (art. 269)
- apresentação; oportunidade; publicação; parecer; recebimen-
to antecipado; emenda de comissão; de redação final (arts. 137,

1°; 188,	2° e 4°; 189, § 2° e 3", e 269)
- aprovação no 1° turno; redação do vencido (art. 189, § 1°)
- definição; classificação: aditiva; modificativa; substitutiva;
supressiva (art. 225)
- destaque, para votação; admissão; oportunidade de solicita-
ção; limite (arts. 249, 2°, e 282)

encaminhamento de votação; prazo (art. 264)
- equiparaçã() a proposiçào (art. 171, parágrafo único, 1)
- inadmissibilidade; casos (arts. 187, 189, § 2°, e 228)
- iniciativa 'art. 226)
- matéria nova no 2° turno; admissão; acordo de 1 idcrança (art.
189, § 3")
- matéria prejudicada ou rejeitada: 11Iadm1ss1l)111dade (art. 189, 2")
- parecer:

- da Comissão de Constituição e J usuca no 2° turno; aprova-
ção de parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
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anriunilicidtic icurada da emenda d texto aprovado ou
ii	-SlijclÇU) da niateria a \' taÇa) (art. 185,	2" e 3")

- nu 2'' tutn r
dispensa dc emissão (art. 189,	1'')

- ( )l)rtgat( )rlcdadc de cmissao (arrs. 2( 1, II, e 297, III)

- j')UI)liCaci() ( )!. t lisrt1)uic;	(art. 1
- prazo )para emissan; J)1 )Ir( )gaça( do prazo; des,nac3 dc

i)OV() rclat r (arts. 134, II; 135,	, 3° e 4'')
- ,obre iiiicnda de redac	final possibilidade de sei-

(art. 145,	1")
- sobre	apreciado C( )nClusivamcntc pelas COITIISS()CS,

(Icv(Avido ao Plciiario (art. 104,	1'')

- prc lerencia (art. 279)
- 1')i )p( »ta dc eniciida 'i ( nistitulca ' ; SubsCliC3() (art. 201, pa-
rirat ) UI1I0

- recebimento autccipado pcimissiu (art. 188, >4)
- 1eCel)imcflto irnpc(.Ilment( (arts. 1 ),	2'', e 224, 1 e 11
- rcn( )vaÇa( ) de audicuCia de comissão, Imi -ecer S( )l)ic emenda
em 1 leniri (art. 1	par.igrali LifliC(

- rtl1)cfllcild;I: dctiiiic3	aii 22)
- V( )taca ; d(sta1tic cm grLi)()s (art. 249,	1" e 2'')

EMENDA À CONSTITUIÇÃO
- (ver IR( )P( )Sl \ 1)11 I'1MlN11\ . (( )NS1l1UICÀO)

ERRATA
- ( )rieca( > de publicação (art. 41,
- pi( )nunciamcntos; \CdaÇa( ' (art. 155,	5")

EVENTOS INSTITUCIONAIS
1cg11anlciI	), objetivos e dinirnica (art. 290, paulgia 1

Unlc(
- stibsídu a( i processo 1eislativ ; iniciativa da "\lesa, parceria
c"111 a S( >cicdade civil (ali. 295)
- 1 ip( )S de c\-untos arr. 296)
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- tramitaçál) de proposição; procediieiios especiais;

anteprojeto da comissa() de representação; aprescntacà() de pro-
posição pela comissão Competente; prazo; participação da co-
nussà() de repi.esentaçà [lOS del)aies; parecer sobre emendas;
iniciativa de Deputado; caso (art. 297)

EXPEDIENTE
- leitura da ata; aprovação; retificação (art. 24)
- leitura e resumo da correspondência (art. 25)

EXPLICAÇÃO PESSOAL
- direito a l)1l1\r1 (art. 156, IV)

finalidade; oportunidade; prazo (art. 33)

- inadmissibilidade de aparte (art. 162, parágrafo único, li l

F

FALECIMENTO
- de Deputado:

- comunicação do Presidente; suspensão dos trabalhos art. 22, 2)
- ocorréncia de vaga (art. 50)

- de membro do poder público; manifestação de pesar; re1uc-
11111(nt() (ao. W3, III, "h'')

FALTA ÀS REUNIÕES
- perda de lugar nas comissôes (art. 116, 2°)
- perda de mandato (art. 53, Til)
- remuneração proporcional (art. 65, parágrafo único)

G

GOVERNADOR DO ESTADO
(ver ta1nI)cn (( )íP:\RlCll\1iIN'l() DU, \1V1'()_

Rl1)\l)lS, ( Ri\il1 l)l RlSP()N*\B1L11)\l)N, LJ(;IJ\(:.\,
P( )SSE, PR1:'1'\(;k() F 1()1.\D.\ DF,CON1\S,
PR( )jl1OS I)l 1'1X\Ç\() DU RI ttNlR.\Ç.\O,
(OVIRN\lX)R l sI:(;RI'1RI() 1)E lS1.\I)O)
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— coni l )etcncias C( >nfcridas tio)	( )CC55() legislativo:
- apiescntaca( 1 dc proposta de emenda i Constituicão (ari
2(, II)

- convc CaÇii( ) de sessão Ietislativa extraordinaria (atÉ. 13,
: V, 1)

- ClaI)( raÇa de leis dclegat!as autorlaça() da Assembleia (ali
221, ú,piii

- CX( l5iÇ() de assunto) de seu interesse: reunião ) especial (art.
3b)

— intIicaçio de 1 ,í(IeF di) ( ii )\e1'i1() (art. (, cipiiI
— iniciativa de emenda (art. 226, IV)
— iniciativa de P° )l et() (art. 180, IV
— iniciativa e iprescntacio de po p sta dc altcraçn (l( Is pro j eti )5

de lei do piau, pluttiílnhtiIl, di Piau, \ lineim de 1 )escnv ,Ivi
menti Intcgra(l(). (IC I)iietriyes ( )rçanientirias; do ( )rcamen-

\ miad e de ( :tdit Adick mal arrs. 2114 e 21)5)

	

— pim >i1iulgaç() de veto rejeitado; prazi (art. 222,	4° e 5")
— S( )1iCitaÇi() de uigncia para projeu de sua aut( Iria; limite,

excccao; vcdaces (arus. 2(1,' e 2T 2. 1 c parágrai-(,$)
- crime de resp miisil,ilidade auti )ri'ac io para insrauracfu de

m; votaça() secreta; legislaçan especial (aris. 261, \ e 31 1

- impedimento (M vaga: posse do 5Ul)St1tut() (art. 304)
— licenca para ausentar—se d 1 stad cm mmpetencia pflvativul da
Níesa; parecer (ali. 71), Vil, "h", e VIII, "a")
— licença para inieiiupc?ii de suas ftinçces: C( )mpe) ncia priva -
tiva da \lcsa: parecer (art. '9. VIL "g', e VIII, 'a''
— pi)ssc; ci mvi ' t:acii de ;csão lcgisI,m\a extraordinária; teu-
mao s ilene; foriniilidades (aris. 13, , 3", II 14, VI, 302 e 3()3)
— preslacai) C tomada de comas; pr( )cess( m; tramitação; votaça(
secreta (arrs. 216 a 220 e 201, IX)
— pr jcti de sua iniciativa: inadmissil )ilidade de aumenu ) de
despesa; ressalva (ari. 1{Ç, 1)
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- pf( poSiÇ() de Sua autoria cm regme dc urgência; n)—ar( 1 ui-
vamel'It() no final da legislatura (ari 180,	1", III)
- remessa pela .\ssemblcia de comunicação de manutenção de
veto (art. 222, 6")

- remuneração; fixação pela .\lesa da :\sscmbleia; projeto de
resoluçao; tramilaça() (arts. 213 a 215)

GRANDE EXPEDIENTE
- apresentação (11 j)ropOsiÇà(), a5SUIlt() de interesse geral; co-
municaçôcs pra/Á) (art. 26,	1'' e 2°)
- inscrição para falar; oportunidade (arts. 28 e 157, 1)

- recebimento de proposição; concessão da palavra (art. 26, tapui

1

IMPEDIMENTO TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DO
MANDATO
- aplicação da penalidade; casos; procedimentos (art. 61)
- tipo de penalidade (art. 59, 1", 11)

IMPRENSA
- ver CRl.1)l1\Cl.\MJ'N'J())

IMUNIDADE PARLAMENTAR
- apl i cação das regras da Constii uição da República (art. 47, 6°)

- garantia; direito de solicitação (art. 46, VI)
-subsistência; estado de sírio (art. 56)

- suspensão; escrutínio secreto; parecer da Comissão de Cons-
tituiçao) e Justiça (art. 56)

INCONSTITUCIONALIDADE
- emenda de 2" turno, exclusão OU fl50-Sul)misSã() a votação
(art. 185,	3°)
- parecer da ( ;OIYII5Sà() de ( onstítuição c . 1 ustiça; arquivamento
da proposição; tramitação (art. 185, caplil e T 1°)
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- rCCUFS( 1 contra ILII ) rcccl)imcffl () 1k PF( flut( ) C'() 1 iusidcn tu

da :\ suinhlcia (ali. 1 -,),	1")

INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA
- (v( , r ( )R1)ll IX)) E)1\)

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE
-	11L )lliil1it_líiu.ii t

INFORMAÇÕES - ÓRGÃOS
- (\el P[DIl)() 1)11 1N1()R\I\()IiS 11 (RI1l)lY

1.\\lI '1"l( ))

INICIATIVA POPULAR
- V(l IR( )llI() 1)11 INI( L\1IV:\ P( )Pt IL\R)

INQUÉRITO
- aburítiri contra 1 )'ptttad	(alt,

INSCRIÇÃO DE ORADOR
- cincultniunto :Lusiiicia (au. 24
- feita pulo 1 Jdur (ai ' !. 157,	111 e 287, 1)

- iniCial iva oportunidade (art. 1 57. 1 e II e	l)
- pari dIscutir pr( )p( )sicac) e falir na lurueira Parte da ruuniao
(art. 1	li

para tilar no ( iaudu 1 xpudlulitu (art. 1 7, 1)

- prcftruiicia (art. 1 5 - , R 2")

INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA
- declaração de instalação (ali. 12)

- uuiticia de diph ina dc 1)uptitad	prazo (art. 40)

- inluil da lcgislaiu i'a posse d( 's E)epui ad	cleicà ' da Musa

(art. •'"

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
cm pncesS> Cl'llllHlil (ari. 5.	2", 11, "e")

- cm po )CuSSo de perda de mandato (art. 53, 1", 1 \)
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INTERESSE PESSOAL
- impedimentos:

- para presidir e relatar (arr. 46, parágrafo único)
- para votar, computo da presença para efeito de qiicniiii (art. 253)

- solicitação de escrutínio secreto (arr. 261, VIII)

INTERSTÍCIO
distribuição) de avulso; adlamCllI() de disCUSSà() e da Votação

de parecer (art. 136, 2°)
- entre OS turnos de tramúaçào; dispensa no rito especial (arts.
1 7 8 e 27,\'1 I)
- inclusão de matéria nova; reunião) extraordinária de comissão
(art. 124,	2°)
- proposta de emenda à Constituição; turnos de tramitação (art.
201,111)

INVERSÃO DA PAUTA
- ver ( )RI)I \1 1)( ) 1) 1 \)

INTERVENÇÃO
convocação de sessào legisl:it Ra cxl nu rdinaria (art. 13, 3°, II)

INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE
— convocaçào de sessão legislativa extraordinária (art. 13, 3°, 1)
— eXoSiÇã() dc assunto; reunião especial (art. 14, V)

INVIOLABILIDADE DE DEPUTADO
— aplicaça( das regras da	nstjnijcàc da República (art. 47, 6)
- direito	:111. 4. "capul

J

JORNALISTAS
(ver CRI l)I 'NCl .\NI 1 'N1'( ))

L

LEGISLATURA
— (ver I\SI'.\LAÇÀ() [)\ LIISLVFURA)
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LEI DELEGADA
- (ver Dl1.l( \:.\) li1(;1sl..vl'lv\)

LEI ESTATUTARIA
- pr iel ) t ramit aça( n rtnas d() pn )Jcr( de lei c )mplementar
art.

LEI ORGÂNICA
ji( >let( flIt11ltLCl( ) tU )It)iI5 d prt )lCt( de lei complementar (art. 193)

LICENÇA
- a E )epu tad :

- aplieaci() das regras da ( nisriruicu da República (art. 4,
§ 60)

- casos COflCCSSíiO. lOrfl)dlldades; C( npetlncia (ari. 54. 1 a 1 \
e §	1', 2''. 4" e 7")

— ei )flV( >caçiti ) de supkiic (art. 63, III e IV)
— di reit( )S d( } llecnciad( (art. 34,	3°)
— insi	c 1)1( )ces-m1 criminal e prisa( ; licença prévia;

indcícrinieiito d	pedi( b); StiSI)ei)Si() di plcsCrlÇ() do cri--
me (art. 47, 2")

- Icasseinçai de mandai o; vedacal ) (art. 54, § 4°)
- rei1uenmcnl (1 (ari 54, §, 1')

- a ( Ji )\crna(l( )r 1 \ii.0 ( )ver l)ad( ir: casi s; ci mpercncia: pare-
cei	ari.	), \ II,	e "h'', \ III, "a')

LÍDER
-- (ver

— acordi : alter;in de pr	dinient especitici de tratriitacão
subscricà 1 pcIa totalidade (art.	.	4" e
- alterac() Fias 1 ideianças comuflicaca' a Mesa (art. 69. IV)
- atribuições (arr. 69)
- de Rl( )C ) Parlamentar: dccis	da mai ' ria (.1()s membros das
representaçoes partidanas integrantcs (art. 1,	3°)

- dctimcào; porta voz da Bancada (art. 6T)

- (;OVelfl0 iiidicaçao (ali. (is)



- impedimento; membro ) da Mesa art. 6, 5°)
- indicação; prazo; formalização; ausência de indicação (art. 67,

1°a3°)
- iiiscriçà() de IidCÍa(l() (art. 157,	1° e 287, 1)

\ lajoria e Mim ria (art. 72,	10)

- preferência no encaminhamento de votação (art. 264, 2°, 1)
- uso da palavra:

- assunto relevante e urgente; resposta a crítica (art. 71)
- preferência para falar na reunião de debates (art. 38, pará

grafo L1I11C( >)

LIDERANÇA
- (ver B\NC\l)\, B1 ,000 R\RI \ME\1'.\R, 1 Í1)I R,

\I\IORI.\ lI \I IN( )Rl.\, (;OLI ' GI() l)l luI)LRNS)

M

MAIORIA DE VOTOS
- (ver \( YI\:)

MAIORIA E MINORIA
- alteração na 1 iderança; comunicaça() à Mesa (art. 69, W)
- assessoramento em Plenário; exceção (art. 94, 2°)
- constituição (art. 72)
- inexistência de Vice-Líder (art. 72, 2°)
- 1 áderancas; c nstituiçào (art. 72,	111)

MANDATO
- afastamento, investidura em cargo; comunicação (art. 55)
- Deputado; duração (art. 1°)
- exercício; início; impedimento de exercício ou de investidura
(arrs. 6°, V, e 45)
- impedimento temporário (arrs. 59, 1°, II, e 61)
- incapacidade civil absoluta; suspensão (art. 53, 3°)
- início e termino); apresentação de declaração de bens (art. 6", \ ' 1 11)
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- IOVI( )lal)ilidade (art. 4)

- ncinbr da \Icsa duracio: VCdaCiO art.

- perda ., rcprcsentacao; defcsa P)R'(r da ( missi dc Cons-
ii(tliç1ci	iistica (art. 53.	1°)

- ptdi .lc mandato; casos; aphcaço dc tciias da ( ;OnSUflhiÇa()

(LI Rej)uhllcI (arts. 47,	6', 33 e 39, III)

- reassutiçai 1; c )municaçao .1(> Presidente: dispensa do com -

pi miss (k possc (art. 6'', VII)
lei) (iliCla (SC iii 1 (art. 51)

- 1(11 lil)Cia t dcii a (art. 70, § 2°)
- SUSj)CilS() dc prescnçào de cniiic Caso (ali. 4. § 2°)
- testemunho) em razão cio exercíCl (art. 47,

- \'iI perda de mandato`art. SI)

MANIFESTAÇÃO DE APLAUSO, APOIO, REGOZIJO
OU CONGRATULAÇÕES
- rc1uciimeii t( ) apCCilÇio) conclusiva das co )iluss(kS; dispensa
dc parecer (ali. li 13, III, "c'')

MANIFESTAÇÃO DE PESAR
- re1ueriincnt( ) aprcciaca( ) conclusiva das coiiiissôcs; dispensa
dc parecer (art. 103, 111. "h"

MANIFESTAÇÃO DE REPÚDIO OtJ PROTESTO
reeucrifl)cnt( apreciacal co nchisia das C( lviisscs: dispensa

de parecer (art. 103, III. "ci'')

MATÉRIAS DE NATUREZA PERIÓDICA
- (ver 1'I)li'() D1`. 11\.\C \() 1)1, RI.\tLN[R\C\()

1)() l)II1"l.\L)O,	;oVI:R\\L)R. \1(:I:
1)( )R	sI•1(:RI?l'.\Rl() DN •SI'.\1)O, l'RNSI'.\ÇÀ) 1110-
\I.\1),\ 1)11 ()N1.\)

MENSAGEM
- eljtIll l ai;IÇmn a pr )pS1C0 (arr. 1 1, parágrafo ) único, VI)
- parecei; praz() (arr. 134. II)
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MESA DA ASSEMBLEIA
(ver também PRFSII)1 \'!l I)\ .\SSl\lBLEIA, VICF-

PRI SIDENTE, SI 'CR1 'I\Rl( )S)
- ação de inconstitucionalidade; propositura (art. 80)
- aplicação de disposições relativas às comissões permanentes
(art. 79, parágrafo único)
- ausência de titulares (art. 76, parágral( ) único)
- comissão executiva: atribuição (ari. 74)

competência privativa (art. 79)
- CompoSiçào (art. 75)
- eleição:

- candidatura; Depurado Sem filiação partidária; impedimento
(art. 49)

- comunicacào as autoridades federais e estaduais (art. 10)
- exigências e formalidades; escrutínio secreto (art. 9°)
- tio início cia legislatura; período de realização; reunião) pre-

paratória (arts. 3° e 8°, (1///

- PÍli,ticipação proporcional dos partidos (art. 8°, § 1°)
- posse (art. 9°, XVI e parágrafo) único)
- posse para o segundo biênio da 14' Legislatura; (arr. 313,

parágrafo único)
- segundo biênio; período de realização; reunião especial (art.
8°, 2°, e 14, V)
- segundo biênio da 14 1 .egislatura; data (art. 313 caput)
- inexistêida de assessonimento) em reunlio) (arr. 127, parágrafo unico)
- iniciativa de eventos institucionais; definição do regulamento
(arrs. 295 e 296, parágrafo único)
- mandato; recondução (ar(. 77)
- membros; impedimentos (art. 78)
- nào-dcliberaçào antes (.Ia posse dos membros (art. 8°, 3°)
- organização da lista dos l)epurados diplomados (art. 4°, 1°)
- policiamento da .ssembleia; competência privativa (art. 89)
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- 1ClIflit() Conjunta; direção dos trabalhos (ari 129, 2°)
- reuniões; assento ?i mesa (art. 76)
- vaga; preenchimento (arts. 9° e 11)
- vigencia (1<) art. 75 (art.3 19)

N

NOTA TÉCNICA
- ei ah >iaci ) (art. 150)

NOVA REDAÇÃO
- altcracao do parecer; concordância do relator, prazo (alt. 13S,§  1°)
- retificação; pra/a) (art. 138,	2")

NÚMERO MÍNIMO DE SUBSCRIÇÃO
- da maioria dos membros da \ssembleia:

- apresentação de j)r()jet() de lei contendo matéria de outro
rejeitado na mesma Sessào Legislativa (art. 186, 3°)

- convocação de sessao legislativa extraordinária a repicri-
nielfito (arr. 13,	3°, II)

- da maioria dos membros de comissao:
- convocação de teunito extraordinária de comis ao; a te-

( j uennlenr() (arrs. 12(), XVI 1, e 123, II)
- da maioria dos membros do Colégio de Líderes:

- convocaca() de reunião especial (art. 14,	1° e \')
- Con\OCaÇà() de reunião extraordinária ( art. 15, parágrafo

liFlico, 11)
- prorrogação (10 l101ari() de reuiia> (ali. 2 E)

- da la a alidade do Colégio de 'íderes:
- acordo de Líderes, visando a alteração de procedimento eS-
P''° de tramita () de pla)pOSiÇaO (art. 73, 4°)
- da otalidade cli )5 membros de representação partidana:

- emenda de iniciativa de rcpresentaçao partidária (art. 226. Ii)
- projeto de iniciativa de represefltacao parudana (arr. 186, II)
- da totalidade dos subscrit ores:

NEM



- retirada de tramitação do projeto de iniciativa coletiva (art.
186, 2°)

- de, no mínimo, 10 mil eleitores do [stado:
- apresentação de projeto de lei de iniciativa popular (art. 288,

- de, tio mínimo, 2()" o dos membros da Assembleia:
- indicação de candidato a ( oiiseIheiro do Tribunal de (

tas (art. 235, II)
- de, 110 mínimo, 100 (âmai-as Municipais:

- apresentação de proposta de emenda à ( nstituicão (art. 2(X), 111)
- de 1/3 dos membros da .\ssembleia:
- apresentação de proposta de emenda à Constituição (art.

200,1)
- constituição de comissão parlamentar de inquérito (art. 112,

ca///)
- Convocação de:

- rCtiiliã() especial; a rem1LIcrimctit() (art. 14, § 1°)
- ivunià() extuiordinátia; a re(Iuenmeut() (art. 15, parágrafo unico, 111)

- emenda à proposta de emenda à Constituição (art. 201, pará
grato único)
- de 1/10  dos membros da .\sscnlbleia:

- devolução ao Plenário de proposição apreciada conclusiva-
mente pelas comissões (art. 104, ta/wI

- recurso contra rejeição de projeto em virtude de recebimen
to de parecer contrário dc todas a comissôcs (art. 191,

O

ORADOR
- CoflccSsà() da palavra; oportunidade; prazos; inscrição (ari.
26c287,1 aV1c	1<'a4"
- interrupção para argüiçà ) k (1ucstà() de ordem; consentimento
(ali. 166,	2°)
- pronunciamento; dedução do tempo Concedido ao aparteante
(arr. 163)
- revisão de pronunciamento; prazo (art. 155, 2°)
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ORÇAMENTO ANUAL
- (ver PR)j 1 71'( )S I)I. H-1'1 DO 1L'C'. () PLI RI.\N L\] )

ORDEM DO DIA
- alteracao:

CaSOS (art. 32)
- (lfl O )flIISSOCS clehbCfllÇã() dos membros; a lvqUCiilfl(iit() (art. 131, 1°)
- cm Plenário; a requerimento; delibcraç	do Plenário (arts.

32c 233, 111)
- argüição de c 1 ucsta() de ordem; exigências (arr. I60, 3°)
- comunicação cia Presidência; oportunidade (art. 29)
- concessão da palavra; oportunidade (arr. 70, 2°)
- impressão e distribuição (art. 27)
- inclusa() de matéria na() promulgada; de \-cto C matéria cm
regime de urgència com esgotamento) de prazo de apreciação;
sobrestamento (arts. 198, capif/ e S 1°, 208,	1°, e 222, 3°)
- iilCiUSa() de proposiçao, de oficio ou a requerimento; perda
de prazo pelas comissões (arr. 141)
- inclusão de propo )S1Ço sem parecer; designação de relai 0

(ari. 145,	2°)
- informação a 1)cputado; requerimento (art. 232, X)
- in f( >rmaçàO ao Colégio de 1 ,íderes; reunião quinzenal; maté-
ria em condição> de ser incluída em ordem cio dia (art. 31)
- interrupção; vedaçao; exceção (art. 27)
- organização; anuncio da ordem do dia da reunião) Seguinte;
cotivo )caçao) dc reunião (art. 30)
- projetos e pareceres fora da pauta; vedação de apreciação
(arts. 13 1,	2°, e 243)
- retirada dê'  proposição; determinação do Presidente (art. 82, VIII)
- SU1)diViSà0) (art. 23, parágrafo unico)

ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO
- (ver (:RI:I)lN(:l.\\[lNTo)
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P

PAINEL ELETRÔNICO
ocorrência de falha; relação manuscrita dc presença; votação

(arts. 18, parágra fo único, e 263)
- registro de presença (arts. 18 e 256)
- uso na verificação de quorum (arr. 257)
- uso na votação por qualquer processo exceção; verificação
de votaçao (art. 255)

PARECER
alteração; nova redação (art. 138,	1")

- avulsos; distribuiçao na comissão; copias no Plcnario solici-
ração do relator; oportunidade (arts. 136, § 2° e 3°, 188,
§ 3°, e 243, parágrafo único)
- complexidade da matéria; designação de relatores parciais (art.
135, 2°)
- composição; exigência regimental; devoluçào à comissão (art. 146)
- conclusão pela formalização de matéria cm proposição (art. 1.18)
- contagem dos votos; caractenzação (art. 139)
- contrário das comissões; rejeição do projeto (art. 191)
- da Comissão de Constituição e Justiça:

- emiSSão em primeiro) lugar (art. 184, § 1°);
- no 2° turno solicitação; oportunidade (art. 185, § 2°)

- da Comissão dc Fiscalização Financeira e Orçamentária; emis-
Sa() cm úffinio lugar (art. 184, \ 1°)
-de Competência da Mesa (art. 79, VI
- definição (art. 144)
- de redação final (art. 268, 1°)
- discussão, nas comissões; apresentação dc emenda; prazos;
réplica do relator (art. 137)
- dispensa de crnissa() (arts. 103, parágrafo único; 189, 4°; 232

233, la Xl cXlV a XXIII)
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- dispensa de publicação ) previa; regime de urgência (arr. 273,1)

- eflVi( ) a Mesa (ari 147)

- ei1uiparacac a pt( )p( )SiÇa( de lei (art. 17 1, parígra fo unico, IV)
- esc (Alia de carg s;arl. 62, \ \ II. da ( Á )listituicao do 1 Stad(

(art. 146)
- esCfli( ); C )nclusao; exame preliminar de constitucionalidade,

legalidade e juridicidade (art. 1 IS)

- leitura ou dispensa (art. H_)
- nova  redac , (ari 1 'K 1°)

- oral, admissibilidade (art. 145,	1

- ord(-ni de ei issu ; emissa( individualizada (arr. 184)
- pela lflC( )nstltuci( )nalidade; apreciaç ) (li) lienario; pmcedi-
men t( )s (ar(. 185)

- perda dc piiZ( ) pelas C( )mlssocS; mClLlsa( ) da proposiça() em

ordem (l( ) dia; admissão de parecer o1-al, deS1L11aÇa() de relator
em Pleiiírlo (arts. 140 a 1-12 e 145,	1° e 2°)

- p1cIt de lui( 1 pó > relail Ir; fl( )\a desigfiaç ; praz (arr. 135, 4°)

- prazo do ielai 1)1 pniicipal e dos relan rcs parciais (arr. 135,
- prazo para diseLissal nas o )iuisses (ali. 137,	2° e 3°)
- pia/o pala ei1isi 1 em reUl)lo cotijunia (ali. 130, ', 3°)
- pra/.( 1 para eimssac 1 pela CI 1lil5sa ); pr )rr( )gaca( ) (arts. 134 e
135,	5")
- pul)l1cicaI) (ali. 18$,	1° e 3'')
- regime de urgiicia, dispensa de pul )llcaçao prévia (art. 23. 1)
- reieiçiio; lio \-() relator; piai.	(ali. L')-8,	3'')

- rclat res parciais; praz(); pr 111' )giiÇ:L(	art. 135,	2° e 3°)
- teu hcacao de n( va redacal 1; pra/.( 1 (art. 1 38,	2")
- reunia() secreta; classilicaçu COtu( ) sigili 151) ou publico (art.

4.	-1°)
- sobre emenda; publicação ou distribuicio art. 18$, S 3°)

- si Ibre emenda de 2" turno:
- dispensa de einiss > (ari. 1 $9 , 4°)
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- obrigatoriedade de emissão (arts. 201, 11, e 297, III)
- sobre requerimento:

- inexigibilidade de emissào (arts. 103, parágrafo único, 232 e
233, 1 a XI e XIV a XXIII)

- obrigatoriedade de emissão (arr. 234)
- SLlspeflsãO de imunidades constitucionais; Comissão de Cons-
tituiçà() e Justiça (art. 56, parágrafo ) unico)
- Veto a proposição de lei (art. 222)

vista; solicitação; opori iiniduide prazo (art. 136)
- votação (art. 138)
- voto vencido; parecer rejeitad(> (art. 139, parágrafo único)

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Ç\ ci PRO J ETOS 1)1 INICLVIIV.\ PoPULAR,

l:\ (;I.\ PÚBLICA, RI:IRIsl:N'1AçC)Es E FVNN'I( )S
IN 1I'lt CT( )NAIS)

PARTIDOS POLÍTICOS
- C( )flVCl)ÇÔCS regi)nais; cessan (h) Plcnuirio (art. 314)
- Deputados sem filiação partidária; impedimentos (art. 49)
- dcsvinculacão; perda de direito (arr. 48)
- eventos; desdnação de espaço físico (art. 314, parágrafo único)
- participação proporcional; composição da Mesa; composi-
Çã() das comissões (arts. 8 0, 10; 71, 8°, e 98)

V( )t( ; Bloco Parlamentar; peso correspondente (art.

PAUTA DE REUNIÃO DE COMISSÃO
- apreciação) de projeto ou de parecer nao) constante na pauta;
impedimento (art. 1.31, 2")
- C( )lnunicaçà() aos mcnml)r( )S da C( )ifliSSà() C às 1 ideraiicas pra
zo (,ai-(. 120,  parágrafo Ún ico)
- ordem; alteração (art. 131, eapifi e	1°)

reunião) extraordinária; inclusão de matéria nova; interstício
(art. 124, § 2°)
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PECULIARIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO
- (ver RI	1\EIIDJ1 VRGINC1.\, Rll() NS1flC1 \1., PR1-

lI1R1NCL\ 1 I)1ST.\QV1, PRN) Ll)l( ;1.\IÀD.\D[)

PEDIDO DE INFORMAÇÕES
- Convocaçào de Secretário de 1 siacIo; dirigente dc entidade
da administraçao indireta ou titular de orgàc) diretamente su-
bordiiiado () ( jovernador; rC(1UCflmefltO dcliberacao d() Pie-

narl() (arts. I), \i 1 e VIII, e 233, XVI)
- encai inlimenio ao Secretário de 1 srado; dirigente de enti-
dade da administração indireta (;oiriandantc-(cral da Polícia
?\Iilitar de Minas Gerais; por intermédio da Mesa; 1-ec111erimen
to; deiibcraçao do Plenário (arts. 100, IX, e 233, XII)
- parecer (arr. 234)
- pl-estacà() de in f )rmaca() falsa 011 não )-prestaçào pr auR)ri-
dades estaduais pu icediincnios; penalidades (art. 31)7)
- requerimento ) a autoridades estaduais; deliberado do Plená-
rio pur intermédio da Mesa (arr. 233, Xli)
- suspensa() da tramitação; diligencias; prazo; projeto 5( ibre
declaração) de utilidade pública e denominaçào de l)iúPtioS
publicos (art. 3(11)

PEDIDO DE VISTA
eifl comissão; concessao; prazo iFi1j)ediifleiitO de renovação

(art. 136, £Él/// e	1°)
- em reuma() conjLlnta; CoflCCSSà() (art. 136, , 4°)

PENALIDADES
- (ver também 1\N D;V! ( ))

- aplicaca() em CS() de mipr )cc(k'flcia de acusação (aO. 62)
- censura:

- escrita; imposição; casos (arr. 6(), 2°)
verbal aplicacào; casos (arr. 60,	l')

- impedimento temporário do exercício do mandato, apli-
cação; CíIS( )S (art. 61 parágrafo Ullico)
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- repressão disciplinar (art. 95)
- tipos 'art. 5(),	1

PERDA DE MANDATO
(ver L\\I)\l))

PLANO PLURIANUAL
- (ver PROJl'lUS 1)11 111 E)() PL;\N( ) 1lLRl\NR\1;

1)IR['l'RIZES ()RÇ.\\llNTRI .\S; ORÇ.\\11N1'() .\N[-'-
M. F1 CRI DII'() .\l)ICR )N.\L)

PLENÁRIO
- CCSS() de orgàos de C( )n)iilllcaçà(); iFitOrlrLaÇa() e di ulgaçdo (ali. 312)
- cessão; vedação; exceção (art. 314)
- permanência de funcionários durante as reunues (art. 94)
- proibição; Po)tt' de arma; fumo; coflveisaçào; atitudes com-
prometedoras (artS. 9() e 94)
- (/1/0/7(1/1 de deliberaçào (art. 252)

POLICIAMENTO
-- C( mperência privativa da Mesa da \ssembleia (art. 9)

PORTE DE ARMA

- prol )l)iÇào (ali. )( ))
- supervisao da pn ai )iÇl( > (art. 92, 11)

POSSE
- Deputado; reunião preparatória; compromisso; prorrogação
do prazo; relação de empossados; publicação no órgão oficial
(arts. 30, 6° e 7°)
- Governador e Vice-Goveriiador; reunião solene; convoca-
ção de sessão legislativa extraordinária; formalidades; substitu-
to (arts. 13, 3°, II; 14, \l, e 302 a 304)
- Mesa da Assembleia (art. 9°, XVI e parágrafo unicu)

prestação de compromisso durante o recesso (ali. 6°, IV)
- reassunção de mandaI o; dispensa do compromisso de posse
(art. 6", VII)
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- suplcntc do: 1')cpui aI dispensa de C )mpromisso de posse
Cfl1 C( )i1V caÇ ) SUI)SC(.IUcIlIc 'ali. (i, vi)

PRAXES PARLAMENTARES
-	Ufl)	()ifll	III. . I6

PRAZO

- idiaincnt	(IU (liiI(	tiL 24
- adiainciito do: vc acao; s licitaçac t. Concessão;  exceçoes (art.
26. ipni &	1 "
- alreracao do parecer; u >va rcl	(arr. 138,	10)

- a1reraç() na Cl )lflp( )SICO (Ia \ssembleia; pul)licaco (alt. 7°, 40)

- aparte: Grande 1 xpedicnic (art. 162, ' 1')
- aprcciacai) (OflCllISi\a de um-II,,-soes, dc\'(>lltÇa() ao Plenário
(art. 1 H4)
- aprcsentaca de pu >P( )SlÇt( >; :iSsUflt( > de Interesse geral; Comufli-

caç ; US( 1 da palavra til Grande 1 xpedicnte (art. 26,	1°)
aprcsciit açt( do.- 1)11 >p( )SiIC tesuli íIII IC de CV Cnt( )S institucionais

(art. 297, 1
- argitict( de ((1est a( t dC 1 )ldClïI (ili 166)
- ata: leitunt; reuticaçao (aos. 22. 1, e 24,	1'')
- auditncia púI)lIca: e> >tivocaçio de rctiii10 (art. 294)
- ( lyussí( de Redicat ciiiiss;o de parccci , (ai-r. 268, ÇS 1°)
- ( >miss	1 SpCCiaI: CI uicIusn 1 d >s t ral lh s: pt'( tm)gaÇào (art.
1 1 1 ,	4')

patlanieiitar do, ln(1tIcnt( :
- Cl )llclusa( ) d( Is tnhl)a11'l( )5 j)1°I/I ) pu rn gaçào (ali. 112.<qwt e 2°)
- indICaci( > (.1(>s  mciiiho >s da e> )t issa> (art. II 2, . 5")
- recurso contra dCCIsíl() de nau-recebimento de ret1uerirnen-

1(1 auti-regintuntal (art. 112,	V')
- coiuparccintcnt( do: auu ndadcs e prestaçao de intormaca(>:

-- 	de pctLtIkLIdC cal)ivcI Clii CdSO IIC recusa ()U nau-
atendinient( 1 a C( )flvocaça() OU prestaCo de informacão

falsa (art. 307)
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- apresentação de justificação cm raso de não-atendimento à
convocaçao (art. 306, 1°)

- encaminhamento de pedido de informação acerca das mc
didas adotadas pela autoridade competente (art. 307, pará-
grafo único)

- infração administrativa de autoridade estadual em caso de
recusa ou não-atendimento de pedido de informação (arr.
H)U, VIII)

- rcsponsabilização em virtude de não-atendimento ao pedi-
do de informação pela autoridade competente (art. 30711
parágrafo único)

- comunicação de legenda partidária e do nome parlamentar
(art. 4°)
- comunicaçào ou pronunciamento; uso da palavra (art. 34,
1° e 3°)
- Conselheiro do Tribunal de Contas; anúncio da vaga; indica-
ção de candidatos; recomposição de assinaturas; nomeação do
candidato escolhido (arts. 235, 1 e II e 30 e 240)
- contagem dos prazos; pr )rrogaçà() elo começo ou termino;
Continuidade; durante ( ) fcCcSs() (arts. 299, 1° e 2°, e 300)
- c( nv )caçào de reunião de co )lfliSSàO destinada a audiência
publica (art. 294)
- convocação de suplente (art. 63)
- correspondência; leitura (arr. 22, 1)
- declaração de voto (art. 254)
- designação de relator antes de reunião conjunta (art. 135, 1°
- dcsignaçào dos membros elas co missocs permanentes; dura-
ção cia composição (art. 106)
- devolução ao Plenário de matéria apreciada conclusivamciitc
pulas comissões (art. 104)
- diligência; não-dilação dos prazos; suspensão da tramitaçijo
(arrs. 100, XIX. e 301)
- discussão de projetos de iniciativa popular; prazo do orador
(art. 289, parágrafo único)

301



- (liSCUSSà() dc proposição (art. 246)
- discussão do parecer de redação final (art. 270)
- documento secreto; resrnçào de acesso (art. 40,
- docunien t( SiL9l()s(); resirio;à0 de acesso (art. 40,	7°)
- ciciçà() do Presidente e Vice-Presidente de comissào (art. 118)
- emissão de parecer pelas Comiss()es; prorrogação (arts. 134 e
135. 88 3°c 5°)
- encaminhamento de votação; matéria destacada (art. 264, tiii/
e	2°, 111)
- enceiTamenro da discussão (ali. 248)
- entrega de diploma à Mesa (art. 4°)
- CSC( )lha de. Líder de Bloco Parlamentar (art. 7 1, 3°)
- explicação pcssoal; uso da palavra (art. 33)
- Fiscalização do cumprimento; competência (art. 29$)
- iixaçao (art. 299)
- inclusao de matéria nova na pauta de reuniao extraordinária
de coniissuio (arr. 124,	2")
- inclusão de proposição na ordem do dia; a requerimento (arr.
M,1 , parágrafo ufliCo)

- inclusão de proposição) sem parecei cm rdem do dia; relator
em Plenário; prazo (arr. 143,	2'')
- inclusão na ordem do dia dc projeto em regime de urgência,
sem parecer; emissão de parecer no Plenário (art. 211)
- indicação de 1 .íder de Bancada (arr. 67, 1°)
- indicacao de membros das comissões (art. 116, 4")
- indicação de membros para preenchimento de vagas rema-
nescentes nas comissoes (art. 9$, 4°)
- in(erstici() (ver IN'll RS , I 'II ( ))
- licença a Deputado para ti-atar de interesse particular, prazo
máximo (art. 54. 1V)
- lista dos Depurados diplomados; publicação (art. 4", 1°)
- lista dos Deputados empossados publicação (art. 7°, 3°)
- mandato de Deputado, duração (art. 1°)

302



- matéria não promulgada; inclusà() em ordem do dia; delibe-
ração do Plenário (art. 198)
- Mesa da Assembleia:

- mandato; duração (art. 77)
- ocorrência de vaga; nova eleição; exceção (art. 11)
- rcistr() de candidatura (arr. 9°, 1)
l)a1cCct:

adiamento de discussão C V( )Iaçà() cm CS() de distribuição
de avulso (arr. 136, 2'')

- da Comissào de Constituição e lustiça; em 2" turno (art. 185, 2')
- da (;O1155() de Redação (art. 268.	1°)
- discussão de parecer; réplica do relator (art. 137,	2° e 3°)
- emissão cm Plenário (art. 145, 2°)
- emissão em reunião conlunta (art. 130, § 30)

- emissão pelas comissões; prorrogação (arts. 134 e 135, § 5°)
- emissão pelo relator principal e parcL'tls; prorngaçào (art. 135, §
- nova redação; retificação (art. 138,	1° e 2°)
- perda de prazo pelas col1l1ss(es; inclusão de proposição em

ordem do dia (art. 141, parágrafo uiiico)
- peI(ll de prazo pelo relator; novo relator (art. 135, § 4°)
- rejeição; novo relator (art. 138, § 3°)
- relator designado cm Plenário (art. 145, § 20)
- réplica do relator (art. 137, § 3°)
- sobre recurso contra decisão de quesrào de ordem (art. 167, 3°)

- pauta de reumão de comissão; ciência aos membros e às Lide-
ranças (art. 120, parágrafo único)
- pedido) de informação; reiteração; suspensão de tramitação
(arts. 82, XXX, e 301)
- perda de mandato; processo:

- apresentação) de defesa pelo defensor dativo (art. 53, 1", III)
- apresentação de defesa pelo Deputado (art. 53, § 1", II)
- instrução probatória e parecer pela Comissão de Constitui-

ção e Justiça (art. 53, § 1°, IV)
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- iietla de praz<) pelas Comissoes; inclusa() de proposicao em
ordem do dia (art. 141, parágrafo único)

- perinaliência na ordem do dia para discuss); limite (arr. 244)
-	sse dos Deputa(l)s; prorrogaçao (art. 7°, wpiiI e	10)

preiichiieiito de vaga nas C )miSSCS (art. 116,	30, 40 e 5°)
- prestação e tomada de contas:

- apresentacao dc emenda (art. 218, 1")
- distril)uiça() de cópia do ptocesso (aO. 216, parigrafo úni

co)
- lfldlcaci() dc providencias ciii caso de na aprovacao das

contas (art. 219)
- nao-rccel)inicnto totriada (art. 22)
- parecer da ( omiSs o dc 1iscalizaça0 linanceira e ( )rçanien-

tária (art. 218)
- rce1 uenmenio (lu informaçocs () Poder 1 xcculivo e ao Tri-

bUlIal de Contas (art. 217)
- processo criminal contra Deputado:

- dccisa() Sol)rC licença para instauração elo t( )cesso:
- aprcscntaça(.) de defesa pelo defensor darivo (ali. 58, 2", II, "d")
- aprcsentacà() de defesa pelo Deputado e ifldicaÇa() de j)lo>-

\as (art. 58,	2°, 11, "e")
- deliberação ) preliminar da ( )missao de (;oflstitliiÇíl()

liça sobre possibilidade dii concessão (art. 5$, , 2", 11, "a")
- instrução probatória; duração (art .58,	2", 11, ''e'')
- parecer ela C( )iiiiSsil() (IC (o>iisituiçào> e justiça 50 )bre a COO-

cessão da licença ( art. 58,	2", II, 'e'')
- decisão sobre prisão em caso de flagrante.:

- aprcscntaçao) ele alegaçoes escntas OU orais (ao. 5$, 2°, 1,
- decisão do Plenário (ari .58, 2", 1, "e')
- CliiiSSuiO dc parecer da Comissão dc (;()tisrinhiçào) e justiça

(art. 5$,	2", 1, "e")
- remessa dos autos à \sscmhleia (art. .7, 3")

- projeto) de fixação da rcmuileraça( de i)cputado, do ( ovcr-
nador, do \ ' icc-Governador e de Secretário de Fstado:
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- elaboração do projeto; vig'ncia; inclusão na ordem do dia
da resolução em vigor (art. 212)
emendas; parecer (art. 213)

- projeto de iniciativa do Governador do Istado em regime de
urgência:

- manifestação da .\ sseml)leia; inclusa() em ordem do dia;
contagem do prazo (art. 208,	1' e 2")

— parecer em Plenário; emenda; perda dc prazo 1)ellS C )lms-
sões; designação de relator (art. 211)

- parecer na Comissão de Constituição e Justiça e demais co-
missões (art. 210)

- projeto de lei complementar; contagem dos prazos regimen-
tais em dobro (art. 192)
— projetos de lei do Plano Plurianual, do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, de Diretrizes Orçamentárias, do
Orçamento Anual e de Crédito Adicional:

- apresentação de emendas (arr. 204, 2°)
- despacho sobre rccel)iment() de emendas (art. 204, 3°)
- modificação pelo Governador; parecer (art. 205)
- parecer Comissão de liscalização Financeira e Orçamen t á -

ria (art. 204, wpi1i

— recurso contra não-recebimento de emendas; apresentação;
decisão (art. 204, § 4°)

- pronunciamentos; uso da palavra (arts. 34,	1° e 3°, e
capiiI
— proposta de emenda à Constituição:

— contagem dos prazos regimentais cm dobro (art. 201, 1)
— interstício entre OS turnos (art. 2W,1, III)
- promulgação (art. 202)

-	de ordem; argüição (art. 166, i/w/
- realizaçào de reunião após disi 1l)uiçào de avulso (arr. 136, 2°)
- recesso (arts. 13, 1, e 30)
- recurso contra decisão de ClLieStà() de ordem; parecer (art.
167,	2° e 3°)
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- redacao final; parecer enlissao; discussto (arts. 268, 1°, e 270)

- regime de urgência:
- discussão (arr. 274)
- redução a metade dos prazos regimentais; ressalva (art. 273, 11)

- regras gerais (arts. 298 a 301)
- relatores parciais; prorrogação (arr. 135, 3°)

- renúncia tácita; ocorrência (art. 7°, 2°)

- réplica do relator (arr. 137, 3°)
- resolução:

- ii ptigiiaçi ) (art. 197)

- iflC1US() de inatrla iiikm promulgada em ordem do dia i'

dclil)eraçao do Plenário (arr. 198)
- pinllulgaçao (arr. 196)

- promulgação ) em caso de nao-manutenç?mo de matéria im-
pugnada (art. 198. 2°)

- reuniao:

- anúncio da ordem do dia e convocaçio> da reunião seguinte

(art. 30)

- de debates, ordinárias e extraordiiiírias; duração; j)arlcS
prorrogação; re 1 uerimento de prorr( )gaçao (arEs. 14, 11, III
e IV, 21,	1° e 2°, 22,23 e 35)

-- falta de numero regimental para abertura; tempo de espera
para que o quorum se complete (art. 19, 2°)

- reunião de comissão; duração; prorrogação (art. 125, úi/w/
- rc\'isào de pronunciamento (arr. 155, , 2°)
- sallça( ) ou p101rL1IgaÇ ; encaminhamento) (art. 271)
- sessao legislativa extraordinária (art. 13, 11 e \ 5°)
- sessão legislativa ordinária; funcionamento (art. 13, 1 e 1°)
- suspe Sà() de reunião); falta de qiioim na votação (art. 49, 4°)
- suspensào de lramitaçao; pedido de informação; diligência

(arr. 301)
- turno) de tramitação; interstício (art. 178)'

lwm



- USo da palavra por Deputado OU partido político) citado cm
pronunciamento e cicie ainda não se tenha manifestado (art. 164)
- veto a proposição> de lei:

deliberação da Assembleia (art. 222, 20)
- emissão de lar (arr. 222, 'ap1it

- inclusão em ordem do dia cm Plenário (art. 222, 3°)
- promulgação de proposição de lei (ai-t. 222, S 5°)

- vigência dos arts. 66; 67, 4°: 71, 4°, 5° e 6°; 75, 286, 287 e
313 - composição de Bancada, Bloco Parlamentar, 1 .ideranca,
Mesa da Assembleia e de Vice-Liderança, adoção de rito espe-
cial, transmissão pela 'l\ \ssembleia (art. 319)
- vista de parecer a membro de comissão (art. 136, 1°)
- votação:

- adiamento) (art. 267,	1°)
- encaminhamento (art. 264)
- encaminhamento de matéria destacada (art. 264, III)

PREFERÊNCIA E DESTAQUE
- destaque; recluc rimcno do Líder; limite; mínimo garantido
pr representação partidária; oportunidade (art. 282)
- emendas; requerimento; normas (art. 279, 1 a IV e 1°)
- encaminhamento de votação; preferência do Líder; pedido
sim uli i1C() da palavra (ari. 264, 2°, 1 e 11)
- encaminhamento de votação de matéria destacada; preferên-
cia do autor cio destaque (art. 264, 2°, III)
- matéria em discussão; matéria cm votação; prckrência (art. 277)
- matéria não promulgada, corri prazo de deliberação da
.\ssembleia esgotado (arr. 198,	1°)
- preferência entre as proposições; alteração; ressalva (arrs.
275 e 283)
- projeto de iniciativa do ( ;ovcriiador, em regime cie urgência,
com prazo de manifestação da ;\sscmbleia esgotado) (art. 208, 1°)
- pi >po )slÇãO Com discussão di ícermcla prcfenncia pani vo tação (alt. 276)
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- pioposlçui() coflstiiite na ordem do dia; alieracao na ordem

de apreciação; oportunidade de s >licitaca() (art. 281)

- prposiçocs da mesma espécie (art. 278)

- requerimento; ordem de aprescntacao; apresentação simultâ-
nea, i)1fn1 estabelecida j)cI() Presidente (art. 28)

substitutivo de comissao; preferência (art. 279, 2°)

- veto om pran de irianitestação da \ssonbka esgotado (art. 222, 3")

PREJUDICIALIDADE
- casos, inaplicabilidade (art. 284)

- requcrimcn o> de adiamento de discussão e votaçao; casos (art.

247, parágraf( ) Utiico >)

PRESENÇA DE DEPUTADO
- computo para efeito de /imrmll de Deputado impedido) de

votai: e do Presidente (arts. 84, , 1°, e 253)

- falha no painel eletronico relação manuscrita; autenticaçào

(ali. 18, parágrafo único)

- registro pelo painel eletrônico, relação) correspondente; au-

rc11ticaçio) (art. 18)

- 1'ci.I1lIào) c()fljunta de con)issoes; contagem de	em

d )hro >; Voto) CUmLllativo (art. 1 3(	S 1'')

- reuilia() de C( )miSs	qiioiwi para realização (art. 125,	2'')

- reunião> de coinissão com convidados; //WY//// de abertura (art.
125, 3")

reuniao de comissa() c( >ncomltante à de lien1ri() (art. 126)

reuniao de l lenano; qiiwwm para realizaçao (art. 252)

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
- competoiicia (art. 82)
- declaração de instalaçà da legislatura (art. 12)

- dcsigmtçãu dos membros das comissões (art. 97)

- despacho de rci1 ucflmentos (art. 232)
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- direção dos trabalhos institucionais e responsabilidade por
sua ordem (art. 81)
- discussão; faculdade de participaçào (arr. 84, capui)
- distribuição de proposição às comissões (art. 181)
- eleição (arts. 8° a 11)
- fiscal da ordem; competência (art. 83)

impedimento para presidir reunião; apreciaçào de matéria de
seu interesse pessoal ou de sua atito ria (arr. 46, parágrafo único)
- participaçào em discussão e \'otaçà(); composição de quoiwni
(art. 84, capui e 1°)
- posse do Governador e do Vice-Governador; designação de
comissão; assento à mesa; declaração de posse (arts. 302 e 303)
- prazos; fiscalização (art. 298)
- SU1)StituiÇào do Governador (art. 82, XXXIV)
- substitutos (arts. 85 e 88)
- votação; participação; composição de '1uürurn (art. 84, 1°)
- vaga, eleição; caso de preclichilliclito pelo sucessor regimental
(art. Ii)

PRESIDENTE DE COMISSÃO
ai iiacão como relator; exercíçu da função (art. 121)

- competência (art. 120)
- deferimento de pedido de distribuição de avulsos (art. 120, XXX)
- designação de relator (art. 120, \')
- designação de substitutos de membros de comissôes (arr. 120,
XXIX)
- distribuição de proposição aos relatores (art. 135, capu/
- eleição; prazo (art. 118)
- c( )mpetcncia para fiscalizar prazos (art. 298)
- ini1)cdin)cnt() para presidir ieuiiià( ); apreciação de matéria de
seu interesse pessoal OU de sua autoria (art. 46, parágrafo único)
- reunião) conjunta:

- com a participação) da \lcsa da Assembleia (art. 129, § 2°)
- Deputado mais idoso; subsutuiçào (arr. 129, capul e Ç 1°)
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- substitutos (art. 1 1 9)
- V( )tacao:

- direito a voto; em reunião ) C(fl)Ulltul (ans. 121 e 129, , 3°)

- empate; voto de qUa11dadc (art. 12 1,  parágrafo único)

PRESTAÇÃO E TOMADA DE CONTAS
- apresentaçào de emenda; prazo (an. 218, , 1°)
- contas do 1'ribunal de (;oils procedimentos (art. 221)

- não-recebimento peI ;\ssem1)1ei prazo; art. 62, XIX da

Constituição do 1 stado tomada de contas (art. 22)

- parecer:
- (:<1issà de Fiscalização Financeira e Orçamentária;

zo; C( )flClUSaO por r i 0 de reSOlUÇã(1) (art. 21$,

- sobre emendas; inclusão em ordem do dia; diSCUSSaO e vo-

taçao em ÉUI•l1() nico (ali. 21$,	2")

- projeto) P1 aprovação de parte das contas e rejeiçã( das de-

mais; votação por partes (art. 21 8, 4")
- recebimento) do processo piiblicaça() do balanço geral das

contas; distribuiça() de cdpia; prazo (art. 216)

- rejciCà() do projeto; delll)eraÇa() contrana ao seu tCOr (art. 218, 6°)

- rejeição) 1 otal ou parcial das c witas; indicação de providencias

pela Comissào deConstituição e ustiça (art. 219)

- redjuenmenr() de informaçõe s ao lk)der 1 xecutiV() e ()

mina1 dc ( )n(as; prazo (art. 217)
- rramiiaçao; turno único; normas relativas ao p' j cto de lei

ordiriana (ar t . 218,	2" e 3")

PROCEDIMENTO ESPECIAL
o- (ver PRO11 ;A'0 Dl II 1 1)() P1 ,.\N() PlÁR1:\X.\l.,

Do P1 ,\N() MIX llR() 1)1 1)1 Sl N VOl .V l\lINI() IN . 1 1

(1 R\l)O), 1)1 i)llUIRlll S o ) RÇ \\11 N'L\R1.\S, 1)() o)R-

C\ MlN1'() .\NUM. VI 1-)1;1 	.\DICI()N.\L,

1 1OS1.\ DF,IMl,XD.\\ C()NS ilFUTÇ.\O)



PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO

- acusação; formação de culpa: ciência ao lrihuiial competente
(arr. 58, 2°, II, "g")

- defesa; prazo; insrruçao pr )l)at()na (art. 58, 2, II, "e'', "d'', "e'')
- exame preliminar cio ( i-regedor (art. 58, ia/íii
— licença para instauração de processo (arts. 57 e 58)
- flOVfflS (art. 58)

- parecer (arr. 58, apii/, 2°, II, "e", "f")

— prisão em flagrante de crime inafiançável; resolução prelimi-

nar cia Comissão de Constituição e Justiça; procedimentos (arr.
58, 2°, 1)

— solicitação de licença; recebimento pela Assembleia; procedi-
mento (art. 38, 2°, 11)
— solicitação cio '1 ribtitial C( )nipctCntc; instrução) (art. 57)

PROCESSO LEGISLATIVO
(ver E\1I\D\, NllNS.\GEI\I, R\RI( ;lIR, PR( )IE1(),

PROJETO DE INICIV11V.\ POPULAR, PR( )POSIÇXO,
PROPOSTA I)1 li\lINI).\ .'\ (2ONSTITUIC.kO, RF.CUR-
SO, RiIQUERIMENi( ), SI. BSI'ITLITIV() LI \l1( ) .\ lR( )
POSIÇÃO 1)11 LIII)

PROJETO
-- (ver taiTllx)n'I PR( ) 1 l( ) l)II LEI (( ).\IIl Ii\1lIN'1ÀR,

1'1«)
,

 Elo 1)11 lEI ( )Rl)1N.\R1À, PROJ11( ) I)I INI(;LvI1-
\\ lk )PULAR; PW). JUITO 1)E RESOL (.\( ), PR( )P()SI-
ç.\o, PROPOS'l';\ 1)11 l\IE\D:\ À C0NS1I'I'UICÀ0 E
TURNO DE TRÀMI'I'AÇ.\O)
— aplicação do Regimento Interno da Câmara nos casos onus-
SOS (art. 316)
— aumento de despesa; inadmissibilidade; exceção (art. 187)
— de iniciativa coletiva:

— discussão; pnmeiro signatário; prazo (art. 289, parágrafo úni-
co)
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- exercício das atribuições ou prerrogativas regimentais;
eNCeCãO (ar(. 186, 2°)

- de lei organica, estatutária ou equivalente a código; tramitação)
(art. 193)
- iniciativa, CompcunCia (art. 186, 1 a VII e 1°)
- rejeição; parecer contrario das comissões; recurso; ressalva
(arr. 191)
- re)eitad( >; reaprescntaçao na mesma sessão legislativa; coiidi-
ÇOCs (au. I'Ó,	30)

PROJETO DE INICIATIVA DO GOVERNADOR COM
SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA
- distribuição a mais de urna comissão; reunião conjunta; prazo
para parecer da Comissão de Constituição e Justiça e demais
comissões; esgotamento elo prazo; inclusão em ordem do dia;
designação de relator (arts. 2 10 e 211)
- manifestação da .\sscmblcia; prazo; inclusao em ordem do
dia; turno único; sobrestamento; (ali. 208, , 1°)
- prazo; contagem a partir do recebimento cia soiicitaçao (art.

- tramitação: turno único, 1 t1'dfldo) esgotado o priZ() de apreci-
ação pela \ssembleia (art. 208,	1°)

urgência; solicitacào do ( ovcrnador; vedação (arts. 208, w/, e 209)

PROJETO DE INICIATIVA POPULAR
- discussào pelo primcir ) ',igIlatárIO ou por pessoa indicada;
prazo (art. 288, 3°)
- iniciativa l)Pu1at; vedicao subscucão mínima cie eleitores:
c: )ndições adequação às exigências regimentais (art. 28$ e 289)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
- aprovacao; tramitaçao; contagem elos prazos regimentais cm
dobro (ari. 19-9 , £l»///)
- classificação como proposicao (art. 17 1, li,
- man)rias que devem ser objeto de lei complementar (art. 192,
parágrafo unico)
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- projetos de lei orgânica, estatutária nu equivalente a código;
tIí1l11tíCaO (J//O1'/f/?/	iit. 193)

PROJETO DE LEI DELEGADA
- (ver n1:1,1(;.\(:k() 1 i( ; Il .VlI\ \

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
- (ver também I'J\INNI).\S, I\Rl:(:l'R, PRO)l'1O, PR(

\ll)lG\ÇA(), PROPOSIC\O r,S.\NÇ\O)
- aumento de despesa; inadmissibilidade; exceção (art. 187)
- classificação como proposição (art. 171, II, "b")
- distribuição (ver Pr posiçào)
- emendas; oportunidade; publicação; recebimento antecipa-
do; emissão e publicação de parecer; redação do vencido; não-
admissibilidade no 2° turno; matéria nova no 2° turno; acordo
de lideranças; dispensa ele parecer no 2° turno; ressalva (arrs.
188, i 2° e 4°, e 189,	1° a 4°)
- inclusão na ordem do dia; pré-requisitos (art. 188, 3°)
-- 111ce1:

- contrário das comissões; rcjciça() elo projeto; recurso;
inaplical)i]idade (art. 191)1)

- emissão; prazo; puhuicaçào; sobre emendas; publicaçào ou
distribuição; para o 2° turno; redação do vencido (arts. 134,
188C 189)

- pro j eto de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código;
tramitação; quoriim (art. 193)

- projeto de lei sobre utilidade pública e denominação ele pró-
prio publico; formalidades; deliberaçào conclusiva das cornis-
sôcs; suspensào de tramitação; pedido de informaçào (arrs. 103,
1, ''a" e 1)'', 173, 4°, e 301, parágrafo único)
- recebimento; numeração; pul)Ilcaçào; distribuição (art. 188,

- regime de urgência (arrs. 27) a 274)
- remessa à Comissão ele Redação (art. 189, § 5°)
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- i'it() especial (arts. 286 e 287)
- W1, 110 de iramiraçà(); CXCCC()eS (ver Fumo de 'Irami( ação)

PROJETO DE RESOLUÇÃO
- classificação C( )lY1( 1 p )p( )siça() (arr. 1 71 , II, "ti'')
- eficácia de lei ordinária (art. 199)
- finalidade (arr. 194)
- impugnação fl( ) mantida; promulgação; p'.° (art. 198, , 2°)
- impugiiacã( pelo Presidente da :\ssembleia; prazo; reexame
&lo 1 len ano (art. 197)
- matéria não promulgada; inclusão em ordem do dia; prazo;
sobrestamento (art. 198, (d/11/i e	1°)
- promrilgaç; compctcncia; prazo; assinatura (art. 196)
- tramitação-, aplicacão das disposições relativas aos projetos
de lei ordmaria (arr. 195)

PROJETOS DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE
DEPUTADO, DO GOVERNADOR, DO VICE-GOVER-
NADOR E DE SECRETÁRIO DE ESTADO
- apresentação de emendas; publicação; parecer da Mesa; pra-
zos (art. 215)
- remuneração do ( overnador, do Vice-( overiiador e de Se-
Cict1tiO dc 1 5l ínlO V( )jet() dc resolução; 1 Iami(açao; prazo; não-
apresentação dc pro j eto de resolução; inclusà(>, na )rdcm do
dia, da res( )luçao em vigor (art. 213)
- remuneração e ajuda de custo de Deputado; pmjeto de res
lucão; tramitaçao; não-apresentação de pn)*cro de rcsoluçao;
inclusão, na ()rdcm do dia, da resolução em vigor (art. 212)

tranhitaçao; tu1fl( 1 1'1nie( ) (art. 214)

PROJETOS DE LEI DO PLANO PLURIANUAL, DO
PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTE-
GRADO, DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, DO
ORÇAMENTO ANUAL E DE CRÉDITO ADICIONAL
- alteracà( ; ( governador do 1 stado; oportunidade; parecem
sol)rc alreracào; prazo) (art. 21)5)



- discussào e votação; ( .OmlsSà() de lIscalizaçà() Financeira e
Orcamen tária ; pari l eu) açà(	das demais comisscs;
proporcionalidade partidária; tUt'fl( ) IJI11C0) (arr. 204, 1° e 6°)
- distribuição em avulso; Comissão de liscalização Financeira e
Orçamentária; parecer; emendas; participação de dois membri s
de demais C(>lTiisSôes; prazos (art. 204, ca/mi e	° e 2°)
- emendas:

- não-recebimento; recurso; deci-são de recurso;
- ao projeto de 1 ei do Orçamento Anual; aprovaçà( (art.

206) prazos (art. 204,	3° e 4°)
- prazo de apresentação; despacho; prazo para despacho;

publicação (ali. 204,	2° e 3°)
- interrupção ou encerramento) da sessão legislativa ordinária;
vedação (art. 13, 20)
- parecer; prazo (art. 204, api//
- publicação, essencialidade (art. 207)
- turno único de tramitacão (art. 204. 6°)

PROMULGAÇÃO
- comperencia (ari. 82, XXIX, "a", "h", e "e")
- emenda à Constituição; prazo (art. 202)
- impugnação não mantida; prazo (arr. 198, 2°)
- resolução legislativa;  prazo (art. 196)
- veto rcicirado; prazo (art. 222,

PROPOSIÇÃO
- (ver também 1 ".i 1 .N1i\S, PARI I( 1 IR, PR( )J 1 'Il( ), PR()-

MULGAÇM), S.\NC.(.) F l'UR\() 1)11 'I'R.\MI'l'.\Ç\O)
- acessória; processo de votação (au. 262)
- anexação; exceção (arrs. 13, 2', e 232, XIII)
- apreciação conclusiva das comissões (art. 103)
- apresentação; prazo (arrs. 26,	1°, e 156, 11)
- arquivamento; casos; exceções (art. 180, ea/wI 1 a IV e 1')
- audiência de comissão; renovação; vedação (art. 183)



- atitos supk'mentares (art. 179)
- avulsos distribuição (arts. 136, \ 2° e 4°; 188, 3°; 204, iipii/;

216, parágrafo unico; e 243, parágrafo único)
- declaração de utilidade pública; formalidades (art. 173, 4°)
- definicào (art. 170)
- dcsan1iiivamcnto; compctcncia para solicitai-; tu )va traiïiitação;
autoria (art. 180, 	2° e 3")
- desistência de apresentação; ressalva (art. 174, 5°)
- devolução ao Plenário; rcquenmento; prazo; tramitação (art. 104)
- discussão; inscrição previa (aris. 156, 1, e 157, 11)

- dispositivo; conceito (art. 172)
- distribuição às comissocs:

- competencla; iormalizaçào; exame preliminar e de m(rir0;
limite; exceção; (arrs. 181 e 182)

- no 	tUrfl( ; pr )ccdimcnto (arr. 184, § 2°)
- distribuição ao relator; compctncia (arr. 135)
- encaminhamento de votação (art. 156, TI)
- encaminhamento extemporaneo à \Íesa, exceção (art. 175)
- esgotamento do prazo das comisso3cs; inclusão na ordem do

dia (aO. 141)
- id-ntica ou semelhante; vedação de recebimento; anexação à
primeira; exceção (art. 173, III e § 2°)
- inclusão dc mais dc uma matéria; desmembramento (arr. 173, §
- inconstitucional; não-recebimento; arquivamento; recurso (arts.
173,	1", e 180, li)
- iniciativa (ali. 186)
- instruçao com texto de lei; estudos; pareceres; decisoes; (les-
putclms (arr. 173, § 3°)
- não lida; encaminhamento à Mesa (art. 26. § 2°)
- nota técnica; clabo )raco a 1cc1ucnmcnt() (art. 150)
--

- contrário (IC todas as comiss3es; rejeição da proposição;

ressalva (arr. 191)
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- exame de mérito no 1" e 2° turnos; limite; eXCeÇãO (arts. 182
e 184, 2°)

- exame pela Comissào de Constituição e Justiça no 1° e 2°
turnos; limite; prazo (arts. 182, daplil e 1, e 185, § 2°)

- ordem de emissão (art. 184)
- pela inconstitucionalidade; apreciação pelo Plenário;

tramitação da proposiçào (art. 185)
- prazo pura emissão (art. 134)
- pedido de vista cm comissão; prazo; vedação; distribuição

de avulso; reunião Conjunta (art. 136)
- perda de objeto; arquivamento (art. 180, IV)
- preferência; ordem regimental; alteração (art. 275)
- prejudicada; arquivamento (art. 180, 111)
- OCCSSO suplementar; utilização) (art. 142)
- providências; perda dc prazo CIi1S Comissões (arts. 140 a 142)
- recebimento; rclui siros; oportunidade; encaminhamento
extemporâneo (arts. 26, 173 e 175)
- recurso de decisão de nà()-rcccl)imento de proposição P°
inconstitucionalidade (art. 173,	1")
- regime de urgência (arts. 272 a 274)
- registro de entrega; processo; local; oportunidade; finalida-
de; de si s tência de apresentação (art. 174)
- re jeitada; parecer contrario) de todas as comissões; ar1uiva-
mento (art. 1 80, III)
- retenção por membro de comissão; perda de prazo pelas co-
missões (art. 142)
- rito especial (arts. 286 e 287)
- solicitação de audiência; renovação; vedação; exceção
(arr. 183)

tipos; inclusão por extensão> do conceito (art. 171)
- turnos de tramitação; composiçào; cxccçào; interstício (arts.
176 a 178)
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— tlamit1ç ) das pn p sices recebidas em data anterior i da

vienCia deste Rcgiiiiciit	n( )rmas (art.	 1 5)

— 1 ramltaça( ) Clii C( )m1ssR). iii t( )ílflilC(>cs a membro de comis-

sao e 1 ídcres (art. 1 43

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA
\cr IR( )I1( )S 1)11 INl(lV!IV\ 1OIftl.\R, .\LDIIN-

(;I\	I[B1,l(;.\. RI:IRl•.sI:\1.\(;()ls F 1V1Ç'UOS

1\SlT1t -( l( )\.\ IS)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
— 1 I) I ( )Vi1CI(	i:f//Yt/!,'!:Irt. 21)1,	i/íít)
— classificação como proposição (ali. 17 1 1)

— emendas: subscrição (art. 201, parágrafo UfliCO)

— iniciativa: impedimen 1 ( ) ( arr. 20)))

— parecer; C mpel'ncla para emissão; prazo; obrigatoriedade

sobre emenda dc 2 tirn (ar(s. 111, 1. "a"; 1 34, c/c 201, 1)

- p	fl)LIt)2,ilÇ ')() ChflI)CI(IlCla {)t'íL/A)	hl)11C1Ça(	anCXaÇ{) íl()

t('Xlo) CO >flStil IIC1( oiiil (:til	22)

1elciIa(luo ou 1)1(J11(11	(Ii1 11111)(dllilt_Ill( O CIU laI)ECSCIltaca() (Il

mal mia (ari 2)13)
— tramitacao: mio imii:is do pn ojelo > de lei ordinária, ressalvas: pi-a-

parecer sobre emnemida dc 2' tmrmit ; inrcrsticu (arr. 21)1)

PROVIDÊNCIAS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
ESTAD L JA L
- rcjucnmunto ; inuxigihulidadu de par(-Ccr (ari 103, 111, "a'' e

paracyat Umilco C

PUBLICAÇÃO
- alucraca( na c unpo OSICa( > da \chul)lcla (art.	'.	4"

- ata dos trabalhos da reunma() pUI)Imca de Iiemiat'io; em minúcias

(ali. II, 1)

— ata resumida de retiniao de comissão (art. 132, a/m/



- atas de reuniões de Comissão; envio; competência (arr. 120, XXII)
- atas e pareceres de reunião secreta, votação (art. 40, 4°)
- comissões; composição, dia e hora de reuniôes (art. 109)
- composição da Assembleia; alteração (arts. 1° e 7°, 4°)
- convocação de reunião conjunta (art. 128, parágrafo único)
- convocação de reumà() cxtraordinana (art. 15)
- Convocação de rculuà() CXI ra )rdinária dc comi ssão; formali-
dade e dispensa (art. 124, ídphiI e	1')

C( )flV( caçào de ScSsao legislativa extraordinária (art. 13, 5°)
- correspondência recebida cm CS() de n

ã
o haver reunião (arr.

19, 4°)
- correspondência recebida em reunião de Plenário (art. 25,
parágrafo único)
- correspondência recebida em reunião que não comporta sua
leitura (art. 19,	5°)
- dccisào das comissões sobre proposição apreciada conclusi-
vamente (art. 104, wpiiI
- deci são tomada em reuniào secreta (art. 40, 5°)
- demo )nstrativo das despesas orÇairlefltarlaS; competência; pu -
I)liCaÇào) mensal (art. 79, XIV)
- dcterminaçào; competência (arr. 82, XVIII)
- dispensa da prévia publicação de pareceres e proposições
acessórias, em caso de tramitação sob regime de urgência (art.
273,1)
- documentos apresentados durante discurso; vedação; excecão;
ata de reunião publica de Plenário (art. 41, 3°)
- documentos oficiais e nào-oficiais; ata de reunião publica de
Plenário (arr. 41, SS 1° e 2°)
- cri -ata; correção de publicação );ata de reunião l)1bI1ca de Pie-
natio (art. 41,	5°)

expressões vedadas; violação) a direito constitucional 011 a
norma regimental; publicaçào não permitida; competência (arts.
83, VII, e 155, §



- índice remissivo de questões de ordem; publicação anual (art. 169)
- lista dos Deputados diplomados; prazo (art. 4°, ' 1°)
- lista dos Deputados empossad )s; pnvo (art. 7°, 3°)

mão-permissão (arts. 83, \' II, e 155,	1°)
- Prcstaçà() e Tomada de Contas; pUbliCaÇa() (li) balanço geral
das Contas, dos d()cumcfltos C dl) parcccr (1<) Tribunal de Con-
tas (art. 216)
- projeto de lei; parecer e emendas (ali. 184 (u/)/fI e 10 a 3°)
- piOjctos de Lei do Plano Plurianual, cio Plano Mineiro de
I)cscnvolvimcnto Integrado, de I)iretrizcs Orçamentárias, do
( )rçaincnro \nual e de Crédito .\dicional; publicação Somente
das essencialidadcs (ai-É. 2( )7)
- i' )nunciamcntos; pul)licacào e rcpublicacão mio permitidas;
competência (ai-is. 83, VII, e 155)
- (jilestã() de ordem; decisões de caráter normativo; índice re-
missivo (arr. 169)
- razoes dl> voto; ara de reunião publica de Picnári< (art. 41, 4°)
- relação das comiss>es permaflell(cS pul)liCaçã() semanal; com-
posição, data c' lionário das rcufliocs (art. 1)9)
- relacào dos 1)cputados diplomados e empossados (arts. 4°, >
1°, e 7°, , )")
- relatório circunstanciado da Cl'! (ar(. 114)
- renúncia ao mandar ; leinira cm PIcnáno ou publicação (ar. Si)

vaga; 1 )C( >mneia durante o recesso (art. 50, paragrah , único)

Q

QUESTÃO DE ORDEM
- aruuiçà prulz( ; ( pori unidade; indicação do preceito regi-
mental; impcdimcnto (art. 106)
- competencia para decisão (arr. 167, ipi/
- cômputo> no tempo cio orador (art. 16.3)
- couccito (art. 165)
- dleClsa() relacionada com a ( mstit uiça ); recurso ao Plcnano;
prazo; tramitação (alt. 167,	1° a 40)
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- decisões de caráter normativo; registro em livro próprio;
publicação anual (art. 169)
- direito a palavra (art. 156, III)
- formulada em Comissão; SolUÇà() pelo Presidente de Gomis
sao; recurso ao Plenário (ari. 168)
- formulada em Plenário; S( )luçàn definitiva e tempestiva pelo
Presidente (art. 167, capi//
- madmissibilidade de aparte (art. 162, 2°, IV)

registro e publicação das decisões de caráter normativo (art. 169)

QUORUM
- abertura de reunião da Assembleia:

- especiais e solenes (art. 14, 2°)
- ordinária e extraordinária (art. 19,	1°)

- abertura de reuniào de comissão:
C( n unta; presença em dobro (alt. 130, capul e § 1°)

- ordinária e extraordinária (art. 125, § 2°)
- reunião com convidad( )5 (ai-t. 125, § 3°)

- cômputo de presença para efeit de (/110171/7/ (arrs. 84, \S 1°, 126 e 253)
- determinação; cálculo (arr. 25 1)
- inexistência para realização de reunião (arts. 19, § 3°, e 44)
-- inexistência para votação; interrupção da votação; suspensão
da reunião; chamada para recomposicão de quorum (art. 249, §
3 < ', 1, e	4° a 6°)
- recomposição (art. 249, § 6")
- verificação; procedimentos (art. 257)
- qiioriim de deliberação:

- de comissões (art. 130, culpili e 133)
- de reunião conjunta de comissão (art. 130, capu/
- do Plenário (art. 252)

- qiiorimi especial:
- da maioria absoluta dos membros da Assembleia:

- aprovação de projeto de lei complementar (art. 192, cuipiI/
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- eleiçS() do Presidente, ressalvado o disposto no art. 9°,
XIII (a ri. 9°. XII)

- licença para instauração dc pII )CCSS() criminal (art. 58, ( 2°, II, "g")
- manutcnçao OU nao de prisão (arr. 5$, 2°, 1,
- perda de mandato (art. 53, 1°)
- prisao e 0rmaÇão de culpa em caso de flagrante de crime

inafiançável (aris. 47, 3°, e 58, 2°, 1, ''e'')
- realização de reunião da Assembleia em outra cidade do

lstado (arr. 2°, parágrafo único)
- rejeição de veto (arr. 222, S 2°)

- da maioria al)s( lLlta dos membros das rcpresentaçfies inte-
grantes de Bloco Parlamentar:

- constituição de Bloco Parlamentar (art. 71. ei/vit
- escolha de Líder de Bloco Parlamentar (ari. 71, 3°)

- da maioria abs kita dos membros de comissão:
- hxaçao do numero de representantes por entidade em audi-

ência pública (art. 292, l»/f/

- da maioria absoluta do (lgio de 1 idercs:
- conv()caçà0 de reunião especial, além do limite, destinada a

comemoração ou homenagem (arrs. 14. \ e 73, T 3°)
- de 3/'5 dos membros da .\ssembleia:
-	de proposta de emenda à Constituiçào (arr.

292,eupn/)
- da nialona simples d >s lneml)ros de conussa() u da .\sseniblcia:

- eleiçao do Presidente da Assembleia, em segmido escruti-
1110 (ali. 9°, XIII)

- em omissa<> (art. 133)
- eiïi Plenário (arr. 252)
- cm reunião conjLinla de comissão (art. l30)
- escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas, em caso de

mais de (k)is candidatos (art. 239, 1°)
- impediment ) temp )rari() d exercício do mandato (art. (ii,

parágrafo único)
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- de 2/3 dos membros da Assembleia:
- suspensão de imunidades Constitucionais (art. 56, eapuô

- de 2/3 do Colégio de Líderes:
- tramitação, além do limite, de proposição em regime de

urgência (arr. 22. 2')

R

RECLAMAÇÃO POPULAR
- (ver RLPRLSLN...\(()I	l)OP(il,,\RIS)

RECURSO
- comunicação sobre fluência do prazo para ii1terposicà() de
recurso; competência (art. 82, XI)
- contra decisão acerca de matéria relativa aos direitos e deve
res dos servidores; competência (art. 79, V)
- contra decisão de não-recebimento de proposição por
inconstitucionalidade; procedimentos (arr. 173, § 1°)
- contra decisão de nào-recel)iment() de requerimento anti-re-
gimental na comissão parlamentar de inquérito; prazos (art. 112,

3°)
- contra decisão do Presidente da ;\sseml)leia OU de comissão
sobre questão de ordem relacionada com a Constituição; requi-
sitos; prazos; parecer; inclusão em ordem do dia (arts. 167, §
10 a 3", e 168)
- contra despacho de não-recebimento de emendas a projeto de
1x1 do Plano Plurianual, do Plano Mineiro dc Desenvolvimento
Integrado, de Diretrizes ( )rçamentárias, do Orçamento .\nual e
de Crédito :\dicional; prazos (w-i. 204, § 4°)
- contra projeto rejeitado em \ irt tide de recebimento de pare-
cereS contrarios (art. 191)
- c( )ntra resultado de apreciação conclusiva pelas comissões (arr. 104)
- equiparação a proposição (art. 17 1, parágrafo único, 111)
- parecer; prazo (art. 134, II)
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REDAÇÃO FINAL
- aprc )vaçà() Sancà( ; pra'/o; promulgaçàO, ressalva (arr. 27 1)
- Comissào de Rcdaçà); parecer. prazo; técnica legislativa (art.
268,	1")
- discussào; lirflitaÇà() prazo; participação (arr. 270)
- disctisso e votaçà); Plenário; C( )miss) (arr. 268,	2°)
- emenda; flnalidade (art. 269)
- parecer sobre emenda; possibilidade de ser oral (art. 145, 1°)
- proposta de Flinclida a Constituição e projeto (arr. 268)

REELEIÇÃO DOS MEMBROS DA MESA
- (ver Nu	\ 1).\ .\SSl N111hJ I\

- inai ida ; reconduciu )

REGIME DE URGÊNCIA
- (ver também PROJE1() DII INICI.V11V\ DO GOViR-

ND( )R CO NI Sol Jcfl'\C.\() I)l URGÊNCIA)
- discussão; prazo; vedação de adiamento de disCLlssao
247 e 274)
- exigências regimentais; dispensa de prévia publicação de pare-
cer d pmpOsiÇà() aCessOiia teduça() dos prazos à metade ( art.
273)
- finalidade; SOlicitaÇí'i() do Governador; re1ucrimcnto (art. 272,
lei!)
- inadmissibilidade (art. 2(19)
- limite de tramitaçan sinniltânea; admissão além do limite, res-
salva (ari. 272, T 1' a 3°)

REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA
- dúvidas sobre interpretação do Regimento Interno; (jUeStà(>
de ordem (art. 165)
- iniciativa de projeto de rcsoluçao dispondo sobre o Rcgl-
triento Interno e suas alterações; competência (aO. 79. VII, "a'')
- parecer sobre o projeto de resolução do Regimento interno;
c nïipetcncia privativa da Mesa (att. 79, VIII, "a'')
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REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS
- normas; aplicação nos casos omissos 1H) processo legislativo
estadual (art. 310)

REGULAMENTO GERAL DA SECRETARIA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
- interpretação; competência privativa da Mesa da \sscmbleia
(art. 79, V)
- projeto de resolução; iniciativa da Mesa da Assembleia (art.
79, VII. "d")

RELATOR
(ver também (()\lLSS(')lS, 1 1.\Rl10IR, lR\/() l 1ll\-

1 ( ' )Rl ( ) 1;IN'\,1 )
- designação:

- Cm COtflisSã() (art. 120, \')
- cm Plenário, no Caso de perda de prazo nas comissões; para

projeto de iniciativa do Governador com solicitação de ur-
gência (arts. 145, 2°, e 211)

- cm reuniào conjunta; Presidente de cada comissão; exceção
(art. 130,	2°)

- antes da reunião; (iri. 1 35, , 1°)
- discussão de parecer; uso da palavra; prazo; réplica (art. 1371

2° e 3°)
- llov( ) relator; perda do prazo pelo relator; novo J)az() (art.
135, 4°)
- prazo; prorrogação (art. 135, 5°)
- Presidente de comissào; função de relator (art. 121, wpui
- primeiro signatário de requerimento de con stituição de co-
missào de inquérito; impedimento (art. 112, § 6°)
- relatores parciais; matéria complexa; prazo (art. 133,	2"e 3°)
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSEMBLEIA
- conhecimento ao> Plenário; áltinia semana da sessão legislativa
ordinária; competência da Mesa da Àssernb]cia (art. 79, 111)
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO
- cucamin li imunt	i Mesa da \ ssciïiblcia final da SCSSl()

legislativa	iliiiria coinpctncia (art. 1 2i	XXI\

RELATÓRIO FINAL
- C( )fl)iSSil() especial pata 1)0 )ceder a estudo sobre matéria de-
terminada ou dcslnculnl)lrse de missão atribuida pelo Plenário
(alt 1 11
- C( )n)lssa( i1rta1ne1tt1 de ii	n)nto j)ublicaçàO providenci-
as. CflCamlfllLlmCflt	rcvisàc pek Plenário (art. 114)
- lc l )lesel)t ;tca( P()pulal (ao. 300, pai-ágrafo único)

REMUNERAÇÃO E AJUDA DE CUSTO DE DEPUTA-
DO

t 1) l1 ca(t( das regras da ( .( )nSt • lt (llÇa() da Rcpul)IiCa; casos (ari
47. 6")

p(rttiiitltdc; vigência; l)ict() de resoluçào (ahis.
65 e 212)
- incapacidade ci' ii II)5( )lut a SU5)Cli silo do CXCCÍC() d(> mau
dato; manutcnculo da rcinhhlleutcaC (art. 53,	3")
- 1 pç	pela reu11uI)crtca d mandato; atastamento do exerci
cl() (lo mandato (ari.
- tgan111t de rellluneraca() (art. 65, parágrafo unic ))

RENÚNCIA
- caso )s aut.	2)
- F)cpiti ad	t( )ru)) 1Iacao) (ali. 51)
- n)(inl)r( o de C( )flIISS ), foi maliiacao	alt. 116,	1°)
- t;tcita ari	'', ( 2'')

REPRESENTAÇÕES POPULARES
0)1111 , 3tia ato o ()ti O onussao de aiii o oi-idadc ou entidade P (11)11 C .1

tori1aIl(Iades; ielíttotio ) (art. 3M)
-- e(1ui)íLI1ça( O 1 1)1 0 )1° )5tCt( o (art. 17 1. j)tríW,litf() UIltCO. \ _)

REPUDIO OU PROTESTO
- t.e(LIc ttm c ll II	(kllI)eli)cul( ) CO )llClIlSi\i (las comissoes (ali. 1 )
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REQUERIMENTO
-apresentação  de emendas; oportunidade (art. 231, parágrafo
único)
— deliberação de Comissão; proposições; tramitação (arts. 103,
III. e 230)
- deliberação do Plenário (art. 233)
— despacho cio Presidente (art. 232)
- emenda a requerimento devolvido ao reexame do Plenário;
parecer oral (art. 104,	1°)
- equiparação a proposição (arr. 171, parágrafo único, II)
- forma dc apresentação; despacho do Presidente; deliberação
de Plenário (arts. 229, 232 e 21)
- indeferimento (art. 82, XXIII)
- parecer sobre requerimento:

- inexlgil)ilidadc de emissão (arts. 103, parágrafo único, 232 e
233, Ia X1  Xl\' a XXIII)

- ol)flgat( )ricdade de emissà (art. 234)
- ( ssibilidade de ser oral (art. 145,	1°)
-	de eiïilssac ) (ali. 134, II)

- preferência na v tacao (art. 20)
- tramiração; normas; turno único (art. 231, apu/
- SUl)SCrlÇào p ela maioria absoluta dos membros da Assembleia:

— convocação de sesào legislativa extraordinária (arr. 13.
30,11)

- sul)scnçà() pela maioria absoluta dos membros de comissão:
- convocação) de reunião extraordinária de comissão (art. 123, 11)

- sul)scnçào) pela totalidade:
- retirada de tramitação de pro )eto de iniciativa coletiva (art. 18( , § 2')

- subscrição pelo Colégio de Líderes:
- C( )nv( )cação de rcunlik) especial além do hmite regimental (art.

14, \)
— convocação de reunião ) especial (art. 14, § 1°)
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- convocação de rcuiuào cxnaordni.na (arr. 15, parágrafo úniCO, II)

- pr rn gaçàr do horário de rcunià ) (ali. 21)

- SLll)SCliÇ( por 1/10  dos membro ,, da \ssemhleia:
- (.ICN olução ao Plenário de i	p siçiu apreciada conclusiva-

menic I)e I a S C( >inissôcs (art. 104, úi/iiI)
- re('llis( ) O )Fiiia rcjciçao de projeto ) ])elas (a iriissocs dc nun-

lo (ari. 191,
- sul)scrlca( ) pol. 1/3 dos lfleflII)fl >s da \sseinhlcia:

- ca u1oCaçao de reunião especial (art. 14,	1")

- com ( ktca( de rcufliào cxtra( )rdiilána (art. 1 5, 1 iriifb único, 11 1)
- C( )liStlt uicào dc comissão parlamentar dc ifltjUCtlt() (art. 112)

- suhsciiçà	20,% dos ilicilibro., da .\ssemblcia:

- Indlcaça() de candidato a Omscfficiro d( ) Tribunal de Con-
art. 23s, II)

RESOLUÇÃO
- il11 1 )Ll i! t	Çã ):

- na( ) iuttii.la; promulgaçã(>; 1)ta/ )s (ari.198,S 2")
- recxame pcIo Plenário; prazos, iiicltis;u > cm ( )tdCiTI do (lia

(arts. 197 e 1

-	)IVflhlLaCa(). (a )1 PctCflcia j)lI>'() (ao, 196')

RETIRADA DE PROPOSIÇÃO

-- c in	'ecer fax- ríe1 de1ibcritcin do Plenário (arr. 233. IV)
- desistncia de retirada; implicação irt 25, , 2°)
- re(1tlerin)cnl( d autor: O( rttinida&Ie; p0 )vldcncia do Presi-
dente, \(-daça() (art. 285, úipiI e	1" e 3'')

'eifl parecer ou com parecer coiitrarn ; despach do Prcsi-
dente (ai'i. 232, VIII)

REUNIÃO

-	Ie l'l.iiiin

- dc debates:
- aplicação dc d1sposic3cs inereiiiesaretlnia( ) rdinária (art. 36)



- Casos em iiiic ( )dcra deixar de ser convocada (art. 16)

- definiçào; duração; finalidade (arts. 14, 111)
- deSeflvolvimcflo) (arr. 35)

- provo gacào; requerimento; oportunidade; prazo; votação;
deferimento; limite; vedação (art. 21)

- especial:

- aplicação de normas de reunião ordinária (art. 39, t'aii/
- Convocação (art. 14,	10)

- definição (arr. 14, \)
- leitura da ata (art. 39)
- limite por sessão legislativa (>rdinana; exceção (art. 14, V)
- posse dos meml)ros da Mesa para o segundo biênio da 142

Legislatura (art. 3 13, parágrafo único)
— quorum de real nação (art. 14, 20)
- rito específico (ali. 39, parágrafo único)
- extra( )rdinaria:
- convocaça( ) ) I( )CCdIIU(l'It( s (art. 15)

definiçà ) (art. II, 1 \)
- dcscn )l vimcn t duração o (art. 23)
- po )rr( )t,aÇa() (art. 21)
- ordinária:
— definição; clklraç?u) (art. 14, II)
- descnv( )lviment() (art. 22)

destinação da primeira parte da reuniao a homenagem es
pecial (art. 22, S 1°)

— interrupção pula receber personalidade de relevo art. 22, 1°)
- náo abertura (art. 19, 3°)
- prorrogação (art. 21)
— qiioriim de abertura e de deliberação (arts. 19, § 1, e 252)

- suspensão da reunião por motivo de falecimento de Deputa-
do (art. 22, § 20)
- preparatória:

- aplicação de normas de reuniôcs ordinánas (art. 39, capl1I
— definição (art. 14, 1)
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- hndidacic (ari. 3")
- leu ura da ara (ai-Es. 24 e 39)
- rea1iacà da primeira; data; horátio; presidência (an .
- rito especifico (art. 39, parágrafo único)

-. secreta:
-. Casos (aO 40.	1')
- C( )IIV( )CaÇac) (ari . 4)) , ú1pii/

- dclii )c1IC;U S( )i )rC iiiato)ria do art. 261; exccçôes (ali. 40,	1)

- 1 ro	cncls	a rcliI/aÇao; suspcnao da icuiiiio pohli
ca (ari . -Ii),	" e

- sigilo:
- aia (ali. 42)
- de CIOCLIIÏICIII( os; ClaSSiilCaÇa() e restriçao de acesso ; pra/os

(art. 40,	4. 7" e
- i]() ,, 1 nihalli os; publicidade da dccisà (ao. 4)),	F")

- 5(

- apllcaca() de no rmas de reunioes ordinárias (art. 39, ul/wI

- detinicào (ari. 14. VI)
- leitura da ata (arEs. 24 e 39)

- (/111117/1/1 de reall/aca() (art. 14,	2")
- rito esp(-ciiic( (ao. 9, parágrafo Wiico ))
- C( )munlcaca() da 1 °rcsideiicia ()( )rtunldadc (arE. 29)
- desenvo )Ivinlcll ito de tctlni()es; registro de prescflça •. /IW11//1 de
abertura; inexisieiicia de 11/Ifl7///T, passagem de urna Iise a oiura (aos.

1	a 2)))
iiiexistciicii de ///OF7//// (art. 19,	2° e 3°)

- lFlscilca para (0 ( iinde 1 xpedicnic (ar). 2)
- inicio ipçào pani rcccl)cr CVS( )naliclaoic de iclevo ( arr. 22,	1°)
- I1i\'crsu da paul a (ari . 32, III)
- flao reaiii.açao ; pro eedimentos (art. 19.	4)
- passacii de urna parte a outra (arr. 20)
- I)ci- iiialil, iicla no Iien{irio; proibições (arr. 94)
- pra/o) regimental de abertura (art. 19. 2°)
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- presença de Depurado em reUfllà() de comissà(); Computo para
efeitos regimentais (art. 126)
- prorrogação (art. 21)
- pul)llcas, possibilidade de serem secretas (art. 17)
- qiioriirn de abertura (art. 19, 10)
- qioriim de delibcraçào (art. 252)
- registro de presença dos Deputados (arr. 1)
- Suspensão em caso de falecimento de Deputado (art. 22, 2°)
- suspensa() por infração do Regimento) (art. 152, III)
- de ( missão:
- CO )njunta:
- COnVOCaÇãO) (art. 128, parágrafo único)
- designaçao de relator (arts. 130, 2", e 135,	1")
- disml)uiçao dc avulso, permissão; oportunidade (arr. 136, 4°)
- duração; prorrogação (art. 125, aipi/I
- tZ() para CflhlSSà() de parecer (au. 130, 3°)
- presença cm dobro; voto cumulativo (arr. 130, 1°)
- presidência; Deputado mais idoso; substituição; com a I)ar-

ucipação da Mesa (art. 129, 'apuI, e	1° e 2°)
- qiioriirn de realização (arts. 125,	2° e 3°, 130, wpu/, e 133)
- vista; concedida por Comissão (art. 136, 4°)
- voto do Presidente; voto de qualidade (au 1 2), .31)

- especial:
- dehniçao (art. 123, III)

- CX FulO )rdin ária:
- C( )I1V( )caçá() (arts. 123, II, e 124, ca/w1 e	1°)
- dcliiiiça() (ali. 123, II)
- duração; prorrogação, (art. 125, a»ii/
- inclusão) de matéria nova na pauta; interstício (arr. 124, 2°)
- qimriim de realização (arts. 125,	2° e 3°, e 133)

- ordinária:
- definição (art. 123, 1)
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- duração, prorrugaça() (arr. 125,
- qilorifi,, de re lizaca ) (aris. 125,	2° e TV, e 1

realizacao: dia e	)l'arl() prehxadL)S (ai't, 125,	1°)
- Secreta:

- dehl)clIçà( ) so bre a:- iiitlunas do au. 26 e\c'uu- (alt. 122,

- dcsignaçao dc Secretario (art. 122.	1°)
- pareceres: vi t()5 em separado; dcclaracà de voto; cmcn

das: pn icedimenu ,., ^ari. 122,	2°
- altelaçiu) da ordem d dia (arr. 131,	1°)

aplicaçà0 das disp )Slçucs relativas 'ts rcuitues de Plenário

(a ri. 122,	4°)

- a i 'cciacài de	q ue não Conste na pauta; vedação (ali.

131, 3 2")

- assessoramento a 1)eputado em reunião (art. 127, ipiui
- dclil)eracao por rauna de VOtOS (ai-r. 133)

-- designação ) de relator (ver Relat(>r)

- (Iisc'usSà( de l'c''; emendas; prazos; replica (art. 1 37)

- dki riu tiiçào dc avtils( s de parecer; adiam(-11	dc discussa( ) e

inlcrsuci() (art. 136,	2°)

- lavrarLira da ara; ptiblicacào: prop )slcà( 1 sujeita a dcliberacà

c )ncluslva (arr. 1 2. :1/vil e	2°)

- leitura da ata; dispensa (ali. 132.	1°)

-. nova redação; ruulicaçau; prazos (art. 138,	1'e 2°)

- )rdeIlu dos tral)aII)()5 alteração da ordem (l) (lia; \edaça()
(ali. 1

- P11° de vista (art. 136. ((1pM! e	1° e 4°)

-	para cmissào de parecer (arr. 134)

- l)'ca cm Plenári de 1)cputado i-' estiver em rcuniai

ci iilc(nhitantc de Comlssão envio de l'elacão dos presentes

(au. 126)

- (///O/'i////dC abertura exceção (arts. 19,	1°, e 1 25, , 2°, 3° e 4°)
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- qiwriim de (lC1il)eriÇà() (art. 133)
— rejeição do parecer; flOV() relator; prazo (art. 138, § 30)

- votaçao (arr. 138, //vi/

REUNIÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA
- (ver também :XI1,1)1 1N1 , 1, GRANDE NXPE-

1)1 1N1'l, OR1)1'I [)() 1)1.\ F, '1'ERCEIR\ IARI1; 1)\
R11[Nl.\O)

- Presikncia; direito a voto (arrs. 79, parágrafo único, e 12 1)

S

SANÇÃO
- prazo de t •eillessa ao Governador (art. 271)

SECRETÁRIO DE ESTADO
-- (ver (( )iP.\Rl ( 11i IÇI ,() DF AI I'ORTDAD1 S)

SECRETÁRIOS
- 1° Secretário; competência (arts. 86 e 181)
- Z > - Secretário; c )mpetncia (art. 87)
- 5111)5111 Iliçao; SU1)SI it (It( )5 (lo Presidente (arr. 88)

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
- aproveitamento dc servidor inativo; seleção (arr.3 15)
- (rientaca() pela Niesa da Assembleia; regulamentação, inter-
prelado (art. 79, \)

SERVIDORES DA ASSEMBLEIA
- n( ol cacoes; promoções. irarificacõcs; direitos; exoneração;
demissào.; ap osentad(rii (art. 9. \ j)

SESSÃO LEGISLATIVA
— extraordinária:

- ata cia ultima rcuniào; apreclaçào antes do encerramento
(.1()s trabalhos; qi/or/Im (art. 43)

— convoCaÇ() (art. 13, § 30)
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- dctiniCa() (art. 13, II)
- finalidadc matéria dum-minada (art. 13, 4°)
- iflstalaca( ) c dutaça ) (art. 13,

- ordinatia:
- ata da ultima rctlnia( ) aprcciacàu ante,,; do encerramento

dos traI)alh( )5 e'/llOr////J (art. 43)
- definição :art. 13. 1)
- inrcrrupca( c cnccrramunt ) 'art. 1	2°)
- pefl( )d( )S do: funcl namcnr() cm cada an ) (arr. 13, 1)
- Ilio -dcpuiiduncia do: C( )n\ ( )caÇa! (art. 13, 1)
- transteruncia do.- rcuni5 pala ( ) primclro dia ú1 (art. 13,	1°)

SINDICÂNCIA
- :thuriiir;i «unta l)cpuid	' alt. 95)

SOB RESTAMENTO
- ocorrcllct:l: fl:l( dcllhcr:iça( d(> 	sobre:

- tualcila illl l )Lua» ;ld;L (art. 198,	1")
- j)l( )ct() d() io\clila(k)t' C( 1111 sOIlCtIaçd() de urgência (art. 208,

1")
- veio (ar. 222, , 3")

SUBEMENDA
- (ci lIMI'l\l)\)

SUBSTITUIÇÃO
de mcrnbn da lusa:
- d Prcsidci'itc dc a >mis j (art. 119)
- d Prcsidcntc e cio) ,,  Sccrctírius (arts. $5 e 88)

- dc membro de e' ,mlssa() (arrs. 'ï. 5 2'', e 117)

SUBSTITUTIVO
- (ver I\II1N11\

SUPLENTE
- Coi)VC'ICau : prazo casos an. 63)
- C( ii\ )C,1çd) cm carrcr de substituição; impcdimcnto de can-
didatura a cargos da Mesa (arr. 63, parágrafo único)
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- dispensa de compromisso; COnVOCaÇãO SU1)SC(liiCfltC (arr. W. \'I)
- renúncia tácita; não-tomada de j)OSSC (art. 52. 11)
- vaga; inexistência de suplente; eleição; comunicação à Justiça
FÁcitoral (arr. 64)

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO MANDATO
- incapacidade civil absoluta; receb i mento ) de rcmuneraça() (arr.
53, 3")

T

TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO
- finalidade (art. 22, III)

TESTEMUNHO
- do.- Deputado (arr. 47, § 5°)

TRAJE
- nas depenclencias da \sscmhIcia (art. 93)

TRIBUNAL DE CONTAS
(ver lllS1';\C\() l 'l( )l.\l)\ 1)1

TURNO DE TRAMITAÇÃO
- constituição; exCeCa() (,ti - [. 1 77)
- passagem de um turno a outro; audiência de comissões;
interstício; dispensa (arts. 178 e 287, VII)
- proposições; dois turnos; ressalva (art. 176)
- proposições; turno único (arts. 103, 1 a 111; 190; 204, § 6°; 208,
§ 1°; 214; 218, § 2°, e 222, §, 2°)
- proposições; turno único; somente votação (arts. 224, § 30, e 231)

tJ

URGÊNCIA
- (ver R(lMl 1)l LR(;I:N(:l\ e 1 1 R)J1'10S 1)l INI-

(l.VIl\'.\ 1)0 (0V1RN.\1)()R (;( )M SOLICIT.\C.\() 1)l
vR(;l:NcI.\)
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USO DA PALAVRA

- aparie; detullca(	In(It1lissi1)1hdade (arr. 162)

-	a oidem d dia; 6iialidade; prazos ari. 34)
- a)leSel1iaÇ't( ) (te p	)SIÇil( ) C( )IUlllC1Çd() de assunto rele-
vante )U de interesse geral (ari. 26,	1')
- conccssao; ordem (art. 158)

- I)cputad( ) ltlscrlt( ) para C( )munlCaÇàÜ OU pronunciainen t

pIaZOS (art. 34)

- direito; casos (arrs. 136, 164 e 28")
- explicação ) P'	al art.	), panigrafo) tifliCo)

- ( ;dc lIxpediertie e Terceira Parte; preferencia (art. 157, S
2°)
- iflterrupca( ) ( )i.i cissicat ) (ari. 101)

- necessidade de a )ncessa() (art. 1 5 1

- pdl( ) 1 ider (ari. 7(t)
- pci) Ireidenie; inadniissihilidadc de aparte (ait-s. 29 e 162,

2°, 1)
- p n I)cputado	i' id'	)liiic()	cm prOnhlflCiafllclï-
l( 	(aO. 164)
- prc terencia de 1 )cput id ; pruterencia ii 1 .ider (arts. 38,
ra(rat() Uluco, e 1	, \\ 2")

po ss(I tuIn1enn de diseui's ) llliul1'( )1111')ld() (art. [61)
UTILIDADE PÚBLICA

- aprcciac;i' o nc1usiva pelas o )nhls es; turnt úiiic (art. 103
1, "a")

 requisil"s	reeehuiuenti (ali. 17.3,§

V

VAGA
- \sseniblcia. casos. dcclaracao publicação; preenchimento
(arts. 30, 63, 1, e 64)
- C misses ClsoS preenchimento ( art. 116)
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- declarada pelo Presidente da .\ssembleia; procedimentos
(art. 30, parágrafo único)
- (jovernador e Vice-Governador (art. 304)
- i\lesa da .\ssembleia; preenchimento; formalidades (arts. 90 e 11)
- suplente de [)eputado; caso de nãopreenchimento; comum-
caçao a ti st ica 1 llcit ( ira! (art. 64)

VETO A PROPOSIÇÃO DE LEI
- abrangencia (ao. 222,
- classificação CO() proposição (art. 171, III)
- leitura; publicação; distribuição a comissão especial; prazo;
parecer (art. 222, (aI1I
- manifestação da Assembleia; prazo; escrutinio secreto; turno
único; rejciçà( pela maioria absoluta (art. 222, ( 2°)
- manutençào; ciência ao Governador do 1 stado (art. 222,
- não-promulgação do Governador; prazos (ali. 222, § 5°)
- parecer; competência; prazo (arr. 222, cu/mi
- rejeição; promulgação dc propo )slçà(); competência; prazo (art.
222,	4° e 5°)
- tramitação; prazo; inclusã() em ordem do (lia; turno único;
sol)restamento; ressalvas; normas relativas ao projeto de lei
ordinária (arts. 222,	2° e 3°, e 223)
- votação; escrutínio secreto; qimrum da maioria absoluta (arr.
222, 2")

VIAGEM AO EXTERIOR
- (ver 1)lPI T.\[)() lI 1 .lC!NC.\ A (X)VlRNADOR E

vI(:l-( ;( )Vl IRI\ \I)( )R)

VICE-GOVERNADOR
- posse:

- compromisso) constitucional; lavratura do termo de posse
em livro próprio (art. 303)

- convocação de SeSsà() legislativa extraordinária (art. 13,
30, II)
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- )SC de SUI)SUfllt() Cfll CS() de saga ou ii pcdimcnt ) (art. 304)
- teuflia( ) S( )1Cflc. t( )rTnalldadcS (arts. 14. VI. e 3(12)

VICE-LÍDER
- d	1 itici (1(> ( 1 vcrn ); limite (art. 64. parágrafo único)

membros da Mesa (arr. (,
- iiidicac	peil 1 tdcr; pruporcal (art. 6- .	4°)
- imxisn)ncia da Iai ria e da Minoria (art. 7 2. , 2")
- usc da palavra; assuiin relevante; oportunidade (ari. 70,	1° e 2°)
- vigência cli	4° d ari 67 (art. 319)

VICE-PRESIDENTE
- ()Filem de sul )5I ltUiÇa( (ari . 85)

VISTA
- (vei PI11)ll)( ) 1)1. \IS'l.\)

VOTAÇÃO
- adianicnnlimile, ( 1 1) rtii ade de solicitacto; CXCCÇa( ) COfl-

Ccssa( (ari. 26')
- assumI 1 de Interesse pessoal; impedimento de vu IaÇàO do iii-
reressad . computo de presenca (art. 233)
- compuli de presença em Plenário para efeito de fiwYlt/J; dl
Presidente; dc 1 )eptitado impedido de votar; de 1 )eput ad
sente a retinia,> Ci )l'tCOi1iitlI1tC de comissão 1 (arts. 84, 1''; 126 e
253)
- C(	 (k) urii Iec,in)cntaI dc tramitaça( ) (art. 2-19, a//wI
-- C( )fli a,civi (1()S  \' >t 15 111S C( inhissoes; ( II (tCt'iZaÇ'( ) (aO	1.39)
- dccl raçilo dc	ito; em reuniao j)tibh a. ciii retini:  secreta
de C Imissai) (aos. 122, , 2", e 254)
- 1 )cp iii ad s ifli pedid( 5 de \'( )tar:

- cm assuiliu 1 dc interesse pessoal (art. 253)
- tia(> meml)r( 5 dc CC)IhhiSS1() cm reunia() desta (ao. 99)
- Presidente; nas vi caçoes simbólica e nominal; e XCcç ()c s (art.

1")
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- destaque; recjuenmento do Líder; oportunidade de solicitação;
votação em separado de partes do artigo; limite (arts. 232,
XVII, e 282)
- emendas; votação em grupo; dcstajue; preferência; fl( rinas
(aris. 249, 2°, e 279)
- empate:

- em comissào; repetição da votação; voto de qualidade do
Presidente (art. 121, parágrafo único)

- em escrutínio secreto; repetição da votação (art. 84, 2°)
- em Plenário: votação do Presidente (art. 84, 1°)

- encaminhaincno:
- inadmissibilidide de aparte (alt 162, 2°, II)
- procedimentos: preferência do Líder; pedido Sirnultane()

do uso da palavra; direito à palavra e prazo em caso de
matéria destacada (art. 264, 2°)

- uso da palavra; direito; prazo; incidência; não-hmitaçào de
oradores; preferência; matéria destacada; matéria submeti-
da a rito especial (arts. 136, II. 16, 264 e 287, 1 e III a VI)

- falha no painel eletrônico; procedinwiio ; manifestação prece
dente do Líder na votação nominal; formalidades na votaçào se-
Creta; procedimento na Verificação de votação (art. 263)
- falta de quorum; providências do Presidente; registro em ata
(art. 249,	4° a 6°)
- interrupção; falta de quorum; prorrogação da reunião; térmi-
no do horário da reunião ou de sua prorrogação (art. 249, S 3°)
- painel eletrônico; uso geral; exccçôcs (art. 255)
- por determinado po icesso; 1-eo 1uerimento (art. 233. VII)
- por partes; oportunidade de solicitação (art. 250, parágrafo
único)
- processos (art. 258):
- nominal:

- casos de adoção (art. 260, 1 e II)
- falha no painel eletrônico; manifestação precedente do 1 í

der (art. 263, 1)
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- tla( —parlicipaça do Presidente (arr. 4,	1
- l')i( )CeililVefl 1 ( ) comunicaça( ) d( ) resultad (art. 260,	1"

a 3")
- tlrilizaça() do painel eIctroliic( (arr. 255)

- secreto:
- CaSOS de ad 'ca ) (arts. 61, parágrafo únic ), e 261)
- empate tia eleiçio da Mesa: eleiça() do caiiditlait mais id s

(art. 9", XIV)
- empate na votação secreta: lcj)cuci( da votação  (art. 84, 2°)
- talha tit ) painel cictronic c: m ccediment( (au. 263. II)
- parncipacao d Presidente arr. K4.	1°)
- utilizacac	eletronicc >; resti.ia , (art. 255)

- Siii1l)OliC(

- nao-parl i( paca( > d ) 1 iestdciii e (art. 84, f 1")
- um, excccí); pr cccdinientc ; oportunidade de soltei

tacão de )uIr( pri )ccsso; proclamação do resultado defini-
tivo (art. 259)

- titilii.açac ) dc) )attiel elctronicc ; resttiçto (art. 255)
- proposição, salvo emendas (ali. 249,	1°)

P0 )pOSiÇ ) Ciii Seu todo; ressalva (art. 250, úi/vi/)
- prop()SicôeS accssorias:	)CesS(r da pr >p( t5tC( ) principal:
eXcccao (art. 262)
- //ff)7fm; tipo', ealeLllc)s para (A)tenção (art. 251)
- cjmrim de presença e dc leltheracio:

- cm C mtssa ; presença de mais da metade (]os  membro,,
maioria de vt )t( )s (art. 133)

- em P]cnín : participaçmo do Presidente; presença de mais da
metade dos 1)eputados; ifliii >na de Vüt< )5 (au s. 144, 1°. e 252)

• cm rcunia C( )njunta: presença de mais da metade dos tiiecil
cs; presença contada ciii dobro; voto) cunitilati	(art. 130,

1/vf1 e	1°)
-- inexistencia: interrupça() da vc nacao; ssjsic da reunia().,
prossuguimento da discussão da matéria em pauta: interrupção
do orador; registro cm ara (arr. 249. 3", 1. e	4" a 6")
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- razões do voto; inserção ciii ata (art. 41	4
- registro de presença; venficação pelo Presidente; registro no
painel eletrônico (art. 256)

verificação de iiõriitii; encaminhamento de ielaça() de l)cpu-
tados presentes a reunião de comissào (arts. 126 e 25)
- verificação de votação; rec1ucnmento Pnvativo do processo
simbólico; procedimento ciii caso de falha no painel eletrônico;
proclamação do resultado; limite de verificação; impedimento
de participação) (arrs. 263, cdp/Ii, III e parágrafo úiiico 265 e 266)
- voto; Líder de Bloco) Parlamentar; p eso proporcional (art.
73,	2')
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