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RESOLUÇÃO N°5.176, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1997

Contém o Regimento interno da Assembléia Legislativa cio
Estado de Minas Gerais.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

TÍTULO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Capítulo 1
DA COMPOSIÇÃO E DA SEDE

Art. 1' - A Assembléia Legislativa é composta de Deputados,
represeifiantes do povo mineiro, eleitos, na Forma da lei, para mandato de 4
(quatro) anos.

2° - A Assembléia Legislativa tem sede na Capital do Estado"e
funciona no Palácio da inconfidência.

Parágrafo único - Por motivo de conveniência pública e deliheiaçio
da maioria de seus membros, pode a Assembléia Legislativa reunir-se,
temporariamente, em qualquer cidade do Estado.



Capítulo II
DA INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA

Seção 1
Das Reuniões Preparatórias

Ari. 	-- No início da le g islatura. são reali,adas. 110 Palácio da
Inconhdencia. a partir do dia 1° de IeCIeIFO. reuliloes 1aratórias destinadas

posse dos 1 )cpuiados diplomados e à eleição da Mesa da Assembléia.

Art. -° - () diploma expedido pela Justiça Eleitoral. juntanlente coii a
comunicação do nome parlamentar e da legenda partidária, será entregue à
Mesa da Assembléia pelo Deputado OU por intermédio de seu partido. até O

dia 20 de janeiro do ano de instalação da legislatura.

§ 1° - A lista dos Deputados diplomados. em ordem alfabética e com a
indicação das respectivas legendas partidárias. organizada pela Mesa da
.\sscinhléia. será publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado até o dia
3() de janeiro.

§ 2" - O nome parlamentar do Deputado, salvo quando essencial à

identificação, é colilposto de 2 (dois) elementos: o I ) icl loluc e 1 (um) lo nne.
2 dois nomes 1)11 2 (dois) prenomes.

Seção li
Da Posse dos Deputados

.Art. 50 - A primeira reunião preparatória, (IUC independe de convocação,
é realizada no dia 1° de fevereiro. às 16 horas, sendo presidida pelo mais
idoso dos Deputados presentes, que. após declara-la aberta. con idará 2
(dois) outros Deputados para aRiareni como Secretários.

Parzigrafa único - O Deputado mais idoso exercerá a Presidéncia até
que se eleja a Mesa da Assembléia.

Ao. 6° - Na posse dos Deputados, será observado o seguinte:
- o Presidente, de pé. no que será acompanhado pelos presentes,

prestara o compromisso:

EIl



"Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da República e
do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o mandato que
me foi confiado pelo povo mineiro.'':

II - prestado o compromisso, um dos Secretários fará a chamada dos
Deputados, e cada uni, ao ser proferido O SCU f101flC. responderá: "Assim o
prometo.,':

III - o compromissando não poderá. no ato da posse, fazer declaração
oral ou escrita, ou ser representado por procurador:

IV - o Deputado que comparecer posteriormente será conduzido ao
recinto do Plenário por 2 (dois) Deputados e prestará o compromisso. exceto
durante o recesso, quando o fará perante o Presidente da Assembléia:

V - não se investirá no mandato o Deputado que deixar de prestar o
compromisso regimental:

VI - tendo prestado o compromisso 1 (uma) vez, o suplente de
Deputado será dispensado de fazé-10 eu) convocações StlhSe(ltlenteS

VII - ao reassuinir o mandato, o Deputado comunicará seu retorno ao
Presidente da Assembléia, dispensada a prestação do compromisso de posse:

VIII - o Deputado apresentará à Mesa da Assembléia, para efeito de
posse e no término do mandato, declaração de bens, observado o disposto
no parágrafo único do ali. 258 da Constituição do Estado.

Art. 7° - Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente
comprovados, a Posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados:

- da primeira reunião preparatória da legislatura;
II - da diplomação, se o Deputado houver sido eleito durante a

legislatura:
III da declaração de vaga, observado o disposto no parágrafo único

do ar!. 50.
§ 1°— O prazo estabelecido neste artigo poderá ser prorrogado 1 (uma)

vez, por igual período, a requerimento do Deputado.
§ 2° - Considerar-se-á renúncia tácita o não- comparecimento ou a

falta de manifestação do Deputado, decorrido o prazo estabelecido no "caput"
deste artigo ou, em caso de prorrogação do pra/o, após o término desta.

§ 3° - O Presidente fará publicar. no órgão oficial dos Poderes do
Estado do dia imediato ao da posse, a relação dos Deputados empossados.

§ 4°— A alteração na composição da Assembléia Legislativa será publicada
imediatamente após a sua ocorrência.

II



Seção Iii
Da Eleição da Tlesa da Assembléia

Art. S° - A eleição da Mesa da Assembléia e realizada a partir da posse
dos Deputados.

§ 1" - A composição CLI Mesa CLI As5(n)l)ieia atenderá. tlIIt() t1utiItO
PSSí\'e1. .1 representação p0 lportional dos partidos com assento na
.\sseinbléia Leiislati a.

§ 2 - A eleição da Mesa da Assembléia para o segundo biénio dar-se-
á em reunião especial. na primeira CluinZeila do lues de deteinbio da Segunda
Sessão Leislativa Ordinária.

• (Pal( j tra/ ; eoni redaçüo dada pelo ar!. 2" da Resolu(-ão da
;LMG ,i"5.222. <1;' $11212004.)

§ 3'' - A passe dos eleitos para comporem a Mesa tia Assetiibléia no
segundo l)ICnil.), observado o disposto itt) § 4 deste artigo, dar-se-a em
reunião especial, no início da Terceira Sessão Legislativa Ordinária.

• (Pa,(á'raf) aereue;itado pelo (Iii. 2' da Resoliiçïio da A1.;V1(
5.222. de 311212004)

§X A Assembléia Legislativa não deliberará sobre qualquer assunto
no inicio da Priiiieira e da i'erceira Sessões Lceislativas Ordinárias, enquanto
não empossados os membros da Mesa da Assembléia eleitos para o respectivo
biénio.

• ( Para i,' rafa re,itoneratlo j'Io ali. 2" da Resoluçio da .4L.%'iG
a" 5.222. de 311212004.)

Ari. ° - A eleição da Mesa da Assembléia e o preenchimento de aga
nela verificada são leitos por escrutínio secreto, observadas as seguintes
exigéncias e formalidades:

- registro. individual ou por chapa. até 2 (duas) horas antes da reunião
destinada a eleição, dos candidato , indicados pelas lintadis ou por Blocos
Parlamentares aos cargos que lhes tenl)ail) 51(k) atribuídos. de acordo com o
princípio tia representação proporcional, ou de candidatos avulsos:

li - presença da maioria dos membros da Assembléia Legislativa:

III - composição da Mesa tia Assembléia 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:

Pffi



V - chamada para a votação:
VI -colocação, na cabine indevassável, em sobrecarta rubricada pelos

Secretários, das cédulas correspondentes a todos os cargos;

VII - colocação da sobrecarta na urna;
VIII - abertura da urna por um dos escrutinadores, contagem das

sohrecarias e verificação, i'' ciência do Plenário, de coincidência de seu
númeromero com o de votantes:

IX - abertura das sobrecartas pelos escrutinadores e separação das
ctdtilas de acordo com os cargos a serem preenchidos:

X - leitura dos votos por um escrutinador, e sua anotação por outro à
medida que forem sendo apurados:

X 	redação. pelos Secretários, e leitura, pelo Presidente, do boletim
com o resultado de cada eleição, na ordem decrescente dos cargos;

XII - comprovação da obtenção dos votos da maioria dos membros
da Assembléia Legislativa para eleição do Presidente e do maior número de
votos para a dos demais cantos:

XIII realização do segundo escrutínio com os 2 (dois) candidatos
mais votados para Presidente da Mesa da Assembléia, se não lor atendido
o disposto no inciso anterior, decidindo-se a eleição por maioria simples
de votos:

XIV - eleição do candidato mais idoso, em caso de empate;
XV - proclamação. pelo Presidente, dos eleitos;
XVI - tosse dos eleitos.
Parágrafo único - Se o Presidente da reunião for eleito [ >residente da

Assembléia Legislativa, o 1°-Vice-Presidente, já investido, dar-lhe-á posse.
Art. lO - A eleição da Mesa da Assembléia será comunicada às altas

autoridades federais e estaduais.
Art. II - Ocon-endo vaga na Mesa, seu preenchimento far-se-á por

eleição, dentro de 10 (dez) dias, como primeiro ato da ordem do dia, exceto
IXtFI o cargo de Presidente, quando a vaga ocorrer após 30 de novembro do
segundo ano do mandato da Mesa, caso em que esta será ocupada pelo
sucessoi regimental.

• (Artigo coo: redação dada pelo a,i.3° da Resolução (1(1
ALMG o" 5.183, de 141711998).
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Seção IV
Da Declaração de Instalação cia Legislatura

Art. 12 - Em seguida à posse dos membros (Ia Mesa da Assenibkia. o
Presidente. de Ioiina solene e de pé. no que será aC0n11)aflhlad() pelos
presentes, decIaiari iiisialada a legislatura.
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TÍTULO 11

DAS SESSÕES LE(;ISLATIVAS

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13 -Ase ssão  legislativa da Assembléia i:
1 - ordinária, i que, independentemente de convocação, se realiza nos

2 (dois) períodos de funcionamento da Assembléia Legislativa em cada ano.
de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 10 de agosto a IS de dezembro:

II - extraordinária, a que se realiza em período diverso (lOS fixados no
inc i st anterior,

§ 10 As reunloes previstas pala as datas estabelecidas no inciso 1
serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em
sábado, domingo OU feriado.

§ 2° - A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a
aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias nem encerrada
sem a aprovação do projeto da Lei do Orçamento Anual.

§ 3°_A convocação de sessão legislativa extraordinária da Assembléia
Leislativa será feita:

- pelo Governador do Estado, em caso de urgência ou de interesse
público relevante;

II - por seu Presidente, quando ocorrer intervenção em município.
para o Compromisso C a posse do Governador e do Vice- Governador do
Estado, ou, em caso de urgência ou de interesse público relevante, a
requerimento da maioria de seus membros.

§ 4° - Na sessão legislativa extraordinária, a Assembléia Legislativa
somente deliberará sobre a matéria para a qual tenha sido convocada.

§ 5' - A sessão legislativa extraordinária serií instalada após a prévia
publicação do edital de sua convocação no ór gão oficial dos Poderes do
Estado e não se prolongará além do prazo estabelecido para seu
funcionamento.
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CAPÍ'I'tJL() II
DAS REUNIÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 14 -- As reuniões da Assembléia Legislativa são:

- preparatórias, as que precedem a instalação da legislatura;

II - ordi narias. a' que se reali,ain 1 (unia) vez p°" dia. em dias úteis,
as terçaS. quartas e quintasleiras. durante qualquer sessão legislativa, com
a duração de -1 (quatro horas, iniciando-se às 14 horas:

III - de debates, as que se realizam eni (lias úteis, às segundas e
sextas-Icas.ir  com a duração de 4 (quatro) hori.com InÍCIO às 2) e às 9
horas, respeclivanientm destinadas a rcaliiação (te debate, apresentação de
comunicação (te Liderança e de Deputado e de pronunciamento de relevante
interesse P1' ihl lei :

(Vide ((1!. / ° (. 1(1 Delihe,'açih) da Mesa da 1 LMG n° 1.541. (te
2W411 99S.)

1 - extraoidinarias. is que se realitaiii em honírio ou dias diversos
dos Ii x adus pala as ordinzirias.

V - especiais, as que se destinam à eleição da Mesa da Assembléia
para o eUndi) bienio, à expoSição de assuntos de relevante interesse público
0(1 a comemorações e homenagens. sendo as últimas limitadas a oito) por
sessão legislativa ordinarim salvo quando convocadas pelo Presidente da
Assembléia, por deliberação do Colégio de Lideres:

VI solenes, as que se destinam à instalação e ao encerramento (te
sessão legislativa e à posse do Ciovernador e do Vice-Governador do Estado.

§ 1° - As reuniões especiais são convocadas pelo l'rcsidente. (te ofício
0(1 a requerimento de 113 lum terço) dos membros da Àsseirthléia Legislativa
ou do Colégio de Líderes

§ ?- AsAs reuniões solenes e as especiais são realizadas com qualquer número
(te Deputados. exceto a especial destinada à eleição da Mesa da Asseiiibléia.

Art. 1 - Na con' ocação de reunião extraordinaria, serão determinados
o dia e a hora dos trabalhos, bem como a matéria a ser apreciada, e o edital
se is divulgado em reunião e no órgão oljcial (los Poderes do Estado.

Par:íeralo único - () Presidente da Assembléia convocara reunião
\ trai wd i ruiria:



- de ofício;
II - a requerimento do Colégio de Líderes:
III - a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros da Assembléia

Legislativa:
IV - a requerimento de Deputado.

(Vide ar!. 1" da I)e/iberação da Mesa da ALMG a" 1.541. I(
291411998.)

Art. ló - A reunião de debates poderá deixar de ser convocada nos
seguintes casos:

- pela convocação de reunião especial ou extraordinária, em seu
horário:

II - durante sessão legislativa extraordinária:
III - em ano de eleições no Estado.
Art. 17 - As reuniões são públicas, podendo ser secretas, nos termos

deste Regimento.
Art. 18 —  A presença dos Deputados será registrada no início da reunião

ou no seu transcurso, por meio de painel eletrônico, e a correspondente
relação será autenticada pelo Presidente e pelo 1°-Secretário.

Parágrafo único - Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, a
presença dos Deputados será registrada em relação manuscrita. que será
autenticada pelo Presidente e pelo I '- Secretário.

Art. 19— Na hora do início da reunião, afrida pelo ielóio do Plenário, os
membros da Mesa da Assembléia e os demais Deputados ocuparão seus lugares.

§ 1° - Verificada a presença de 113 (um terço) dos membros da
Assembléia Legislativa, o Presidente declarará aberta a reunião. podendo
pronunciar as seguintes palavras: "Sob a proteçào de Deus e em noiiie do
povo mineiro. iniciamos nossos trabalhos.".

§ 2° - Não havendo número regi mental para a abertura da reunião,
o Presidente poderá aguardar, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, a
partir da hora prevista para seu início, que o "quorum" se complete,
respeitando-se, no transcurso da reunião, o tempo de duração de cada
uma de SUaS partes.

§ 3° - Inexistindo número regimental. o Presidente deixará de abrir a
reunião e anunciará a próxima ordem do dia.

§ 4° - Não havendo reunião, o 1°-Secretário despachará a
correspondência, dando-lhe publicidade no órgão oficial dos Poderes do Estado.
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§ V . Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às reuniões que por
sua natureza, não comportem leitura de correspondência.

Ai t. 2() - Esgotada a matéria destinada a uma parte da reunião, ou
lindo o pra/o de sua duração. passai-se-á à parte subsequente.

Ari. 21 - O prazo de duração da reunião pode ser prorrogado pelo
Presidente da Mesa. de oficio ou a requerimento do Colégio de Lideres ou
de Deputado.

§ 1' - ( ) rc(lueriment() de prorrogação, que poderá sei' apresentado à
Mesa da 1\sseinbléia até o momento do aluulicio da ordem do dia da reunião
seguintc fixará o seu pra/o, não terá encaiuinhairieiito de votação e será
votado pelo processo siinbt,lico. salvo se. havendo matéria urgente na pauta.
o Presidente o deferir.

§ 2° - A prorrogação não poderá exceder à metade do prazo regimental
da reunião.

§ 30 - O requerimento de prorrogação. se Ar o caso, sera submetido
a votação, em nu)mento próprio. interrompendo-se, quando necessário. O

ato que se estiver praticando.
§ 0 - A votação do requerimento ou a velíbcação de sua Votação não

serão interrompidas pelo término do hoiáiio da reunião OU pela supervcniência
de quaisquer outros incidentes.

§ 5° Na prorrogaçã(v não se tratará de assunto diverso do que a tiver
determinado.

Seção li
Das Reuniões Ordinária e Extraordinária

Subseção 1
Do Transcurso da Reunião

Art. 22 A reunião pública ordinária desenvol e-se do seguinte modo:
- PRIMEIRA PARTE - Das 14 horas às lSh 1 Smin:

a) 1' fase Expediente: nos IS (quinze) minutos iniciais:
leitura e api'ovaçào da ata:

2) leitura da correspondência:
h 2 Fase -- Grande Expediente: das 14h 1 Smin às 15h 1 Smin:
1) apresentação de proposições:
2 pronunciamuentos de oradores inscritos:
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II SEGUNDA PARTE - Ordem do Dia: das 15h 15111111 em diante:
a) 1 fase: das 15h 1 Smin às 16h 1 Smin:
1) comunicações da Presidência:
2) pareceres:
3) requerimentos;
b) 2 fase: das 16h15111in em diante:
1) propostas de emenda à Constituição:
2) veto a proposição de lei e matéria assemelhada:
3) projetos:
4) pareceres de redação final:
III 'l'ER('FIRA PARTE:
a) comunicações:
h) prOflLiI1ciimflefltOs de oradores inscritos.
§ l ( ) Presidente da Assembléia, de ofício ou a requerimento, poderá

destinar a primeira parte da reunião ordinária a homenagem especial ou
interrompê-la para receber personalidade de relevo.

§ 2° Em caso de falecimento de Deputado. o Presidente comunicará
o fato à Assembléia Legislativa, podendo suspender os trabalhos da reunião.

Art. 23 - A reunião pública extraordinária, com duração de 4 (quatro)
horas, desenvolve-se do seguinte modo:

- PRIMEIRA PARTE - Leitura e Aprovação da Ata: nos IS (quinze)
minutos iniciais:

II - SEGUNDA PARTE - Ordem do Dia: nas 3 (três) horas e 45
(quarenta e cinco) minutos restantes.

Parágrafo único -- O Presidente da Assembléia poderá subdividir a
ordem do dia.

Subseção li
Do Expediente

Art. 24 -Abertos os trabalhos. o 2°-Secretário fará a leitura da ata da
reunião anterior, que o Presidente considerará aprovada, independentemente
de votação, ressalvada a retificação.

§ 1° Para retificar a ata, o Deputado poderá falar 1 (uma) vez, pelo
prazo de 5 (cinco) minutos, cabendo ao 2°- Secretário prestar os
esclarecimentos que entender convenientes.
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§ 2" - A retificação tida por procedente será consignada na ata seguinte.
Ari 25 - Aprovada a ata. o 1"-Secretário lení. na íntegra. a

correspondência de altas autoridades e, em resumo, as demais e as
despachará.

l'araeiat único - Se o prato a que se refere a alínea ''a'' do iliciSO 1 (lO
ao. 22 se esgotar com a leitura e a aprovação da ata, o 1 "-Secretario
(lest)hara a correspondência e dar-lhe-á publicidade no órgão oficial tios
Podeles do E.stado.

Subseção III
Do Grande Ix)e(Iiel1te

Ao 26 - ('unprido o disposto no artigo anterior. passar-se-á ao
recebimento de proposiçõeS e à eoncessao da palavra aos oradores inscritos,
observado o disposto no art. 157.

§ 1" - Para apresentar proposiçio. falar sobre assunto de interesse
geral li,ei' comunicação de acontecimento relevante, terá o Deputado
previamente inscrito o prazo de 15 (quinze)  minutos.

§ 2' - () Deputado poderá fazer comunicação por escrito e encaminhar
á Mesa da Asseiiihléia as proposições que não tiverem sido lidas.

Subseção IV
Da Ordem do Dia

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

Art. 28 - Ao iniciara segunda parte da reunião. o Presidente abrirá as
inscrições pala o Grande Expediente da reunião seguinte.

Am. 29 - As comun icaçoes da Presidência. compreendendo
informações, decisões. olespachos e atos assemelhados, serão feitas.
preferencialmente. antes de iniciada a apreciação de proposições.

Art. 30 - O Presidente da ,\ssenibki:i organi/ara e anunciará a ordem
do dia da reunião seguinte, que será convocada antes (te encerrado ,' os
trabalhos.

Ai-I. 3 1 - O Presidente da Assembléia reunir-se-á. quinïenalmncnte,
coili o ( 'olegR) (te Lideres, a uni de prestar informitações sobre as maferias
cm condição (te serem incluídas nas ordens do dia do período subsequente.

Art. 32 - A modificação da ordem do dia se (tara em cada Fase da
reunião, a requerimento, nos seguintes casos:



- adiamento de apreciação de proposição
II -- retirada de tramitação de proposição:
III - alteração da ordem de apreciação de proposições.

Subseção V
Da Explicação Pessoal

Art. 33 - Em discurso não excedente a 5 (cinco) minutos, o Deputado
poderá explicar o sentido de palavra por ele proferida ou comida cm seus
votos à qual não se tenha dado adequada interpretação.

Parágrafo único - Conceder-se-á a palavra para explicação pessoal
após a ordem do dia.

Subseção VI
Das Comunicações e dos Pronunciamentos de Oradores Inscritos

Ari. • -- Após a ordem do dia, será dada a palavra aos Deputados
inscritos, observado o disposto no art. 157, para fazerem comunicação ou
pronunciamento, respeitada a hora prevista para o término da reunião.

§ 1° - Nos primeiros 30 (trinta) minutos, terá o Deputado 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 serem feitas ou esgotado O prazo
fixado no § 1°. o Deputado poderá usar da palavra pelo tempo que o Presidente
estabelecer, o qual não excederá a 1 (uma) hora.

Seção III
Da Reunião de Debates

Au. 35 - A reunião pública de debates desenvolve-se do seguinte modo:
- PRIMEIRA PARTE:

a) 1 fase - Expediente: nos IS (quinze) minutos iniciais:
1) leitura e aprovação (Ia ata:
2) leitura da correspondência:
b) 2' fase - Grande Expediente: nos 60 (sessenta) minutos seguintes:
1) apresentação de proposição:
2) proIuIciamentos de oradores inscritos:



II - SEGUNDA PARTE:
a) comunicações da Presidência:
h) pronunciamentos de oradores inscritos.
Art. 36 - Aplica-se à reunião de debates o disposto nos § 1" e 2" do

art. 22 e nos arts. 24. 25. 26 e 30.
Art. 37 -- Ao iniciar a segunda parte da reunião, o Presidente abrira as

it)scriç(es pala o Grande Expediente da reunião seguinte e. ato cotO 11100.

fará coiflutilcações. compreendendo informações, decisões. despachos e
at( Is asse mciii adt s

Art. 38 Após as comunicações. será dada a palavra aos Deputados.
segundo a ordem de iliscriçulo, pelo tempo que (1 Piesidenie estabelecer, o
qual não cxccdcrã a 1 (urna) Ohora.

1 'arawal( 1 único - Os Líderes i liscri tos tcruu 1 MvErrênHa pala fazer
LISO da palavra.

Seção IV
Das Reuniões Preparatórias. Especiais e Solenes

:\It. 39 -- Aplica-se as reuniões de que tratam os i ticisos 1. V e VI do
art. 14, no que couber, o disposto no art. 24.Paiágralo único - ( )
desenvol intento das reuniões preparatótias. especiais e stIlenes terá rito
específico. a ser estabelecido no mOnteiltO próprio.

Seção V
Da Reunião Secreta

Ait. 4() A reunião secreta é convocada pelo Presidente da .\ssenihicia.
de ol icio ou a requeri iitenk .

* 1" Será secreta a reunião eni que se deliberar sobre as IituItciias de
que traia o ari 261 . ressalvado o disposto nos incisos 1. VII, IX. X e Xl.

§ 2" ( ) Presidente da Assembléia tirá sair, do Plenário. das galerias e
das dependêticias contiguas, as pessoas estranhas aos trabalhos, inclusive
os servidores da Secretaria da Assembléia.

§ 3" - Se. pala a realização de reunião secreta, houver necessidade de
interromper-se a pública. esta será usiensa ptiui as pio'idncias previstas
no parágrafo anterior.

§ 4" - Antes de encerrada a reunião, o I'residente colocará em otação
a proposta de os pareceres e as atas de reuniões de Plenário e de comissões
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constarem em ata pública 011 serem classificados como sigilosos, assim
considerados OS documentos cuja divulgação ponha em risco:

- a segurança da sociedade e cio Estado:
11 - a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da

imagem das pessoas.
§ 5° - Na hipótese de serem classificados como sigilosos os trabalhos,

o Presidente tornará pública a decisão tomada.
§ 6° - O Deputado poderá reduzir a termo seu pronunciamento,

que será arquivado com os documentos referentes à reunião.
§ 7° - O acesso aos documentos sigilosos, observadas as categorias

estabelecidas pela legislação federal aplicável, será restrito pelos seguintes
PZOS máximos:

- 10 (dez) anos contados da data de sua produção, no caso dos
documentos de que trata o inciso 1 cio § 4°, podendo esse prazo ser prorrogado
1 (uma) vez, por igual período:

Ii - 100 (cem) anos contados da data de sua )I'O(IuçãO, no CS() dos
documentos de que trata o inciso 11 cio § 4°.

§ 8° - Os documentos produzidos antes da vigência desta resolução,
classificados como secretos, serão acessíveis aos interessados, completados
20 (vinte) anos de sua produção, salvo quando sua divulgação puser em
risco a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e cia imagem
de pessoa neles citada, caso em que, por autorização desta ou de seus
herdeiros, o acesso a eles poderá dar-se em prazo inferior ao estabelecido
no inciso 11 cio parágrafo anterior.

Seção VI
Das Atas

Art. 41 - Serão lavradas 2 (duas) atas dos trabalhos da reunião pública:
- uma, em minúcias, para ser publicada no órgão oficial dos Poderes

do Estado:
11— outra, sucinta, paraser lida, aprovada e assinada na reunião seguinte.
§ 1° - Os documentos oficiais serão resumidos na ata sucinta e

transcritos na que se destina à publicação.
§ 2° - O documento não oficial será mencionado na ata destinada à

publicação, com a declaração de seu objeto.
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§ 3' - Os documentos apresentados por Deputado durante seu discurso
não constarão em ata sem permissão da Mesa da Assembléia, salvo quando
lido.," na tribuna.

§ 4° - O Deputado poderá fazer inserir, na ata destinada à publicação.
as razões de seu voto, redi gidas de forma concisa.

§ 5° - A correção de publicação far-se-á por meio de errata.
Au. 42 - A ata de reunião secreta será redi gida pelo 2°-Secretírio,

apreciada pelo Plenário antes do encerramento da reunião, assinada pelos
membros da Mesa da Assembléia e colocada em invólucro que será lacrado.
datado e rubricado pelos 2 (dois) Secretários.

Art. 43 - A ata da última reunião da sessão legislativa ordinária ou
extraordinária será submetida à apreciação do Plenário antes de encerrados
os trabalhos, presente qualquer número de Deputados.

Art. 44 - Não se realizando reunião por falia de "quorum " . será
re g istrada a ocorrência, com menção do nome dos Deputados presentes e
da correspondência despachada.
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TÍTULO 111

DOS DEPUTADOS

CAPÍTULO 1

DO EXERCÍCIO DO MANDATO

Art. 45 - O exercício do mandato se inicia com a posse.
Art. 46 - São direitos do Deputado, uma vez empossado:

- integrar o Plenário e as comissões, tomar parte nas reuniões e
nelas votar e ser votado;

II - apresentar proposições, discutir e deliberar sobre matéria cm
tramitação;

III - encaminhar, por flielo da Mesa da Assembléia, pedido escrito de
i n lormação:

IV - usar da palavra, pedindo-a previamente ao Presidente da
Assembléia ou ao de comissão;

V - examinar documentos existentes no arquivo;
VI - requisitar das autoridades, por intermédio da Mesa da Assembléia

ou diretamente, providências mii garantia de suas imunidades;
VII - utilizar-se dos serviços da Secretaria da Assembléia para fins

relacionados com o exercício do mandato:
VIII - receber, diariamente, a edição do órgão oficial dos Poderes do

Estado:
IX - retirar, mediante recibo, documentos do arquivo ou livros da

biblioteca.
ParágraFo único - O Deputado não poderá presidir os trabalhos da

Assembléia Legislativa ou de comissão, nem ser designado relator, quando
se estiver discutindo ou votando assunto de seu interesse pessoal 011 quando
se tratar de proposição de sua autoria.

Art. 47 - O Deputado é inviolável por suas opiniões, palavras e votos.
§ 1° - O Deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso,

salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processado criminalmente,
sem prévia licença da Assembléia Legislativa.

§ 2°—O indeferimento cio pedido de licença ou a ausência de deliberação
suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.
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§ 3° - No caso de Ilagrante de crime alançivel. os autos serão
ieietidos, dentro de 24 (Ante e quatro) horas, à Assembléia Legislativa,
para que. pelo voto secreto da maioria de seus nembros, decida sobre a
prisão e auton/e ou ná() a lorniação de culpa.

§ 4'-- ( ) 1 )eputado será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça.
§ 5° - () 1 )eputado não .sera obrigado a testeiiiunhar sobre i nlrmação

recebida ou prestada cm ratão do exercício do mandato nem sobre as pessoas
que lhe tenham confiado ou dele recebido informação.

§ 60_ Aplicam-se ao l)cputado as regras da Constituição da República
não inscritas na Constituição do Estado sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidade. rem uneração. perda de mandato. licença, impedimento e
incorporação as FrçsArilhIdas.

Art. 4 --O Deputado que se desvincular de seu partido perde o direito
de ocupar cargo ou exercer função destinados à sua Bancada, salvo se
niembio da Mesa da Assembléia.

Art. 49 - () Deputado sem fi 1 iação partidária não poderá candidatar-se
a eleïçào para cargos da Mesa da Asseiuhkia nem ser designado membro de
comissão.

('AIÍ'FU1Á) 11
DA VAGA, DA LICENÇA, DO AFASTAMENTO E 1)A

SUSPENS() 1)0 EXIRU1CI() DO MANDATO

An. 	- \ vaca na j\ssemhlia Legislativa verificar-se-á por
falecimento. renúncia ou perda do mandato.

l'aícrali único A ocoAriciade vaga será declarada pelo Presidente.
em Plenário, durante reunião, ou durante o recesso mediante ato publicado
no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. SI - A renúncia ao mandato deve ser manifestada por escrito ao
Presidente da Assembléia e se tornará eletiva e irretratável depois de lida em
Plenário ou publicada no ('irmão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 52 - Considera-se haver renunciado:
- o Deputado que não prestar compronlisso na forma e no prazo

pie1stos, respectivamente, nos arts. 60 e 70:

li -- o suplente que. convocado, não entrar no exercício do mandato
nos termos deste Remi iileII(t).



Art. 53 - Perderá o mandato o Deputado:
- que infringir proibição estabelecida no art. 57 da Constituição do

hstadu:
II - cujo procedimento lar declarado incompatível com o decoro

ri ai le iii ar:
III que deixar de coml)arecer, em cada sessão legislativa ordinária, a

1/3 Uni terço) das reuniões oldinárias, salvo Cm CSO de licença ou missão
autui'itada pela Assembléia Legislativa:

IV - que perder os direitos políticos ou OS tiver suspensos:
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na

Constituição da República:
VI -que sofrer condenação criminal em sentença ti-ansitada em julgado:
Vil - quando o decretam- o Poder Judiciário, em sentença transitada ciii

julgado, nus casos previstos na Constituição da República.
§ 1° -- Nos casos previstos nus incisos 1, li e VI, a perda de mandato

será decidida, à vista de provocaçãoda Mesa ou (te partido representado na
Assembléia Legislativa, pul- voto secreto da maioria dos Deputados,
assegurada ampla defesa e observado o seguinte l)rocecliiliento:

- a representação será encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que a receberá, processará e fornecerá cópia ao Deputado:

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

III - não oferecida a defesa, o Presidente da Comissão nomeará
delnsor dativo para fazê-lo em prazo igual ao estabelecido no inciso anterior:

IV - oferecida a defesa, a Comissão, no prazo de IS (quinze) dias,
procederá à instrução probatória e emitirá parecer concluindo pela
apresentação de projeto de resolução que disponha sobre a l)erda do mandato,
se procedente a representação, ou pelo arquivamento desta:

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

§ 20 - Nos casos dos incisos III, IV e V deste artigo, a perda será
declarada pela Mesa da Assembléia, de oficio ou por provocação de qualquer
dos Deputados ou (te partido representado na Assembléia Legislativa,
assegurada ampla defesa.

§ 3° No caso de incapacidade civil absoluta, a suspensão do exercício
do mandato não implica a perda da remuneração.
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Art. 54 -- Será dada licença ao Depu t ad para:
- chefiar missão temporária de caráter diplomático:

11 - participar de curso, congresso, conlerencia ou reunião
considerados de interesse da atividade parlamentar:

III - tratar da saúde, quando. por motivo de doença comprovada, se
encontrar impossibilitado de cunprir os deveres decorrentes do exercício
do mandato:

IV - tratar, sem remuneração. de interesse particular, desde que
afasta,iienlo não ultrapasse 120 (cento e vin(e) dias por sessão legislativa
ordin ria.

§ 1" - A licença depende de requerimento 1 undamentado. dirigido ao
Presidente da Assembléia Legislativa.

§ 2" - A licença será concedida pelo Presidente, de ofício ou a
requerimento, exceto nas hipóteses dos incisos  1 e IV, em que a decisão
caberá à Mesa da Assembléia.

§ 3° - O Deputado licenciado poderá exercer os direitos assegurados
nos incisos V. VI VIII e IX do art. 46. ficando suspensos os enumerados
nos (lcI1ti5 incisos.

§ 4° ( ) Deputado não poderá reassumir o mandato antes de findo o
praio da licença, quando esta houver ensejado a colivocação de suplente.

§ 5" Para se afastar do território nacional, o Deputado dará prévia
ciéncia à Assembléia Legislativa, por iiileriiiedio do Presidente, indicando a
naturela e a duração do afastamento.

§ 6" -- Não será subvencionada vi.iien1 de Deputado. ressalvado
di,,po..,to fio inciso XXVI do art. 120 ou na hipótese de representação da
Assembléia Legislativa por determinação da Mesa da Assembléia-

§7"Para obtenção ou pronogação da licença médica, será necessário
laudo de inspeção de saúde. firmado por 3 (três) médicos integrantes do
serviço competente da Secretaria da Assembléia.

Ari. 55 -Ao se afastar do exercício do nandato para ser investido no
cargo de Ministro ele Estado, Secretário de Estado. Secretário do Distrito
Federal ou de Município que seja Capital de 1 sta&lo. bem como ao rcassuiiiir
suas luiiçes, o Deputado deverá faicr coinutiicação escrita à Mesa da
Assembleia.

§ I '-  No eiso do afastamento de que irattiii este artigo e o inciso 1 do
art. 54. o Deputado poderá optar pela remuneração do mandato.
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§ 2° - A apresentação da comunicação de cjuc trata este artigo implica
perda dos lugares que o Deputado ocupe nas comissões.

Art. 56 - As imunidades constitucionais dos Deputados subsistirão
durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas depois de decisão
tomada cm escrutínio secreto, mediante o voto de 2/3 (dois terços) dos
membros da Assembléia Legislativa, restrita a suspensão aos atos que.
praticados fora cio recinto da Casa, sejam incompatíveis com a execução
da medida.

Parágrafo único -A mensagem que solicita a suspensão será remetida
à Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer.

CAPÍTULO III
DA LICENÇA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO

CRIMINAL CONTRA DEPUTADO

Art. 57 - A solicitação do Presidente do Tribunal competente para
instaurar processo criminal contra Deputado será instruída com cópia integral
dos autos.

Art. 58 - A solicitação de licença será submetida a exame preliminar
pelo Corregedor da Assembléia, que emitirá parecer sobre o aspecto formal
do pedido.

§ 10 Quando o parecer concluir pelo não-atendimento dos
pressupostos pala o seu recebimento, a solicitação será devolvida ao Tribunal
competente para as providências cabíveis.

§ 2° - Verificado o atendimento dos pressupostos, o Presidente
despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça, observadas
as seguintes normas:

- no caso de flagrante, a Comissão resolverá l)IeliIimrI1c1ite sobre
a prisão, devendo:

a) ordenar a apresentação do réu preso, que permanecerá sob custódia
da Assembléia Legislativa até o l)IoluIIcian1CIto desta sobre o relaxamento
ou não ciaprisão;

b) facultar ao réu ou ao seu defensor o oferecimento de alegações
orais ou escritas em reunião expressamente convocada para essa finalidade,
dentro de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento dos autos;
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c oferecer. ciii 24 (vinte e quatro) horas, parecer sobre a manutenção
ou não da prisão, a ser submetido ao Plenário, que decidirá. ciii sua primeira
reunião, pela maioria dos membros da Assembléia Legislativa. em escrutínio
secreto, dando-se, ciii qualquer hipótese. prosseguimento ao processo, na
trnia prevista para pedido de licença, para o tini de autorização ou não da
formação de culpa:

no caso de solicitação de licença. será observado o seguinte:
a) a ('omissão deliberará preliminarmente. no prazo de 20 (vinte) dias,

sobre a possibilidade de sua concessao, tendo emvista a imunidade conferida
ao Deputado pelo ali. 56 da Constituição do Estado:

h cri ficando que os atos imputados ao Deputado se incluem entre as
hipóteses de inviolabilidade parlamentar, a Comissão emitirá parecei, a ser
su bniet ido ao Plenuii . pela i mii possibilidade de dcl iberaçã ) s( )l ie a iiiaiiia
e pela coiiseqiiente devolução do pedido ao Tribunal competente:

e) não se verificando a hipótese da alínea anterior, a Comissão lriiecení
cópia do pedido de licença ao Deputado denunciado. que terá o pra/o de 15
quini.c ) dias para apresentar defesa escrita e indicar provas:

d não apresentada a defesa, o Presidente da ('oiiiissão itoineara
defensor dativo para oferecê-la em prazo igual ao estabc lecidi na alínea
a ri t cri (ir:

e) apresentada a defesa. abrir-se-à a fase de instrução probatória. por
prazo não excedente a 1(1 (de7 ) dias, passando-se à emissão de parecer. nos
5 (cinco) dias seguintes, em que se concluirá pelo deferimento ou
i ride feri niento do pedido de licença, ou pela autorização ou não da f ninação
de culpa, no caso de flagrante:

o	lacrado e rubricado será encaminhadonliado à Mesa da
Asseiiibléia pala inclusão do parecer ciii ordem do dia:

g ) se, pelo voto secreto da maioria dos membros da Assciiibkia
1 cg i sI ativa. lor admitida a acusaçào, considerar-se-a concedida  a licença
para i iistauração do processo ou autorizada a forni açà i dc culpa. dando (1

Presidente da ,\ssciimbkia, ciii qualquer hipótese. ciência iilic(liata da decisão
ao Tribunal coilipeteiitc

§ ' - Aprovada pelo Plenário solicitação de urgéilcia de iniciativa do
Corregedor ou de outro Deputado. aplicar-se-á ao procedimento estabelecido
no inciso II deste artigo a regra prevista no art. 273.
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CAPÍTULO IV

DO DEICORO PARLAMENTAR

• (Vide Re'oItiçu ' /a ALMG n <'5207, de 1011212002.)

Art. 59 - O Deputado que dcscumprir os deveres decorrentes do
mandato ou praticar ato que afete a dignidade da investidura estará sujeito a
processo e penalidades previstos neste Regimento.

§ 1° - Constituem penalidades:
- censura:

II - impedimento temporário do exercício do mandato, não excedente
a 30 (trinta) dias:

III perda do mandato.

§ 20 - Considera-se atentatório ao decoro parlamentar o uso, em
discurso 011 proposição, de expressões que configurem violação dos direitos
const i t ucioflai s.

§ 3° - É incompatível com o decoro parlamentar:
- o abuso das prerrogativas constitucionais:

II - a percepção de vantagens indevidas:
III - a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato

ou de encargos dele decorrentes:
IV - a prática de ofensa à imagem cia instituição, à honra ou à dignidade

de seus membros.
Art. 60 - A censura será verbal ou escrita.
§ 1° - A censura verbal é aplicada, em reunião, pelo Presidente da

Assembléia ou pelo de comissão ao Deputado que:
- deixar de observar, salvo motivojustihcado, os deveres decorrentes

do mandato ou os preceitos deste Regimento;
II - perturbar a ordem ou praticar atos que infrinjam as regras de boa

conduta no recinto da Assembléia Legislativa ou em suas demais dependências.
§ 20 - A censura escrita será imposta pela Mesa da Assembléia ao

Deputado que:
- reincidir nas hipóteses previstas no parágrafo anterior:

II - usar, em discurso ou proposição, expressões atentatórias ao decoro
parlamentar;
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III — praticar ofensas físicas ou morais cm dependências da Assembléia
1 .eeislativa ou desacatar, por atos OU palavras, outro Deputado. a Mesa da
Assembléia ou comissão e respectivas Presidências ou o Plenãiio.

Ar(. 6 — Considera-se incurso na sanção de impedimento temporário
do exercício do mandato o Deputado que:

— reincidir nas hipóteses previstas no § 2° do artigo anterior:
II — praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos deste

Regimento:
III - revelar conteúdo de debate ou deliberação que. por decisão do

Plenário ou de comissão, (leva pernmnecer sigiloso:
IV — revelar informação ou conteúdo de documento oficial de caráter

si g iloso de que tenha tido conhecinienio.
Parágraf único - Nos casos pie istos neste artigo. a penalidade será

aplicada pelo Plenário, em escrLltíuio secreto e por maioria si iiiples. assegurada
ao infrator ampla defesa.

Art. 62 - () Deputado acusado da prática de ato que ofenda a sua
h noi'abi 1 idade podera requerer ao Presidente da Assembléia que mande apura!
a veracidade da argüição e. não p i-ovada a procedência, imponha ao Deputado
ol'ensor a penalidade regimental cabível.

CAPÍTUIÁ) V

DA CONVOCAÇÃO 1)1 SUPLENTE

Ai-t. 63 - (.) Presidente convocara suplente de Deputado. no prazo de
48 (quarenta e oito) horas. nos CSOS de:

— ocorrência de vaga:
II — investidura do titular nas funções indicadas no art. 55:
111 — licença para tratamento de saúde do titular por praia superior a

1 2() (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

)il( igaçoes:
1V - licença para chefiar missão temporária de caráter diplomático.

atendido o disposto no inciso anterior:
V — não-apresentação do titular a lX)SSC no prazo regimental, observado

o disposto no ''capu t e no § 1° do art. 7°.
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Parágralb único - O suplente de Deputado, quando convocado em
caráter de substituição, não poderá ser eleito para os cargos da Mesa da
Assembléia.

Art. 64 - Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á eleição para
preenchê-la, se faltarem mais de 15 (quinze) meses para o término do mandato.
cabendo ao Presidente da Assembléia comunicar o fato à Justiça Eleitoral.

CAPÍTULO VI
DA REMUNERAÇÃO E DA AJUDA DE CUSTO

Art. 65 A remuneração e a ajuda de custo do Deputado serão
estabelecidas, no final de cada legislatura, para a subsequente.

Parágrafo único - O pagamento da remuneração corresponderá ao
comparecimento efetivo do Deputado às reuniões e à sua participação nas
votações.

CAPÍTULO VII
DAS LIDERANÇAS

Seção 1
Da Bancada

Art. 66 - Bancada é o agrupamento organiiado dc, no mínimo, 5
(cinco) Deputados de uma mesma representação partidária.

• ( i7de art. 10 da De/iber(l(ü() da Mt'S(i da A LMG n° 1.584. de
5/1/1999.)

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

§ 1 0 Cada Bancada indicará à Mesa da Assembléia, até 5 (cinco) dias
após o início da sessão legislativa ordinária, o nome de seu Líder, que será
escolhido cm reunião por ela realizada para esse tini e cujas prerrogativas
legais observarão a proporção fixada no § 4° deste artigo.

§ 2° - A indicação de que trata o parágrafo anterior será formalizada
em ata, cuja cópia será encaminhada à Mesa da Assembléia.

§ 3° - Enquanto não for feita a indicação, considerar-se-á Líder o
Deputado mais idoso.
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§ 4' -- Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de 1
(um) por lo (dez) Deputados, ou fração. da respectiva Bancada, ressalvado
o disposto no parág ra10 único do art. 68 e no § 20 do art. 72.

* 
50 Os Líderes e os Vice-Líderes não poderão ser membros da

Mesa da Assembléia.
Art. 68 - Haverá Líder do Governo se o Governador do Estado o

indicar a Mesa da Assembleia.
Parágrafo úiiico - Poderão ser indicados pelo Líder do Governo até 3

1 três) Vice-Líderes,
Ar[. () - Além de otiii'as atribuições regimentais, cabe ao Líder:

inscrever mciiibros da Bancada ou do Bloco Parlamentai para
discutirem matéria constante na pauta e falar na terceira parte da reunião:

II	indicar candidatos da Bancada ou do Bloco Parlamentar para
concorrerem aos cargos da Mesa da Assembléia:

III - indicar à Mesa da Assembléia membros da Bancada ou do Bloco
Parlainentir para coniporein as comisses e. nos teriiios do art. 117, pi-opor
sul)stitliição:

IV - cientificar a r\lesa da Assembléia de qualquer alteração nas
Lideranças.

Ari. 7() -- Será facultado ao 1 .íder. em caráter excepcional. usar da
palavra pelo iempo que o Presidente da Assembléia prefixar, a lini de tratar
de assunto relevante e urgente ou responder a crítica dirigida à Bancada ou
ao Bloco Parlamentar a que pertença.

1" - Quando o Líder não puder ocupar a tribuna. poderá transterir a
palavra a uni dos seus Vice-Líderes ou a qualquer de seus liderados.

§ 2° - A palavra somente será concedida. em ambas as fases da Ordem
do Dia, depois de discutidas ou votadas as matérias nelas constantes.

Seção II
Dos Blocos Parlamentares

Art. 71 - É facultado às iepresentaçàes partidár i as . por decisão da
maioria de seus membros, constituir Bloco Parlamentar. sob liderança
comum, vedada a participação de cada unia delas em mais de um Bloco.

§ 10 - A constituição do Bloco Parlamentar e asalteraçes nele
verificadas serão comunicadas à Mesa da Assembleia. para registro e
publicação.
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§ 2° - O Bloco Parlamentar terá o tratamento dispensado às Bancadas.
§ 3° - À escolha do Líder será comunicada à Mesa da Assembléia até

5 (cinco) dias após a constituição do Bloco Parlamentar, em documento
subscrito pela maioria dos membros de cada representação partidária que o
integre.

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

(Parágrafo reçulanu'ntada pela l)eliberaçào da MC.STI da
ALMG ii" 1.584, de 5/1/1999).

§ 5° - Não será admitida a constituição de Bloco Parlamentar integrado
por menos de lIS (um quinto) dos membros da Assembléia Legislativa.

§ 6° - Se o desligamento de uma representação partidária implicar
composição numérica menor que a lixada no parágrafo anterior, extinguir-
se-á o Bloco Parlamentar.

§ 7° O Bloco Parlamenuu (cm existência por sessão legislativa ordinária
e persiste durante a convocação extraordináiia da Assembléia Legislativa.

§ 8° - Dissolvido o Bloco Parlamentar ou modificada sua composição
numérica, será revista a participação das representações partidárias ou
dos Blocos nas comissões, para o fim de redistribuição de lugares, consoante
o princípio da proporcionalidade partidária.

§ 9° - A representação partidária que se tenha desvinculado de Bloco
Parlamentar oua que tenha integrado Bloco posteriormente dissolvido
não poderá participar de outro na mesma sessão leislati a ordinária.

Seção III
Da 11akiria e da Minoria

Art. 72 - Constitui a Maioria a Bancada ou o Bloco Parlamentar
integrado pelo maior número de membros, considerando-se a Minoria
a Bancada ou o Bloco Parlamentar de composição numérica
imediatamente inferior que, em relação ao Governo, expresse posição
oposta à da Maioria.

§ 1° - As Lideranças da Maioria e da Minoria são constituídas segundo
OS preceitos deste Regimento aplicáveis à Bancada e ao Bloco Parlamentar.

§ 2° - Não haverá Vice-Líder da Maioria nem da Minoria.
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Seção IV
Do Colégio de Líderes

Art. 73 - Os líderes di Maioria, da Minoria, das Bancadas e dos
Blocos Parlamentares constituem o Colégio de lideres.

§ 10 - Os 1 .ideres de Bancadas que participem de Bloco Parlamentai e
o Líder do Governo terno direito a vv mas não a ' 010. no Colégio de
Líderes.

§ 20 - O voto de líder de Bloco Parlamentar teri peso correspondente
ao numero de representações paitidrias que integrem o Bloco.

§ 3' - A,, deliberações do Colégio de Líderes serio tomadas por maioria
absoluta.

§ -V' - ()Acordo  de Líderes que vise a alterar procedimento espccílïco
na tramitação de matéria somente será recebido se subscrito pela totalidade
dos niem br )S do Colégiolégio dc Líderes.

§ Y - O Acordo de Lídei'es nio sení recebido se visar a alterai
essencialidades do processo legislativo.



TÍTULO IV

DA I'SIESA DA ASSEMBLÉIA

CAPÍTULO 1
DA COMPOSIÇÃO E DA COM PETÊNCIA

Ari. 74 - À Mesa da Assembléia, na qualidade de (:omissão executiva,
incumbe a direção dos trabalhos da Assembléia Legislativa.

Art. 75 - A Mesa da Assembléia é composta do Presidente. de 3 (três)
Vice-Presidentes e de 3 (três) Secretários.

• (Artigo com redação dada pela Resolução da ALMG
o" 5.197, de 3011112000.)
• (Vide Deliberação da Mesa da ALMG ,O 1585 de
/ 8/1/1 999.)

Art. 76 - Tomarão assento à mesa, durante as reuniões, o Presidente
da Assembléia e os 2 (dois) Secretários.

Parágrafo único - O Presidente da Assembléia convidará Deputados
pala exercerem a função de Secretário, na ausência eventual dos titulares.

Art. 77 - O mandato dos membros da Mesa da Assembléia. que termina
com a POSSC dos sucessores, é de dois anos, permitida uma única recondução
para o mesmo cargo na eleição subsequente, na mesma legislatura ou na
seguinte.

• (Artigo COí?Z i'eilação dada pelo ar!. 1" da Resolução da
ALMG ii" 5.222, de 311212004.)

Art. 78 —Os membros da Mesa da Assembléia não poderão ser indicados
Líderes de Bancada ou de Bloco Parlamentar nem fazer Parte de comissão
pelmancntc, especial ou de inquérito.

Art. 79 - À Mesa da Assembléia compete. privativamente, entre outras
atribuições:

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

II - promulgar as emendas à ConstitthiÇão)
III - dar conhecimento ao Plenário, na última semana da sessão

legislativa ordinária, do relatório das atividades da Assembléia Legislativa:
IV - definir limites e competência para ordenar despesas, dentro da

previsão orçamentária. e autorizar celebração de contrato:
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V - orientar os serviços adnunistrativos da Assembléia Legislativa.
interpretar o regulamento e decidir. em grau de recurso, acerca de matéria
relativa aos direitos e aos deveres dos servidores:

VI -- nomear. promo ei. comissionar. conceder gratificações e
Mar seus percentuais. salvo quando expressos em lei ou resolução.
conceder licença, pi' em disponibilidade, exonerar, demitir e aposentar
o servidor da Secretaria da Assembléia. assinando o Piesideiite o
respect i vii ato:

VII - apresentar projeto de resolução q' vise a:
a) dispor sobie o Regimento Interno e suas alterações:
b tixai a reinuneraçai) do Deputado. em cada legislatura. para a

subsequente:
e) fixar a remuneraçào, para cada exercício financeiro. do Go ernador.

do Vice-( ;oernador e de Secretário de Estado:
(Yi(/e I)eisâo No,,,,aiiio clii	 il, .1Ll4(; ,," li.

1213120()$.
d dispor solve o regulamento geral da Secretaria da Assembléia,

sua organização. seu tuncionamento e sua polícia, bem como suas
alterações:

e) dispor sobre criação, ransformação ou extinção de cargo. emprego
ou tunção, plano de carreira. regime jurídico dos servidores da Secretaria
da Assembléia e fixação de sua remuiieiação4 observados os parametros
estabelecidos na Lei de Dirctri,es Orçamentária,,:

F) criar entidade da administração indireta da Asseiiibléia legislativa,
observa(lo, no que couber. o disposto nas alíneas • 'd" e "e'':

g) conceder licença ao Governador do listado para interromper o
exercício de suas funções;

li conceder licença ao (ivernador para ausentar-se do Estado e. ai
Vice-Governador, do País, quando pIe\ ista auséncia Superior a 15 quln/e
Ais:

dispor sobre mudança temporária da sede da Assembléia Legislativa:
abrir crédito suplementar ao orçamento da Assembléia Legislativa.

nos termos da Constituição do 1 stado. e prupom a abertura de outros créditos
a' li cii ri a is:

V III	e tu i til parecer sobre:
a) matéria de que trata o inciso anterior:
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h) requerimento de inserção de documentos e pronuncianidntos não
oficiais nos anais da Assembléia Legislativa:

e) requerimento de informações às autoridades estaduais, somente
o admitindo quanto a lato relacionado com matéria legislativa em trâmite
ou quanto a fato Sujeito a controle e fiscalização da Assembléia
Legislativa:

d) constituição de comissão de representação que importe ônus para a
Assembléia Legislativa:

IX - decidir sobre a solicitação a que se refere o art. 308;
X - declarar a perda do mandato de Deputado, nos casos previstos

nos incisos til. IV e V do art. 53, na forma do disposto no § 2° do mesmo
artioo:

Xl - aplicar a penalidade de censura escrita a Deputado, consoante o
§ 20 do a. 60:

XII	aprovar a proposta do orçamento anual das administrações
direta e indireta daAssemhléia Legislativa e encaminhá-la ao Poder Executivo:

XIII encaminhar ao Tribunal de Contas a prestação de contas da
Secretaria da Assembléia referente a cada exercício financeiro, para parecer
prévio:

XIV - publicar mensalmente, no órgão oficial dos Poderes do Estado,
resumo do demonstrativo das despesas orçamentárias executadas no
período pelas unidades administrativas diretas e indiretas da Assembléia
Legislativa:

XV - autorizar aplicação de disponibilidades financeiras das
administraçõesdirctae indiretadaAssemhléia Legislativa, mediante depósito
em instituições financeiras oficiais do Estado, ressalvados os casos previstos
em lei federal:

XVI - conceder licença a Deputado nas hipóteses previstas nos incisos
1 e IV cio art. 54.

Parágrafo único - As disposições relativas às comissões perinanentes
aplicam-se, no que couber. à Mesa da Assembléia.

Art. 80 - A Mesa da Assembléia, por iniciativa própria ou a
requerimento de Deputado ou comissão, exercerá a competência prevista
no art. 103 da Constituição da República e no art. lI 8 da Constituição do
Estado.
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CÁ PÍ1'UL() 11
Do PRESIDENTE E DOS VICE-PRESIDENTES DA

ASSEMBLÉIA 1 £(; ISLATIVA

An. 81 A Presidência é o orgão reprcsentit i 'o da Assetiibléia
Legislativa e responsavel pela direção dos trabalhos institucionais e por sua
onkni.

Ari 82 - Compete ao Presidente da Assembléia, além de outras
atrihtiiçes:

1 - abrir. iesi1ir e encerraras  reuniões da ,\ssemhléia 1 egislativa:
II - deterninar a leitura das atas pelo 2°-Seeretírio. submetê-las a

discussão e assinú-las, depois de aprovadas:
III - receber a correspondencia destinada à Assembléia Legislativa:
IV - determinar a leitura da correspondencia pelo 1°-Secretário:
V anunciar o número de Deputados presentes a reunião:

VI	autenticar, juntamente com O 1°-Secretário, a lista de presença
dos Deputados,

VII -- on.!anil.ar e anunciar a ordem do dia, podendo ouvir as Lideranças:
VIII - deternii nar a retirada de proposição da ordem do dia:
IX - submeter a discussão e votação a matéria em pauta:
X -- anunciar o resultado da votação:
Xl - anunciam' o projeto de lei apreciado conclusivaniemite pelas

comnissoes e a fluência do prato para interposição do recurso a que se rel'ere
o inciSo 1 do §2° do art. Ó() da Constituição do Lslado:

XII - decidir sobre requerimento su jeito a seu despacho:
XIII - determinar a anexação. () arqui ' aniento ou o desarqui' amento

de piO)ONiÇãO:
XI\' - declarara prejudicialidade de proposição:
XV -- interpretar o Regimento Interno da Assembleia e decidir sobre

questão (te ordem:
(Vide I)eei vão Normativa (1(1 I',eside,uui da AL%iG o" /3. de

/O/1W2004.
XVI -	de ofíciob o horário da reuniã):
XVII - convocar sessão legislativa extraordinária e reunião da

Assembléia Legislativa:
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XVIII - determinara publicação dos trabalhos da Assembléia Legislativa:
XIX - designar os membros das comissões:
XX - constituir comissão de representação;
XXI - declarar a perda da qualidade de membro de comissão, por

motivo de falta, nos termos do § 2° do art. 116:
XXII - distribuir matéria às comissões:
XXIII - indeferir requerimento de audiência de comissão, quando for

impertinente ou quando sobre a proposição já se tenham pronunciado 3
três comissões, salvo o disposto no art. 204:

XXIV decidir sobre recurso de decisão de questão de ordem arguida
ciii comissão:

XXV - presidir as reuniões da Mesa da Assembléia, com direito a
voto:

XXVI - dar posse aos Deputados:
XXVII -conceder licença a I)eputado, exceto nas hipóteses previstas

nos incisos 1 e IV do art. 54;
XXVIII - assinar as proposições de lei:
XXIX - promulgar:
a) resolução legislativa, ressalvada a hipótese prevista rio art. 197:
h) lei resultante de sanção tácita, transcorrido o prazo previsto no § 8°

do ari. 70 da Constituição do Estado;
e) lei ou disposição legal resultante de rejeição de veto, transcorrido o

prazo previsto no § 8° do art. 70 da Constituição do Estado:
XXX - encaminhar pedido de informação e reiterá-lo, se não for

atendido no prazo de 30 (trinta) dias:
XXXI - encaminhar aos órg ãos ou às entidades referidos 1)0 ai-t. 114

as conclusões de comissão parlamentar de inquérito
XXXII - assinar a correspondência oficial destinada ao Presidente da

República, aos Governadores de Estado e do Distrito Federal, aos Ministros
e aos Secretários de Estado, aos Presidentes do Congresso Nacional, da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembléias Legislativas e
dos Tribunais, bem como a autoridades diplomáticas e religiosas:

XXXIII - comunicar a existência de vaga de Conselheiro do Tribunal
de Contas, para os fins da escolha prevista no inciso II do § 1° do art. 78 da
Constituição cio Estado;
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XXXIV - exercer o Go erno do Estado no caso previsto no art. 87 da
Const ii LI iÇo do 1 stado:

XXXV - zelar pelo prestígio e pela dignidade da Asscnibhia 1 egislativa,
pelo respeito às prerrogativas constitucionais de seus membros e pelo decoro
parlanientar:

XXXVI -dirigir a polícia da Assembléia Legislativa.
Ao. 83 - Ao Presidente, colou fiscal da ordem, compete tomar as

pro\ idncias necessárias ao funcionamento normal da-, rcunioeS.
especialmente:

-- lazer observar as leis e este Regimento:
recusar proposiçào que n5u atenda às exigências constitucionais

ou regimentais:
III - interromper o orador que se desviai do ponto cmii díscussáo. lalar

sobre matéria vencida, bem conto faltar à consideração para com a Assenibléia
Legislativa, sua Mesa, suas comissões ou algum dc seus membros e em
cera 1 coma representantes do poder público, chamando-o à ordem ou
ietirand -lhe a palavra:

• (Inciso (O,?! !e(l(,çao (1(1110 pelo ari.3' do Re.so/uçio (I(i
W'5.183, de I4/7/199$).

IV -- convidar a retirar-se do recinto do Plenário o Deputado que
pert u rbar a ordem:

- aplicar censura verbal ao Deputado-,
VI chamar a menção do Deputado, ao esgotar-se o prazo de sua

l)erTi1anncia na tribuna:
VII - não permitir a p111)1 icação de expressies vedadas por este

Regimento,
VIII - suspender a reunião 011 lazer retirar pessois das galerias, se as

circuutstãncias o exigirem.
Amt, 84 - Para boiar parte na discussão de qualquer assunto, o

Presidente passará a l'iesidi'ncia a seu substituto.
§ 1' - ( ) Presidente votará nos casos de escrutínio secreto e de

desempate nas demais votações. contando-se a sua presença. em qualquer
caso, pala efeito de ''q uoru m".

§ 2" - Na.,, otações secretas, havendo empate. este será resolvido
pela repetição da votação.
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Art. 85 - Na ausência ou no impedimento do Presidente, o 1'-Vice-
Presidente o substituirá e. na falta deste, o 2°-Vice-Presidente.

CAPÍTULO III

DOS SECRETÁRIOS

Art. 86 - Compete ao 1"-Secretário:
inspecionar os trabalhos da Secretaria da Assembléia e fiscalizar-

lhe as despesas:
II - lazer a chamada dos Deputados.
III - ler, na íntegra, os ofícios das altas autoridades e as proposições

para discussão ou votaçào. bem como, em resumo, qualquer Outro
doeu meu (o

IV - despachar a matéria do Expediente:
V - fazer a correspondência oficial da Assembléia Legislativa,

assinando a que não for atribuída ao Presidente:
VI - formalizar, em despacho. a distribuição de matéria às comissões:
VII - assinar, depois do Presidente, as proposições de lei, bem como

as leis e as resoluções legislativas que este promulgar:
VIII - proceder à contagem dos Deputados, em verificação de votação:
ix - providenciar a entrega de cópia das proposições cm pauta aos

Deputados:
X - anotar o resultado das votações:
XI - autenticar, junto com o Presidente, a lista de presença dos

Deputados.
Art. 87 - Compete ao 2°-Secretário:

- fiscalizar a redação das atas e fazer a sua leitura no Plenário:
II - assinar, depois do 1°-Secretário, as proposições de lei, bem como

as leis e as resoluções legislativas que o Presidente promulgar:
III - redigir a ata das reuniões secretas:
IV - auxiliar o 1°-Secretário na verificação de votação.
Art. 88 - Os Secretários substituir-se-ão pela ordem de sua

enumeração e substituirão o Presidente na faRa ou no impedimento dos
Vice - Preside ii tes.



CAPÍTULO IV

DA POLÍCIA INTERNA

Art. 89 - Compete privativamente a Mesi di Assembléia o policiamento
do Palácio da Incoiiíidencia C CIíLS denius clepeiidciicias da Assembléia
1 .eiskitiva.

Ari. 9() - L proibido o porte de atina em recinto da Assembleia
1 .eislativa.

Art. 91 - Revogado lclo art. 28 da Resolução da ALMG n o 5207. de
1(/1 212002).

• Djsj;o.si(j%() ret(H/(u/O:

'.4 ri. VI -A Mesa da Assezb/eui c/esiç'nlII(i, depois de eleita. 2 (d(Pis)

/ )eputados para Corregedor e corregedor Substituto.

Ait. 92 - Revogado pelo am't. 28 da Resoluçu da AI-MG 5.207. de
1(/1 212002).

• Disjuiiio ' ietogalo:

92 - Compete ao Corregedor:

/ - auxiliar o I'resiilenie na ,llanu!eFlç&) do decora, da onícin e tia

(iIsei/)/iFI(u FIO (iI?Ibit() (1(1 1%5(',flbl(','(l i.ei,'isiativa:

II - supervisionar a proibição de /)orte de (urDU!, (o!!? poderes para

/'(vivt(1!- (' de.v(lr,!,(,,':

III - participar, 11(1 (' missão de Constituição e .Iutiç'a. do evamne das

mate/ias a que (' me fememn o	/ do ar!. 5$ e í, ti 1, 57:

R participam: FUI comisMu, especial e 11(1 ('omissão de COFLstiflhiç'ã'm ('

Justiça, do evame de nzateria,s que envolvam as di.sposiçoc's eonndas

FIOS (1/iS. 59 a 62 (/(SU' Rem.i,uzei,io.

Ao. 93 - Será permitido a qualquer peoa decentemente tratada
ingressar e periiianecer nas dependências da Assembléia Legislativa. salvo
mios recintos de uso pri vai i so, e assistir is reuniões do Plcnrio e das
Cl) 11115 SI les

Paragiato único - () Presidente larii sair das dependéncias da
,-\ssembléia Legislativa a r'° cujo traje esi is er cmii desacordo coni o
disposto neste ai-tigo ou que perturbar a urde iii.

Art. 94 - Durante as reunjuw sOifleilte sei II) admitidos no Plenário os
Deputados e os funcionirios da Secretaria da Assembleia em serviço no
apoio ao processo legislativo. não sendo permitidos. nu recinto, o Riiw. as
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conversações que perturbem os trabalhos 011 as atitudes que comprometam
a solenidade, a ordem e o respeito.

§ 1° - Poderio permanecer, nas dependências contíguas ao Plenário.
1 (um) funcionário por Bancada e jornalistas credenciados.

§ 20 As Lideranças da Maioria e da Minoria terão, no recinto do
Plenário, durante as reuniões, assessoramento técnico-legislativo de 1 (um)
servidor, exceto no decurso do processo de votação.

Ari. 95 - Se algum Deputado cometer ato suscetível de repressão
disciplinar, o Presidente da Assembléia conhecerá do lato e promoverá a
ahert ura de sindicância ou de inquérito destinados a apurar
responsabilidades.
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TÍTUIÁ)V

I)AS COMISSÕES

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. .JÓ - As comissões da Assei bkia Leeislaii a são:

- permanentes. as que subsistem nas legislaturas:

li - teinporírias, as que se extinguem com o tcriiuno da legislattiri ou
antes dele, se atingido o Fi ii para que torati i criadas ou lindo o pio estipulado
pala seti tu nLionamento.

Os nwmh"m das coinisões sio leiiitd s pelo Presidente
da Assembléia. por indicação dos Líderes das Bancadas ou dos Blocos
Parlamentares, na forma do inciso III do art. 69.

§ 1 0 - ( ) número de suplentes nas cofflisSÕCS é igual ao de eletivos,
ressalvado o disposto no § 2° do art. 1 1 5.

§= 1) membro efetivo serzí substituído, em suas faltas e impedimentos.
pelo suplente.

/\rt - Na constittiiçio das comissões, é assegurada. tanto quanto
pose 1. a representaçi() l)roporL ional das Bancadas ou dos Blocos
Parlamen t ates.

§ 10 - partiipa() proporcional e deteiniinada pela di is10 3)
número de 1)eputados pelo número de membros de (alia cOmissiO. (' do
número de Deputado.,, de cada Bancada ou Bloco Parlamentar pelo
quociente assim obtido, indicando o inteiro do quociente final. chamado
quociente partidário. o número de membros de Bancada ou do Bloco
Parlamentar na com issi .

* 20 - As vagas remanescentes, unia vez aplicado o critério previsto
no parigrafo anterior serii() destinadas jis Bancadas ou aos Blocos
Parlamentares, levando-se em conta as t raçoes do quvcïente partidirio, das
maiores P'' as menores.

§ .° -- Em caso de empate na haçio relerida no pargralo anterior, as
vagas a selem preenchidas sedo destitiadas is Bancadas ou aos Blocos
Parlamentares ainda não representados tia comissao.
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§ 4— vagas que sobrarem, uma vez aplicados os critérios anteriores,
serão preenchidas mediante acordo das Bancadas ou dos Blocos
Parlamentares interessados, que, no prazo de 3 (três) dias. farão as indicações
respectivas.

§ 50 - Esgotando-se, sem indicação, o prazo a que se referem o
parágrafo anterior e o ali. 106, o Presidente da Assembléia designará os
Deputados para o preenchimento das vagas.

Art. 99 - O Deputado que não for membro da comissão poderá
Participar das discussões, sem direito a voto.

Art. 100 Às comissões, em razão da matéria de sua competência, da
matéria compreendida cm sua denominação ou da finalidade de sua
constituição. cabe:

- discutir e votar proposições. dispensada a apreciação do Plenário,
nos termos do art. 103:

11 - apreciar os assuntos e as proposições submetidos ao seu exame e
sobre eles cmi (ir parecer;

III - iniciar o processo legislativo;
IV - realizar inquérito:
V - realizar audiência pública com entidades da sociedade civil:
VI - realizar audiência pública cm regiões do Estado, para subsidiar o

processo legislativo, observada a disponibilidade orçamentária:
VII - convocar Secretário de Estado, dirigente de entidade da

administração indireta ou titular de órgão diretamente subordinado ao
Governador do Estado para prestar, pessoalmente, informação sobre assunto
previamente determinado, sob pena de responsabilidade no caso de ausência
i nusi i tjcada;

VIII - convocar, além (las autoridades a que se refere o inciso anterior.
outra autoridade estadual para prestar informação sobre assunto inerente
às suas atribuições, constituindo infração administrativa a recusa ou o
não-atendimento, no prazo de 30 (ti-unta) dias;

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito
de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades
estaduais;

X - receber petição. reclamação, representação ou queixa de qualquer
pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade públicas:
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- solicitar depoimento de qualquer autoridade OU cidadão. na
forma do inciso Vi do § 20 do art. oO da Constituição do Estado:

XII - apreciar plano de desenvol imento e programa de obras do
Estado. de região metropolitana. de aglomeração urbana e de
01 i c ro rre g i

XIII - acompanhar a implantação dos pianos e dos programas de
que trata o inciso anterior e exercer a fiscalização dos recursos estaduais
neles ill\ cstidos:

exercer o acompanhamento e a tiscaliiação contabti.
financeira. orçamentaria. operacional e patiininitl das unidade\
administrativas dos Poderes cio Estado, do Ministério Público e do
'i'rihunal de Contas, das entidades da administração indireta, inclusive
das fundações e das sociedades i nsti tuídas e mantidas pelo Estado, e
das empresas de cujo capital social ele Participe:

XV - (lelerminar a reaii7açào de diligência, perícia ou inspeção de
auditoria nas entidade.,,indicadas 110 inciso anterior, podendo, para isso,
solicitar o auxílio do Tribunal de Contas:

XVI c\ercer a fiscalitaçào e o controle dos atos da administração
pública..

XVII - propor a sustação dos atos normativos cio l'oder Executivo
que exorbitem da competência regulamentar ou dos 1 illli tes de delegação
legislativa, elaborando o respectivo projeto de resolução:

X vi 11  estudar qualquer assunto compreendido no respectivo
campo tciilatico 011 área de atividade, podendo promover. em seu ambito,
conferência, exposição, seminário ou evento congêncre

XIX realizar. de oficio ou a requerimento. audniecia com órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta e da sociedade
civil. para elucidação de matéria sujeita a seu parecer ou deci~ ou
solicitar colaboração ou inl()I'niaçã() para a mesma finalidade, não

1111) 1 icando a diligência diiaçào dc)5 pram, ressalvado o disposto 1105 § §
$0 e 5° do art. 135 e mios arts. 300 e $01.

Parágrafo único .\s atribuições contidas nos incisos III. IX. XVI
XVII e XIX não excluem a iniciativa concorrente de Deputado.



CAPÍTULO II
DAS COMISSÕES PERMANENTES

Seção 1
Da Denominação e da Competência

Art. 101 - São as seguintes as comissões permanentes:
1 - de Administração Pública:
II - de Assuntos Municipais e Regionalização;
III - de Co11stituiç5o e Justiça:

IV - de Defesa do Consumidor e do Contribuinte:
(I,uiso (0111 1C(l(IÇã() dada pelo ar!. 3° da Resolução da

.LMG n°5.20.], de 31712002.)
V - de Direitos Humanos:
VI - de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia;
VII -- de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
VIII - de Meio Ambiente e Recursos Naturais:
IX - de Política Agropecuária e Agioindustiial:
X - de Redação:
XI - de Saúde:
XII - de Transporte. Comunicação e Obras Públicas:
XIII - de Turismo, Indústria e Comércio:
XIV - do Trabalho, da Previdência e da Ação Social:

XV - de Segurança Pública;
• (Inciso (1(l'es('('IlI(ldo pelo ar!. 1" da Resolução da ALMG
n° 5.204. de 31712002.)

XVI - de Participação Popular.
• (Inciso acrescentado pelo (Iii. ]'da Resolução da ALi%íG
n° 5.212, de 91512003).
• (Vide ar!. I"<Ia Deliberação (1(1 Mesa da ALMG ti' 1.585, de
/8/1/1999.)
• (Vide Deliberação da Mesa da ALMG n 2.333. de 41612003.)

Ao. 102 - São matérias de competência das comissões permanentes,
observado o disposto no art. 1(X). especificamente:

• (Vide Decisão /Vorlfla/ j %'a da Presidência da ALi4G n° 1. de
11/11/1997).
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- da E' missão de Administração Pública:
a) a organização dos Poderes Executivo e Judiciário, tio Trihulhd de

Contas. do Ministério Publico, da Advocacia (lO Estado, da 1 )efcnsoria Pública.
das Polícias Militar e Civil e do sistema de defesa ci ii:

o recime jurídico C o estatuto dos servidores públicos civis e militares;
e) os (1LIadi0S de pessoal das administrações direta e indireta:
(1)  a política de prestação e eoflcesszU) de serviços públicos:
e) o direito adnunistraii o em ceral:
ti - da Comissão de Assuntos Municipais e Regi onaliiação:
a) a divisão administrativa e judiciária:
h) a criação, a incorporação, a Fusão e o desiiieinbrameiiio de

municípios e a alteração de limites e topôniiuos municipais:
e) as normas gerais de criação, organização e supressão de distrito:
cl) o direito urbanís(ico:
e) a política de desenvolvimento (1rbano:

a ieião de desenvol ' iiiiento. a região metropolitana, a agtoneração
urbana e a liii C rorre g i ão

III - da Comissão de Constituição e Justiça:
a) os aspectos jurídico, constitucional e legal das proposições:
h) a representação que vise à perda de mandato de Deputado. nos

casos pie istos no § 1" do art. 53:
e) o pedido de licença para processar Deputado e Secretário de Estado:

d) o recurso de decisão (te questão (te ordem, na Forma do § 1° do MI.

167. (te decisão (te não-recebiniclito (te proposição P OF iiiCOfl5ti1UCiOiiti(kide
e o recurso de que trata o § 30 do aro. II 2:

e) a adequação de proposição às exigências regimentais, nos termos
do disposto no § 5° do art. 173 e no § 2° do art. 28:

1 \' da Comissão (te [)elsa do Consumidor:
a as melações (te consumo, a intermediação (te conflitos e as medidas

de po neção e defesa do con s um i(tor:
b) a orientação e a educação do consumidor:
e) a economia popular e a repressão ao abuso (lO t)o(tcr CCOIIOIU ico:

(l) a composição, a qualida(te, a apresentação, a publicid ade e a
distribuição de bens e serviços":



e) a política de abastecimento:
f) as relações entre o fisco e o contribuinte, com vistas à promoção de

um relacionamento fundado em cooperação, respeito mútuo e parceira:
• (Alínea acrescentada j)('lo art. 40 da Resolução da ALMG
o" 5.204, de 31712002.)

g) a orientação e a educação do contribuinte;
• (Alínea aeres(eJii(ida pelo (t,,. 40(1(1 Resolução </(i

n' 5204, de 31712002.)
h) a fiscalização do cumprimento, pelo poder público estadual, das

normas constitucionais de defesa dos direitos do contribuinte.
• (Alínea acrescentada pelo	4° da Resolução da ALMG
,m°504 de 31712002.)

V - da Comissão de Direitos Humanos:
a) a defesa dos direitos individuais e coletivos;

a defesa dos direitos políticos:
e) a defesa dos direitos das etnias, das mulheres e dos grupos Sociais

liii IR )Ii 1 .irios:
(l) (Revogada pelo ar(. 2" da Resolução da ALMG n° 5.204. de

3/7/2002.)
• Dispositivo revogado:
'd) a política de segurança pública:

e) a promoção e a divulgação dos direitos humanos;
VI - da Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia:
a) a política e o sistema educacionais:
b) a política de desenvolvimento e proteção do patrimônio cultural

ii miei l(
e) a promoção do desporto e do lazer:

o estudo, a pesquisa e os programas de desenvolvimento da ciência
e da tecnologia:

VII - da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sem
prejuízo da competência específica das demais comissões:

a) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento animal, o
crédito adicional e as contas públicas, destacadamente as apresentadas
anualmente pelo Governador do 1 stado:

h) o acompanhamento da execução de políticas públicas e a fiscalização
de investimentos;

51



e) o sistema financeiro e a matéria tributária;

(1) a repercussão financeira das proposições,

e) a coinprovaçio de eXiStencia e disponibili&Lt(le de reCeita, nos teririus
do inciso 1 do ao. 68 da Constiltiição ti() Estado:

f) a matéria de que tratam os incisos XIV e X V I do ao. 100:

) as subvenções sociais:
VII! - da ('omissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais:

a) a política e o direito ainbientziis:

a pieSCIVaÇa() (LI hiodiVersi(ladC

c) a proteçio. a recuperação e a conservação dos ecosSistemas:
d) o controle da poluição e da degradação ambientais:

e) a pi teção da fluia, da Iauiia e da paisagem:

f) a educação amhicmital:

g) a pol o ica de recursos a) inuskricos. hídmicos. encigél icos.
iiinerárius. de solos e bióticos:

IX - da ('oinisão de Política Aciopecuária e Agroindustrial:

a) o fomento da produção agropecuária:
h) a agroi udustrialização e o desenvolvi niento do negocio agncola:

e) a política fundiária:
d a promoção do desenvolvimento rural e do heilFestai social no campo:

e a alienação e a concessão de terras públicas:
X - da Comissão de Redação, a redação final das proposições:

XI - da ('omissão de Saúde:

a) a saúde:
h) a assistência médica, hospitalar e sanitária:
c) a prevenção das defick'ncias lisica. sensorial e incuta):

(1) O saneamento básico:
XII - da Comissão de Transporte. Comunicação e Obras Públicas:

a) a politica estadual de planejamento. gerenciainento. construção e
nanutenÇãt) dos sistemas de tia nspt )ite rodoviário, 1 cio )V i ano. li idiov i ã1 io e
JCF( )V iuio:

h a política de ordenação e exploração dos serviços de transporte
intennunicipal:
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e) a política de concessão e funcionamento dos terminais e vias de
transporte;

d a política de educação para segurança no trânsito;

e) os meios de comunicação social e a liberdade de imprensa:

f a política de infarniática, automação e comunicação;

g) os assuntos atinentes a obras públicas:

Xlii - da Comissão de 'Turismo. Indústria e Comércio:

a) a política e o sistema regional de turismo;

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

e) a política econômica, os planos e os programas estaduais. regionais
e setoriais de desenvolvimento integrado do Estado;

as relações internacionais que envolvam negociações nas áreas de
turismo, indústria e comcrcio, bem como a participação no Mercado
Comum do Sul - MERCOSIJI -- e em outros blocos econômicos:

XIV - da Comissão do 'habalho. da Previdência e da Ação Social:

a) a defesa e a promoção 1k) trabalho:

h) a assistência social e a l)Ie\i(lcI1ciiria;

e) a proteçào à família, à criança, ao adolescente e ao idoso;

(1) a integração social do portador de deficiência,

XV da Comissão de Segurança Pública:

a) a política de segurança pública:

h a política de combate ao crime organizado:

e) a política carcerária:

d) a política de recuperação e de reintegração social de egressos do
sistema prisional:

e) a defesa civil.
(Inciso acrescentado /)elo art. 2° da Resolução da ALMG

n° 5.204, de 31712002.)
XVI - da Comissão de Participação Popular:
a) a proposta de ação legislativa encaminhada à Assembléia Legislativa,

nos termos do art. 29:
h) a realização, com a concordância prévia da Mesa da Assembléia, de

consulta pública sobre assunto de relevante interesse:
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e) a sui.est5o popular visando a aprimunix os trabalhos parltnieritues.
• (/,uiso acrescentado pelo a,!. 2"d(i Resolução da L.!(

5.212. de 9/5/2003).
• ( il(, Deliberação da Me ,w da A 1]ÍG 'i" 2.333. de
.J/(/2003.

Art.  103 - Compete às com issoes permanentes apreciar.
conclusivamente, em turno único, as seguintes proposições, ressalvado o
disposto ilt ) alt. 104:

1 proetOS de lei que versem sobre:

a) declaração de utilidade pública:

b) deiu mii nação de próprios públicos-.

II projetos de resolução que tratem de subvenções:

II - requerimentos escritos que solicitarcm:

a) providência a órgão da administração pública:

b inanitestação de pesar por falecimento de membro do podei-público:

c) manifestação de apoio. aplauso, regozijo ou congratulações:

d mau [estação de repúdio ou protesto.

Parágrafo único - Os requerimentos a que se me fere o inciso III
plcscimi(Ieln de parecer.

Vide I)e(IS(lO N0)i?I(ltii(1 (1(1 PI(Sl(l(II(Ul da AL11(; i,° 9, de
241412001).

104 - Ao Plenário será devolvido o exame. ulohal ou parcial.
do mérito de proposição apreciada concl usi aininte pelas conussõcs.
se, no pmitto de 48 quarenta e oito) horas contadas da publicação da
decisão no órgào oficial dos Poderes do Fstadov houver requerimento de
lIl0 um décimo) dos membros da Assembléia l.cgislativa.

§ l - Na ocorrência do disposto neste antigo. as emendas apresentadas
ao projeto ou requerimento poderão receber pamecer oral de relator designado
em Plenário.

§ 2" - Concluída a votação, o projeio sela encaminhado à ('omissão
de Redação.

Art. M5 - Na tramitação das proposições submetidas à deliberação
conclusiva das comissões, serão observadas, no que couber, as
disposições regimentais aplicóeis às matérias sujeitas à deliberação do
Plenário.
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Seção II
Da Composição

Art. 106 - A designação dos membros das coinissies permanente..'
lar-se-á no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da instalação da Primeira
e da Terceira Sessões Legislativas Ordinárias, e prevalecerá pelo prazo de 2
(dois) anos, salvo na hipótese de alteração da composição partidária e
observado o disposto nos § 7° e 8° do art. 71.

Parágrafo único - Considerar-se-á provisoria a designação dos
representantes das Bancadas ou dos Blocos Parlamentares cujos Líderes
não se houverem manifestado dentro do prazo estabelecido neste artigo.

Art. 107 - As comissões permanentes são constituídas de 5 (cinco)
membros, exceto as de Administração Pública. de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que se compõem de 7 (sete)
membros.

Art. 108 - O Deputado pode, como membro efetivo, lazer parte de até
2 (duas) comissões pernianentes.

Parágrafo único - No caso de o Deputado ser indicado para integrar
mais de 2 (duas) comissões, prevalecerá, à falta de sua opção imediata, a
indicação para as 2 (duas) primeiras.

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

CAI'Í'IiJLO III

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Art. 110 - As comissões temporárias são:
- especiais:

11 - de inquérito:
III - de representação.
Parágrafo único - A comissão temporária será composta de 5 (cinco)

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

II - a indicada na alínea "d'' do inciso 1 do art. III. cuja composição
obedecerá à legislação pertinente:
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III - a de represenlaçào. cuja composição será determinada pelo
Presidente da ,\ssenihléia.

Seção 1
Das Comissões Especiais

,•\rt. 111 - São coi11iss(es especiais as constituídas pala:

- emitir parecei sobre

a) proposta de emenda à Constituição:
h veto a propos çã de lei:

e) escolha dos titulares dos careos previstos no inciso XX 111 do ar.

62 e no inciso II do § 1' do ar). 78 da Constituição do Estado:

(1)  pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade:

II - proceder a eslu(lo Avesob matéria deterniiíiada ou dcsineuinbir-se
de missão atribuída pelo Plenário.

§ 10 - As comissões especiais serão constituídas pelo Presidente da
Assembléia. atendido o disposto nos arts. 97 e

§ 2" - O Presidente não receberá requerimento de constituiçao de
co mii ssao especial que tenhaha por objeto iii atéri a ai eta a co mii ssão perniane nte
ou à Mesa da Assembléia.

§ 3° - As comissões ii que se releve o inciso II apresentarão relatorio,
na lwíiia do art . 114.

§ 4° - As comissões de que trata o inciso II terão o pra/O de até 6()
sessenta dias para a conclusão de seus trabalhos. prorrogável 1 unia

vez, por até a metadm mcd iante deliberação do Plenário.
§ 5" - Na ocoiTencia do pie\ istO no MA) II, o po mci ro sinatario do

requeri inento iirií l)arlL' da co no issão e, em se tratando de membro da Mesa da
Assembléia. a vaca iica assecurada à representação partidária a que ele pertença.

Seção li
Da ('omissão Parlamentar de Inquérito

Ai-t. 1 12 -A Assembléia 1 .ecislativa. a requerimento de 1/3 (uni terço)
de seus menibro-, constituirá comissão parlaiiit'tittr de inquérito para
apuração de fato determinado, no prazo de até 11) (edito e vinte) dias, a
qual terá poderes de iii\esti!ação próprios das autoridades judiciais. além de
outros pieistos cio lei e neste Regimento.



§ 1° - Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante
interesse para a vida pública e para a ordem constitucional. legal, econômica
e social do Estado, que demande investigação, elucidação e fiscalização e
esteja devidamente caracterizado no requerimento que deu origem à comissão.

§ 2" - O prazo referido neste artigo poderá ser proiTogado por até a
metade, a requerimento da comissão.

§ 3" - O Presidente deixará de receber o requerimento que não atenda
aos requisitos regimentais, cabendo dessa decisão recurso ao Plenário, no
prazo de 5 (cinco) dias, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça.

(Par(ígrafi com redação dada pelo ar!. 3" da Resolução da
,%LMG n°5.183, de 14/7/1998).

§ 40_ Recebido o requerimento, o Presidente o despachara à publicação.
§ 50 - No PflZ0 de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação do

requerimento, os membros da comissão serão indicados pelos Líderes.
§ 60 - O primeiro signatário do requerimento fará parte da Comissão.

não podendo ser seu Presidente ou relator.
§ 7° - No caso de o primeiro signatário cio requerimento ser membro

da Mesa da Assembléia, sua vaga fica assegurada à representação partidária
a que ele pertença.

§ 80_ Esgotado sem indicação o prazo fixado no § 50, o Presidente, de
ofício, procederá à designação dos membros da comissão.

§ 9° - Poderão funcionar concomitantemente até 6 (seis) comissões
parlamentares de inquérito.

Art. 113 - A comissão parlamentar de inquérito poderá, no exercício
de suas atribuições, determinar diligências. convocar Secretário de Estado,
tomar depoimento de autoridade, ouvir indiciados. inquirir testciiiunhas,
requisitar informações, documentos e serviços, inclusive policiais. e
transportar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua presença.

§ 1° - Indiciacios e testemunhas serão intimados na forma da legislação
federal específica, que se aplica, subsidiariamente, a todo o procedimento.

§ 2" - No caso de não-comparecimento do indiciado ou da testemunha
sem motivo justificado. a comissão adotará as providências necessarias ao
cumprimento da ordem.

§ 3° - :\ comissão parItiientar de inquérito. por deliberação de seus
membros, comprovada a impossibilidade de atendimento da intimação por
parte de indiciado 011 testemunha, poderá deslocar-se das dependências da
Assembléia Legislativa para tomar o depoimento.
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Ari. II-! - A comissão apresentará relatório circunstanciado, ciiteiido
suas conclusões. o qual será encaminhado à Mesa da r\ssembléia, ixiri
publicação e providências de sua coifll)etênciil e. quando For o caso. remessa:

- ao Ministério Público ou a Procuradoria-Geral do Fstado:
II - ao Poder Executi o. para as providências saneadoras de caráter

disciplinar e adnnnisiiativo, assinalando prato hábil para seu cui)riiacnto
III - a Comissão de Fisealiiação Financeira e Orçamentária e ao Tribunal

de Contas, para as providências previstas no art. 76 da Constituição do
Estado:

IV - ii autoridade à qual esteja afeto o conhecimento da matéria.
l'aráerafo uniC()	As conclusoes do relatório poderão ser revistas

pelo Plenário, na fornia do art. 104.

Seçio III
Da Comissão de Representação

Art. II 5 - A coiiiissào de representação será constituida de Ofício ou
a reqLmerimeilto. Izrl estar pIesem1 a atos em nonie da Assembléia 1 .egislativa.

A representação que implicar onus para a Assembléia l egislati a
somente poderá ocorrer se houver disponibilidade orçamentária.

§ 20 Não haverá supléncia na comissão de representação.
-- Quando a Assembléia l.eislati a se fizer representar ciii

conferência, rcum)ião, coneresso ou simpósio. serão prelerencialnienle
escolhidos para compor a comissão os 1 )eputados que se dispuserem a
a presen t ar tese ou trabalho relativo ao ten iário

CAPÍTULO IV

DA VAGA NAS COMISSÕES

Art. 116 - A vaga na comiiissao eri ficar-se-á por ieiiuneia. perda do
lugar. desliliação do partido pelo qual foi feita a indicação e nos casos previstos
nos aris. 5() e 55.

§ 1' - A renúncia tornar-se-á eletiva desde que. toiiiialiiada por
escrito, seja encaminhada ao Pi'csidente da Assembléia.

§ 20 -- A perda do lugar ocorrera quando o membro eletivo da comissão.
no exercício (1(1 mamidato, deixar de comparecer a 5 (cinco) reuniões
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ordinárias consecutivas ou a lO (dez) alternadas, na sessão 1czislativa
ordinária.

§ 30 - O Presidente da Assembléia designará novo membro para a
comissão, em caso de vaga, observado o disposto no art. 97.

§ 40_ O Líder disporá de 5 cinco dias úteis ia a indicação de que
trata o art. 97, tendo em vista o disposto no parágrafo anterior.

§ 50_ Esgotado o prazo sem indicação, aplica-se o disposto no parágrafo
único do art. 106.

CAPITULO V
DA SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO) DE COMISSÃO

Art. 117 - O Líder de Bancada ou de Bloco Parlamentar, na ausência
do suplente, indicará substituto ao Presidente da comissão.

Parágrafo único - Se o comparecimento do membro efetivo ou suplente
ocorrer depois de iniciada a reunião, o substituto nela permanecerá até que
conclua o ato que estiver praticando.

CAPÍTULO VI
DA PRESIDÊNCIA DE COMISSÃO

Art. II 8 - Nos 5 (cinco) (lias seguintes ao de sua constituição, reunir-
se-á a comissão, sob a Presidência do mais idoso de seus membros, para
eleger o Presidente e  Vice-Presidente, escolhidos entre os membros eletivos.

Parágrafo único -Até que a eleição se verifique. exercerá a Presidência
o membro mais idoso.

Art. 119 - Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, a Presidência
caberá sucessivamente ao mais idoso dos membros efetivos, suplentes ou
sil hst i tutos.

Art. 120 - Ao Presidente de comissão compete:
1 - submeter à comissão as normas complementares de seu

funcionamento, fixando dia e hora das reuniões ordinárias:
II - dirigir as reuniões, nelas mantendo a ordem e a solenidade:
III - determinar que seja lida a ata da reunião antelior ou dispensar sua

leitura e considerá-la aprovada, ressalvadas as rctiíïcações, assinando-a com
os membros presentes:
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IV - dar conhecimento -"L c(flUsso da matéria recebida:
- designar relatores:

VI - conceder a palavra ao Deputado que a solicitar:
VII - interromper o orador que estiver Falando sobre matéria vencida

ou que se desviar da matéria em debate:
VIII - Pr0Ce(I1' r à votação e proclamar seu tesultado
IX - resolver que'tao de ordem:
X - enviar à Mesa da ;\ssembléia a lista dos Deputados presentes:
XI - determinar a retirada de matéria da pauta. por deliberação da

comissão e nos casos previstos no inciso VIII do art. 232 e no inciso IV
do art. 233:

XII - declarar a prejudicialidadc de proposição:
XIII decidir sobre requenmentt) sujeito a seu despacho:
XIV prorrogar a reunião, de ofício ou a requerimento:
X \	'uspender a reunião, se as circunsifincias o exigirem:
XVI	organt/ar a I).LItI:
XVII - com 1 )car reunião extraordinária. de ofício ou a requerimento

da maioria dos membros da comissão:
XVIII conceder vista de proposição a membro da comissão:
XIX - assinar a corresptludenLla:
XX -- assinar parecer da comissão com os demais membros:
XXI enviar à Mesa da Assembléia a matéria apreciada ou não, se

for o cas :
XXII - enviar as atas à publicação:
XXIII - solicitar ao Líder de Bancada ou de Bloco Parlamentar

indicação de substituto para membro da comissão:
XXIV - encaminhar à Mesa da Asseinbkia, no final da sessão Ieislaii va

ordinária. relatório das ati\ idades da comissão:
XXV - solicitar ao Presidente da Assembléia que encaminhe e reitere

pci! i c'los de iii loiti i ação:
XXVI - determinar, de ofício ou a requerimento, local para realização

de audiéncia pública em legiões do Estado, para subsidiar o processo
legislativo, observada a disponibilidade orçamentária:
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XXVII - receber petição. reclamação. representação 1)11 queixa de
qualquer pessoa contra aU) ou omissão de autoridade ou entidade publicas e
adotar o procedimento regi mental adequado:

XXVIII - comunicar ao Presidente da Assembléia a ocorrência cia
hipótese prevista no § 20 do art. 116:

XXIX - designar substituto de membro da comissão;
XXX - deferir pedido de distribuição de avulso.

•(I,ui.w) acresceniado /)eIO ar!. cS da Resoluç10 da AIJV1(;
o" 5.183, de 141711998).

Parágialb único - O Presidente dará ciência das pautas das reuniões
aos membros da comissão e às Lideranças, com antecedência mínima de
24 (vinte e quatro) horas, ressalvado o disposto no § JO do ali. 124.

121	O Presidente poderá atuar como relator e terá Voto nas
deliberações.

Parágrafo único - Em caso de empate. repetir-se-á a votação e,
persi s tindo o resultado, o Presidente decidirá pelo voto de qualidade,
ressalvado o disposto no § 3° do art. 129.

CAPÍTULO VII
DA REUNIÃO DE COMISSÃO

Art. 122 - A reunião de comissão é pública, podendo ser secreta, nos
termos deste Regimento.

§ 1° - Na reunião secreta, atuará como secretário uni dos membros cia
comissão, designado pelo Presidente.

§ 2° - Os pareceres, os votos em separado, as declarações de voto e
as emendas apresentados em reunião secreta e a respectiva ata serão
entregues, em envelope lacrado, à Mesa da Assembléia, pelo Presidente cia
comissão.

§ 3° - Será secreta a reunião em que se deliberar sobre as matérias a
que se refere o ali. 261, ressalvado o disposto nos seus incisos 1. VII, IX.
X e XI.

§ 4° - Aplicam-se às reuniões de comissão, no que couber, as
disposições relativas às reuniões de Plenário.

Art. 123 -As reuniões de comissão são:
- ordinárias, as que se realizam nos termos cio art. 125;
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II - extraordinarias, as que se realizam em horário ou dia diversos dos
fixados pala as ordinárias. conocadas pelo seu Presidente, de oficio ou a
requerimento da maioria de seus membros:

til - especiais, as que se destinam à eleição do Presidente, do V ice-
presidente ou a exposição de assLllltoS de relevante interesse público.

• Inciso ,ïeulanie,uado pela í)eli/'.tçà da .tIea da .4L.1
n" 1.728, de 4/5/1990.
• (;1tigO (Ofli ?edaça(' (1(1(1(1 pelo a,t.3° da Resolução da
.1 L IG a" 5. 183, de I4171I90S.

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

§ l" -- Se a convocação se lizei durante a reunião, será comunicada
aos membros aLisdntes. dispensada a formalidade deste artiO.

§ 2° - Na ocomncia do previsto no paráiiafo anterior, só poderá sei-
incluída matéria nova na palita da reunião, observado o interstício de 6
(seis) horas.

Art. 125 - À reunião de comissão terá a duração de 4 (quatro) horas.
prorrogável por até a metade desse pra/o.

§ 1" -- À reunião ordinária realiia-se em dia e horário pieh'.ados.
§ 2° A comissão reúne-se com a presença de mais da metade de seus

membros.

§ 3" A reunião de comissão com a presença de convidados poderá
ser aberta com qualquer número de membros.

§ 4" - 0 disposto no parágrafo anterior não se aplica a reunião de
comissão parlamentar de inquérito.

• (Pará'alk' (uresceluado pelo art. 4" (/0 Resolução (1(1 .4LMG
a' 5 183. dc	 QQN

Art . 126 -- Terá coiilputa(la a piesei1a, para todos os eleitos
res.imefltais, coilio se no Plenário csti\ esse, o Deputado presente a reunião
de comissão realizada no Palácio da Inconfidência co:iconiitanteiuente com
reunião da Asciiihléia 1 eislativa

• ( Vide j)ccisão Nonnaiii'a 1a Pn'.id,uia da i1I.itíG ii" 7. de
2/Ó/2,)HH.

Parimab único -- Ao Presidente de corilissão cumpre enviar à Mesa
da \ssemhléia. no momento de verificação de "quorum''. a relação dos
presentes à reunião.
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Art. 127 - Fica assegurado ao Deputado fazer-se acompanhar de
assessoramento próprio no transcurso da reunião de comissão, limitado a 1
(um) assessor por representação partidária.

Parágrafo único - A disposição contida neste artigo não se aplica a
reunião da Mesa da Assembléia.

CAPÍTULO VIII

DA REUNIÃO COR JUNTA I)E COMISSÕES

Art. 128 - Sem prej Lli/O do exame preliminar da Comissão de
Constituição e Justiça. 2 (duas) ou mais comissões rCúnem-se
eunj u utamente:

- em cumprimento de disposição regimental:

II - por deliberação de seus membros.

Parágrafo único - A convocação de reunião conjunta será publicada
no órgào oficial dos Poderes do Estado, constando no edital seu objeto, dia,
hora e local de realização.

Art. 129 - Dirigirá os trabalhos de reunião conjunta de comissões o
Presidente mais idoso.

§ 10 - Na ausência dos Presidentes, caberá a direção dos trabalhos a
um cios Vice-Presidentes, observada a ordem decrescente de idade, ou, na
falta destes, ao mais idoso dos membros presentes.

§ 20_ Quando a Mesa da Assembléia participar da reunião, os trabalhos
serão dirigidos pelo seu Presidente.

§ 3° - Na reunião conjunta, o Presidente terá voto apenas na comissão
de que seja membro, salvo nos casos de voto de qualidade.

Ari. 130 - Na reunião conjunta, exigir-se-á de cada comissão o
quorum" estabelecido pala reunião de comissão isolada.

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

§ 2° - A designação do relator será feitapelo Presidente de cada
comissão, salvo no caso) de rcdistrihuição da matéria, quando a designação
do relator se fará pelo Presidente da reunião.

§ 3° - O prazo para emissão) de parecer será comum às comissões.
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CAPÍTULO IX

DA ORDEM DoS TRABALHOS

Art. 13 1 Os trabalhos de comissão obedecem à ordem seeuintc:

- PRIMEIRA PARTE - Expediente:
a) leitura e aprovação da ata:
b leitura da correspondencia e da matéria recebida:

e) designação de relator:
II - SI ( t N I)A PARTE ( )rdein do Dia:
a) discussão e votação de parecer sobre proposição sujeitai. apreciação

do Plenário:
b discussão e votação de proposição que dispensar a apreciação do

Plenário:
e) discussão e votação de proposição da comissão.
§ 1° - A ordem do dia potlerá ser alterada por deliberação da Coiiiissão.

a requerimento (te qualquer de seus membros.

§ 2 1 ' - t edada a apreciação (te projeto ou (te parecer sobre projeto
tine  não conste em palita previamente distribuída.

Art. 132 - Da reunião, lavrar-se-á ata reumuida. que será publicada no
órgão oficial dos Poderes do Estado, após sua leitura e aprovação.

§ 10_ A leitura da ata	ser dispensada por deliberação da coiiiissao.

§ 2°	Se houver proposição sujeita a deliberação conclusi vim de
comissão, a ata conterá os dados essenciais relatiVos a NIIZI tranhitaçao.

Art. 133 - A comissão delibera por maioria de votoS, observado o
disposto no § 2° do art. 125.

Art. 13 .4 Contado da remessa da proposição, o prazo para a Comissão
emitir paiecei, salvo exceções regimentais. é de:

- 20 (vinte dias. se relativo a projeto:

II - ID de,) dias. sC relati O a requerimento, emenda, nlensagemn.
olïcio, recurso e instrumento assemimelhado.

Art. l35 -- A distribuição de proposição ao relator será feita pelo
['residente (lii comissão.

§ 1 0 - ( ) Presidente podema designar relator antes da reunião, dando
ciência do ato aos membros da comissão.

• ( I'ara/FïIfrJ com iehlçw) dada pelo arL.° da Resoliç'ão da
LiG,,°5.183.de 1417/1998).
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§ 2° - A proposição terá 1 (um) relator em cada comissão a que tenha
sido distribuída, podendo ser designados relatores parciais, em razão da
complexidade da matéria.

§ 30 - O relator, juntamente com os relatores parciais, quando for o
caso, terá a metade do prazo estabelecido no artigo anterior para emitir seu
parecer, podendo este prazo ser prorrogado, a seu requerimento, por 2 (dois)
dias.

§ 40 - Na hipótese de perda de prazo. será designado novo relator,
para emitir parecer cru (dois) dias.

§ 5' - Sempre que houver prorrogação de prazo do relator ou designação
de outro, prorrogar-se-á. Por 2 (dois) dias, o prazo da comissão.

Art. 136 - O membro da comissão poderá requerer vista do parecer
em discussão, quando não houver distribuição de seu avulso.

(Caput caiu redação dada pelo ar!. 60 da Resolução da
. b%ÍG n` 5. 183, de 141711998).

§ l° - A vista será concedida pelo Presidente, por 24 (vinte e quatro)
horas, sendo comum aos membros da comissão, vedada a sua renovação.

§ 2° - Distribuído cru o parecer. sua discussão e votação serão
adiadas para a reunião seguinte, que se realizará após o interstício de 6 (seis)
horas contadas do término da reunião.

§ 30 - A distribuição de avulso do parecer deverá ser requerida pelo
relator antes da leitura deste.

(Parágrafo acresceiz!ado pelo ar!. 6" da Resolução da 1tLtvIG
a" 5183, de 141711998).

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

• (Parágrafo i'euu,ne,'ado pelo ai?. 6" da Resolução da ALIvIG
W'5.183, de 14/7/1998).

Art. 137	Lido o parecer ou dispensada a sua leitura, será este
submetido a discussão.

§ 1° - No decorrer da discussão, poderá ser proposta emenda.
§ 2° - Para discutir o parecer, o autor da proposição e o relator poderão

usar da palavra por 20 (vinte) minutos, e os demais Deputados, por lO (dez)
minutos.

§ 3° - Antes de encerrar-se a (liscussao. poderá ser dada a palavra ao
relator l)I I 1 réplica, por 5 (cinco) minutos.



Art. 138	E.ncerrada a disCuSsiu, passar-se-á i 'otaç3o.

§ 1 0 - Aprovada alteiaç5o do parecer corri a (lual concorde o relator, a
ele será concedido prazo até a reunião seguinte para nova redação. que dará
forma à matéria aprovada.

§ 20 - Será concedido igual pra/o para retificação da nova redação.
§ 3' - Rejeitado o parecer. o Presidente designará novo relator, que. no

prazo de 2 (dois) dias, data forma ao que a Coniissao liou er decidido.
/\rt 139 Pata efeito de contagem. os votos relativos ao icr são:

- favoráveis, os "pela conclusão", os "com restrição'' e os
separado" não divergeines da conclusão:

li - contrarios, os divergentes da conclusao.
Paráeral único - Considerar-se-á voto vencido o parecer rejeitado.
Art. 140 1 )istribuida a mais de 1 ;umai comissão e vencido o pia/

de iiiiia (lelas, a proposição podera ser remetida pelo Presidente da .\sseiiihléia
ao esaine da coiriissao seguinte. de ofício ou a requerimento.

:\rt. 141 -- Esgotado o prazo das corilissões. o Presidente da Assembléia
avucara a proposição pala inclusão na ordem do dia. de ofício
requerimento.

Parágrafo único - Estando a f)i'OpoSiÇãO em condições de sei apic.iuI;i
em Plenário e tendo sido apresentado requerimento para inclui-la ria 01*111
do dia, o Presidente o luií numa das reuniões dos 5 (cinco) dias úteis
su bsee JII elites.

Art. 142 Quando. vencido o prazo e após notificação do Presidenm
membro de corilissão retiver proposição. será o tato comunicado ao Presklenie
da ,'\ssembléia. que deterini nará a titiliiaçào do PI''" suplementar.

Art. 143 \ membro ele comissão e a Líder de Bancada e de Bloco
Parlamentar serão prestadas informações sobre a distribuição. os prazos
e outros dados relativos a traiu itaçuo ele proposiça() em colilissao.

CAI'Í'I'ULO X

DO PARECER

Art. 144	Parecer e o pronunciamento de comissau, de carater
opi nativo, sobre matéria sujeita a seu esame,

Art. 145 - O parecer será escrito e concluirá pela aprovação ou pela
rejeição da niatéria, salvo o da Coniissao de Constituição e Justiça, que se



restringirá ao exame preliminar de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade.

1° - O parecer poderá ser oral, quando relativo a requerimento ou
emenda (IC redação final ou (ILiafl(Io) da ocorrência de perda de pra/o pela
Comissão.

§ 2' - lnclukk) O p °I° na urdem do dia. sem parecer. o Presidente
da Assembléia designar-lhe-a relator, que, no prazo de 24 vinte e quatro)
horas, emitirá parecer° Plenário sobre o proJeto e emendas, se houver,
sendo-lhe facultado apresentar emendas.

Vide Dcci%àoXormuth o do Posu/encia da ,ILMG ii" 13. de
1911012004.;

Art. 146 - O parecer é composto de relatório, fundamentação e
conclusão.

§ 1° - O parecer sobre as escolhas releridas no inciso XXIII do art.
62 e no inciso II do § 10 do art. 78 da Constituição cio Estado constará de:

- relatório sobre o indicado, após sua argüição pública, contendo as
informações obtidas quanto aos requisitos para o exercício do cargo:

II - conclusão.
§ 2 - O Presidente da Assembléia devolverá à comissão o parecer

emitido em desacordo com as disposições deste artigo.
Art. 147 - O parecer será enviado à Mesa da Assembléia para os fins

deste Regimento.
Art. 148 - Se a comissão concluir pela conveniência de se formalizar

determinada matéria em pmosição, esta constará no parecere será submetida
aos trâmites regimentais.

CAPÍTULO XI
DO ASSESSORAMENTO ÀS COMISSÕES

Art. 149 - \ s comissões contarao com assessoramento) especifico e
consulioria técnico-legislativa em suas respectivas áreas de competência.

Art. 150 - Poderá ser elaborada nota técnica sobre proposição. a
requerimento de comissão. de Presidente de comissão ou de relator.
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TÍTUI O VI

1)0 DEBA'I'E E DA QUESTÃO DE ORI)ENI

CAI'ÍTUL() 1
DA ORDEI 1 DOS DEBATES

Art. 151 - Os debates reali,ain-se com ordem e solenidade, filo sendo
periiiitido o uso da palavra sem que esta tenha sido concedida.

IIrw.ralo uni(a) - ( ) ['residente da Assembléia deterini nara a cessação
do panhaniento ltquigriílic() das palavras proferidas em desatcndiinento à
noitila deste artigo.

Art. 152 -- Havendo desctiiiipriniemo ikste Regimento no curso dos
debates. o Presidente da Assembléia adotará qualquer das seguintes
providincias:

1 - as cilência:
11 - cJSs.lÇã() (1,1 palavra:
III - SUSpCnSt.) da reunião.
Art. 153 - () Presidente da ;\sseiuhléia. entendendo Ter havido prática

de alt) incompativel com o decoro parlamentar. adotara as pro idéncias
indicadas nos aris. 59 a 61

Art. 154 - () Deputado deve falar de pc. da inbiiiia ou do Plenário.
salvo permissão do Presidente, nos lermos do inciso li do arE. 232.

Art. 155 - () pronunciamento leito durante a reunião constara na ata a
ser publicada no 6reão oficia] dos Poderes do [stado.

§ 1" - Não será autori,ada a publicação de pronunciamento que contiver
Violação a direito consi itucional ou a norma regimental.

§ 2° - Poderão o orador e o aparteanle rever o seu pronunciamento,
em prazo fl5t) superior a 24 ( mIe e quatro) horas.

§ 3° - 1 sgotado o prato est abelec ido no parágrafo anterior, o
pis 01 tine iame 1)10 será pti bi icado seni revi são do orador. ju ntanien te com
ree istro dos incidentes sobres indos.

§ 0 - Os oriinais de documentos lidos em Plenário ou em comissão
passam a faler parte do arquivo da Assetublé ia Legislativa.

§ 5° - Não é permitida a reprodução de pronunciamento no órgão
oficial dos Poderes do l Slado sob a alegação de se corrigir erro ou oiUiSSao.



Art. 156 - O Deputado terá direito à palavra para:

- apresentar e discutir proposição:

II - encaminhar votação:
III - arguir questão de ordem:

IV - dar explicação pessoal:
V - fazer comunicação:

VI - falar sobre assunto de interesse público:
VII - solicitar retificação da ata.

Art. 157 - O Deputado inscrever-se-á em livro próprio para:

- falar no Grande Expediente. a partir da reunião anterior:
li - discutir proposição e falar na Terceira Parte da reunião, após o

anúncio da ordem do dia.

§ 1°— i\ inscrição será feita pessoalmente, podendo dar-se por intermédio
do Líder. no caso do inciso II.

§ 2° - Entre os inscritos para o Grande Expediente e a Terceira Parte,
terá preferência para fazer uso da palavra o Deputado que o fez há mais
tempo na sessão legislativa, observada a ordem de inscrição.

'ide Decisão Narnzaiiva da Presidência da ALi'vtG a" 5, de
24/Vi

Art. 158 Quando mais de 1 (um) Deputado estivei' inscrito para
discussão, o Presidente ela Assembléia concederá a palavra na seguinte ordem:

- ao autor da proposição:

II - ao relator:
III - ao autor de voto vencido ou em separado:
IV - ao autor de emenda:

V - a um Deputado de cada representação partidária ou Bloco,
alternadameine, observada a ordem numérica da respectiva composição.

Art. 159 Durante a discussão, o Deputado não pode:

- desviar-se da matéria em debate:
II - usar de linguagem imprópria:
III - ultrapassar o prazo concedido:

IV - deixar de atender a advertência.
Art. 160—Na discussão ou rio encaminhamento de votação, o Deputado

poderá falar 1 (uma) vez.



Art. 1 ( 1 - O Depu lado tem o di te Ito de prosseguir em seu
pronUnetalflenit) iIltCITOnlI)idO pelo tempo que lhe reslar, salvo na hipótese

de cassação da palavra ou de encerramento do Grande Expediente ou da
Terceira Parte da reunião.

Art. I62 - Aparte é a breve interrupção do orador para discussão do
assunto etit debate.

§ 1" - () tempo de aparte não excedera a 3 (três) minutos no Grande
Expediente.

(l'aiïíga1 a,eee,itado pelo a,i.5" da /?e.oliiçïio da ,4LMG
,i° 

5. I? le /4/7//Q9)
.1 - Não será admitido aparte:

- as palavras do Presidente:

II - IR) enCaluinlhnuenl() de votação:

III - CIU explicação pessoal:
I V - a questão de ordem:
V quando o orador declarar que não o concede.

• ( Parágrato ,e,,íi,m',ado pelo uri. 	da Resolução da 4Lv!G
o" 5. 18$. de 141711098).

Ari. 163 Os apartes e as questões de ordem consenlidos pelo orador

C os incidentes por ele suscitados serão eompula(.k)s no prazo de que dispuser
seu pronunciamento.

16 .4 - Ao Deputado ou partido po1 ilco que tenha sido citado em
pronunciiititento e não tenha lido oportunidade de manifestar-se será dada a
palavra, pelo prato de 5 (cinco) minutos, exceto na ocorrência de decurso
do prazo reginiental.

• ( Ude Deci'ão .Vormaíi%a da I'residéneia da .LM(; a" 2, de

5/3/1 998 ^.
Paráia ) ú nicoiCO - A pala via somentete seta concedi da a 1 (uni) Deputado

por representação partidarua

Capítulo li

DA Qt T LSTÃ() DE' ORI)E%I

Art. 165 - São consideradas questão de ordem as dúvidas sobre
interpretação deste Regimento, na sua prática, ou as relacionadas com o
texto constitucional.
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Art. 166 - A questão de ordem sela formulada, no prazo de 5 (cinco)
minutos, com clareza e indicação do preceito que se pretender elucidar.

(Caput com redação dada pelo art. 3'&j Re.so/iiçw da
ALtI(; n°5. 183, de I4171I1)VS).

§ 1" - Se o Deputado não indicar inicialmente o preceito, o Presidente
da Assembléia retirar-lhe-á a palavra e determinará sejam excluídas da ata as
alegações feitas.

§ 20 - Não se poderá interroniper orador na tribuna para argüição de
questão (te ordem, salvo com o seu consentimento.

§ 3° - Durante a Ordem do Dia, só poderá ser argüida questão de
ordem atinente à matéria que nela figurar.

§ 4° - Sobre a mesma questão de ordem, o Deputado poderá falar 1
(unia) vez.

Au. 167 - A questão de ordem formulada no Plenário será resolvida
em definitivo e tempestivamente pelo Presidente da Assembléia.

§ 1° - Quando a decisão Ir relacionada com o texto constitucional,
poderá o Deputado suscitante dela recorrer para o Plenário, ouvida a Comissão
de Constituição e Justiça.

§ 2° - O recurso de que trata o parágrafo anterior somente será recebido
se entregue à Mesa da Assembléia, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias a
contar da decisão.

§ 3° - O recurso será remetido à ('omissão de Constituição e Justiça,
que sobre ele emitirá pirecei', no prazo de lO (dez) dias a contar da remessa.

§ 4° - Enviado à Mesa da Asemhléia e publicado, o parecer será
incluído na ordem do dia para discussão e votação.

Art. 168 - O inenihi'o de Comissão poderá argüir questão (te ordem ao
seu Presidente, observado o disposto no § 1° do artigo anterior.

Art. 169 - As decisões de caráter normativo sobre questões de ordem
serão, juntamente com estas, registradas em livro próprio. colo índice
remissivo, e publicadas anualmente.
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TÍ'ITJLO VII

IX) PROCESSO LEGISLATIVO

CAPÍTUIÂ) 1
DA PROPOSIÇÃO

Seção 1
I)isposições Gerais

À!-t. 170 - Proposição e o instrumento iceimental de tormal i/itção de
fl)111 Fia sujeita à apreciação da Assenibléia 1 eislatia.

Ari. 171 - São proposições do processo legislativo:
a proposta de emenda à Constituição:

II	o pro}eIo:
a) de lei c >inpleinentai:
h de lei ordinária:
c) de lei delegada:
(1)  de resolução:
III - o veto a proposição de lei e inakria assemelhada.
Parágrafo único - Incluem-se no processo legislativo. por C\te!1siO

do coitcito de proposição:
1 a emenda;
II - o requerimento:
III - o reLul'a):
IV - o parecer e instruiliento asseiiielliado:

- a representação 1) puluconLra aio ou omissão de autoridade ou entidade
publicas. na fornia do inciso V do § 2 do art. (() da Constituição do Estado:

VI - a lnensaen1 e instrumento asseiiielhado.
Art. 172 -- Dispositivo, para efeito deste Regiiiiento, t o artigo, o

paráral. o inciso, a alínea e o número, observado. com  relação ao Veto. O

disposto no § 1" do art. 222.
Ar(. 173 - O Presidente da Assembléia só receberá proposição que

satisfaça os seguintes requisitos:



- esteja redigida com clareza e observância da técnica legislativa
II esteja em conformidade com o texto constitucional e com este

Reeimento:
• ( ide Emenda à Constituição n ' 41, de 71Ó12000.)

III - não guarde identidade nem semelhança com outra em tramitação;
• (Vide Decisão No,n,ania da Presidência da ,lL1/íG ,,8, de
8/1l/2000.

IV - não constitua matéria prejudicada.

§ 1° - Aplica-se o disposto nos parágrafis do ali. 167 a recurso da
decisão de não-recebimento de proposição por inconstitucionalidade.

§ 2° - Verificada, durante a tramitação, identidade ou semelhança, as
proposições posteriores serão anexadas por determinação do Presidente da
Assembléia, de ofício ou a requerimento, à primeira proposição apresentada,
que prevalecerá, salvo no caso de iniciativa privativa.

• (Vide I)eeisão Nor,natiea da Presidência cia ALA.'íG n° 12. de
4/Ô/2003.)

§ 3° - A proposição que contiver referência a uma lei ou tiver sido
precedida de estudo, parecer, decisão ou despacho será acompanhada do
respectivo texto.

§ 4' - A proposição que obpctivar a declaração de utilidade publica
somente será recebida pelo Presidente da Assembléia se acompanhada
da documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos
exigidos em lei.

§ " - A que \ cisar sobre mais de uma matéria será
encaminhada, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça para
desmembramento em proposições específicas.

Art. 1 74 - O registro da entrega de proposições e de outros documentos
encaminhados ao Plenário ou a comissão da Assembléia Legislativa far-se-á
l)eI0 processo mecânico.

§ 1"— O registro de que trata este artigo far-se-á em local a ser indicado
pela Mesa da Assembléia 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 mecânico de que
trata este artigo, o registro far-se-á manualmente, consignando-se os dados
a que se refere o parágrafo anterior.

§ 3° - O documento será registrado no horário normal do expediente
ordinário ou no decurso da reunião da Assembléia Legislativa ou de comissão.
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§ 4° - () re g istro do documento destina-se a assinalar sua precedência
e não caracteriza recebimento pelo Presidente da Assembléia nem por
Presidente de comissão, o qual se dará na fase regimental própria. desde
que atendidos os presstipoStos ik que trata o art. 1

5° -- () autor de proposição registrada ilos teflhlOs deste zirti go poderá,
mediante nlanilCStaÇá() por escrito, entregue no local indicado pela Mesa da
Assembleia, desistir de sua apresentação, desde que o Presidente não tenha
proferido decisão quanto ao seu recebimento.

Ari. 175 - A proposição encaminhada depois do imiomnento pro)pmmo)
será recebida na reunião seguinte, exceto quando referente a convocaçào
de retinião ex tra rd i n ária ou de prorro-gaÇà0 da re u iii ão.

Ai t. 176 - Os projetos tramitam em 2 1 is turnos, salvo os casos
previstos neste Regimento.

Art. 177 -Cada turno é constituído de discussão e votação, sal o no
caso do requennlento. que não está sujeito a discussão.

Art. 17$- Excetuados os casos previstos neste Reginieiuu, a proposição
só passará de uni turno a outro após a audkncia da comissão ou das
coniissies a que tiver sido distribuída, observado o inteisticio de 24 (vinte
e quatro) botas.

Art. 179- Para gíu'antir o prosseguimento (la tramitação de proposição.
o Presidente poderá determinar a torniação de autos suplementares.

Ai-I. 180 - A pro p0 sição será arq iii vada no fim da legislatura ou, m
seu curso, quafl(lO:

for concluída a sua tramitação:
II - for considerada inconstitucional, ile gal ou anti jurídica pelo

Pie náiio
III - fór rejeitada. nos termos do art. 191, ou tida por prejudicada. nus

tenhios do inciso II do art. 2$4:
1 \ -- tiver perdido o objeto.

1° - Não sei'a arquivada no final da legislatura:
a proposição) de iniciativa popular, cuja tramitação será reiniciada:

II -- o veto a proposição de lei e i nstrumemitoo assemelhado:

III - o projeto de iniciaii a do Governad or do Estado, com tiamitação
prevista nos termos (lo) art. 20$.
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§ 2° - A proposição arquivada poderá ser desarquivada, a pedido do
autor, ficando sujeita a nova tramitação.

(Vicie Decisão Normativa da Presidência da .-tLMG 0 10. de
251212003).

§ 3° - Se a proposição desarquivada lor de autoria de Deputado que
não esteja no exercício do mandato, será tido como autor da proposição em
nova tramitação o Deputado que tenha requerido seu desarquivamento.

Seção II
Da Distribuição de Proposição

Au. 181 - A distribuição de proposição às comissões é leita pelo
Presidente da Assembléia, cabendo ao 1°-Secretário formali y.á-la em despacho.

Ari. 182 - Sem prej uízo do exame piei mimar da Comissão de
Constituição e Justiça, as proposições serão distribuídas a, no máximo,
3 (três) comissões, para exame quanto ao mérito, com exceção das
proposições de que tratam os incisos 1. II e lii do art. 103, cuja distribuição
se fará:

- à Comissão de Constituição e Justiça, para exame preliminar, e a
somente 1 (uma) comissão, para exame de mérito. em se tratando das
referidas nos incisos 1 e II;

II - a somente 1 (uma) comissão, pala exame de mérito, no caso das
referidas no inciso III.

Art. 183 - A audiência de qualquer comissão sobre determinada
matéria poderá ser requerida por Deputado ou comissão.

Parágrafo único - Na mesma fase de tramitação, não se admitirá
renovação de audiência de comissão, salvo para apreciação de emenda de
Plenário.

Art. 184 - Distribuída a proposição a mais de 1 (unia) comissão, cada
qual dará seu

1° - No 1" turno, se a proposição depender de pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, serão estas ouvidas em primeiro e último lugares,
respectivamente.

§ 2° - No 2° turno, a proposição retornará apenas a 1 (unia)
comissão para o exame dos aspectos relativos ao mérito, ressalvado o
disposto no art. 183.
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Ari 85 Quando a ( 'omissão de ('onstituição e Justiça concluir pela
inconstitucioiialidade. pela ile galidade 0(1 pela antijuridicidade de proposição.
será esta enviada à Mesa da Assembléia, para inclusão do parecer cm ordem
do dia.

§ I' - Se o l'lcnái'ii aprovar o parecer, a proposição será arquivada c,
se o rejeitar. sera a proposição encaminhada s outras comissões a que tiver
sido distribuída.

§ 2° - No 2° turno. após o eiiceiTaiiiento da clisCLissa() e antes do
anúncio da votação. a pioposição poderá ser devolvida a ('omissào de
Constituição e .1 ul iça. por 1 (uma) \ei. de ofício ou a requerimento, para.
110 prazo de 48 (quarenta  e oito) horas, receber parecer sobre a
constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade de modificação no texto

iii aI ou de ei iie nda ap te seu! ad a ia 2' (tirrio.
§ 3° - Será apreciado pelo Pleuario o parecer que. nos termos do

pariiafo anterior, concluir por inconstitucioiialidade, ilegalidade ou
amitijuridicidadc, e, se aprovado, a matéria será retirada do texto ou deixará
de ser submetida a votação. coii lornle (1 L50.

Seção III
Do Projeto

Art. 1 $6 A iniciati\ a de piojemo. 0l)sei'ViJClt) o ilisposti) liii ()liStittiiÇãO
do kstadu. cabe:

- a E)eputado. podendo ser individual ou coletiva, considerando-se
iIih uCs. ileSte caso. o stibscritores:

li - a repiesdntaçá() partidária, devendo o projeto ser as5inld() pela
totalidade de seus membros:

III - a comissão ou a Mesa da Assembléia:

iv - 0 (;erI1:id()i- do Estado:

V - ao Tribunal de i uistiça

VI - ao 'Iribunal de Contas:
VII a cidadãos.
§ 1°— Ao l'iocurador-(jeral de Justiça é facultada a iniciativa de projeto

de lei nos termos do § 2' do art. 66 da Constituição do Estado.

§ 20 - As atribuições ou as prerrogativas regimentais conferidas ao
autor serão exercidas em l'leuário, no caso do projeto de iniciativa coletiva.



pelo primeiro signaiário OU por quem este indicar, salvo qLlaflt() a retirada de
tramitação, que somente será admitida se requerida pela totalidade dos
subscritores.

§ 3° - A matéria constante em projeto de lei rejeitado somente poderá
constituir objeto de iR)VO projeto. na mesma sessão) legislativa, por P10P5t1
cia maioria cios membros da Assembléia.

Ai-I. 187 - Não será admitido aumento da despesa prevista:

- em projeto de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada a
comprovação cia existência de receita e o disposto no inciso III do art. 160
da Constituição do Estado:

II -- nos projetos sobre orgallltaçãu do-, serviços administrativos da
Assembléia Legislativa, dos Tribunais e do Ministério Público.

Subseção 1
Do Projeto de Lei Ordinária

;\rt 188 - Rcccbido. O projeto ',era flUflicIad). enviado a publicação e
distribuído às Lideranças para conhecimento e às Comissões competentes
Para, nos termos dos arts. 102 e 103, ser objeto de parecer ou de deliberação.

§ 10 - Enviado à Mesa da Assembléia, o parecer será publicado,
incluindo-se o projeto na ordem cio dia em 1° turno.

§ 2° - No decorrer da discussão, poderão ser apresentadas emendas,
que, publicadas, serão encaminhadas com o projeto à Comissão competente,
para receberem parecer.

§ 3" Encaminhado à Mesa da Assembléia, 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 discussão.

Art. 189 —Aprovado em 1° turno, o projeto será despachado à comissão
competente. a fim de receber parecer para o 2° turno.

§ 1" - Quando houver emendas aprovadas, o parecer conterá a redação
do vencido.

§ 2° - No 2° turno, o projeto sujeita-se aos prazos e às lorn)al idades do
l turno, não se admitindo emenda que contenha matéria prejudicada ou
rejeitada.
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§ Y - A emenda contendo matéria nova só será admitida, no 2° turno,
por acordo de Lideranças e desde que pertinente à proposição.

§ 4° - À emenda, no 2' turno, é votada independentemente de parecer
de comissão, podendo ser despachada pelo Presidente a conlissao
competente, de ofício ou a requeri menu) do Colé g io de 1 .ídcrcs, ou ainda a
requerimento de Deputado. aprovado pelo Plenário, ressalvado o disposto
no inciso III do ar!. 297.

§ 5" - Concluída a votação, o projeto é remetido à Comissão de Redação.
Ar!. 190 - () projeto de lei que verse sobre clala comemorativa e

homenagem cívica tramita em turno único.
191 - Considerar-se-á rejeitado o projeto que receber. ( I UaIltc) ao

merito, parecei- ci iniiário de todas as comissões a que ti ver sido distribuído,
salvo se houver recurso de Deputado, nos termos do art. 104.

Para).!1alo único - O disposto neste artigo mui se aplica ao projeto
distribuído a apenas 1 (urna) curnissao para e\anle do mérito.

Subseção II
Do Projeto (te Lei Complementai-

Art. 192 ( ) picjeto de lei complementar será aprovado se obtiver
voto favorável da maioria dos membros daÀsseinbkia 1 .cisIativa. aplicando-
se-lhe as normas de tramitação do projeto de lei ordinária, salvo quanto aos
pra/os recimenlais. que seiao contado ciii dobro.

l'arágralo único - Consideram-se lei complementar, entre outras
maielias previstas na Constituição do Lsiado:

-- o Código de Finanças Públicas e o ('ódigo lributario
li - a Lei de Organização e Divisão Judiciárias:
III - o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos

Servidores Públicos Militares;
IV - as leis orgánicas do Ministério Público. do Tribunal (te Contas, da

Advocacia do Lstadm da l)etensoria Pública, da Policia Civil e da Policia
Militar.

Au. 193 - Aos demais projetos de lei oreãniea, estaititáiia ou equivalente
a codigo aplicam-se as normas de tramitação do projeto de lei complementar.
salvo quanto ao ''quorLim''.
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S(II)seção 111
Do Projeto de Resolução

Art. 194 - () projeto de resolução destina-se a regular matéria da
competência privativa da Assembléia Legislativa.

Art. 195 -Aplicam-se ao projeto de resolução as disposições relativas
ao projeto de lei ordinária.

Art. 196 - A resolução é promulgada pelo Presidente da Assembléia,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da aprovação da redação
final do projeto, sendo assinada também pelo 10 e 2°-Secretários.

Art. 197 -- ( ) Presidente da Assembléia, no prazo previsto fl() artigo
anterior, poderá impugnar motivadainente o pet de resolução ou parte
dele, hipóteses em que a matéria será devolvida a exame cio Plenário.

Art. 198 - A matéria não promulgada será incluída em ordem do dia,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para deliberação cio Plenário em 10
(dez) dias.

§ 1° - Esgotado o prazo estabelecido neste artigo. sem deliberação, a
matéria permanecerá na pauta, observado o disposto no § 30 do art. 222.

§ 2° - Se a impugnação não for mantida, a matéria será l)ro1111Ig1dl
no pra/o de 48 (quarenta e oito) horas, observado o disposto no § 5° do
art. 222.

Art. 199 - A resolução aprovada e promulgada nos termos deste
Regimento teu) eficácia de lei ordinária.

Seção IV
Das Proposições Sujeitas a Procedimentos Especiais

Subseção 1
Da Proposta de Emenda à Constituição

Art. 200 - A Constituição do Estado pode ser emendada por proposta:
- de, no mínimo. 113 (um terço) dos membros (Ia Assembléia

Legislativa:
II - do Governador do Estado:
III - de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Municipais, manifestada

pela maioria dos membros de cada uma delas.
(Inciso com redaç-ão (IOdO pelo ar!. 3" da Resolução da

ALMG n°5.183, de 14/7/1998).
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§ 1" - As regras de iniciativa privativa peiiiiidntes à legislação
iii iconstitucionai i.) SC aplicaiii a conipctcneia )iid J apiesentaçfio da
proposta de que trata este artigo.

§ 2' - \ ('onsi ituição não pode ser emendada na vigência de estado de
sítio ou estado de deFesa. jieni quando o Fstado estiver sob intervenção
Federal.

.\rt. 201 - A proposta será aprovada se obtiver 315 (três quintos) dos
votos dos membros da Assembléia Legislativa, aplicando-se-lhe as noiinas
de tiaiilitaÇãO tio projeto de lei ordinária, colil as sCgLiintCS ressalvas:

- os pra/ is regi meu tais serão c' int ad is em dobro.,
II é indispensável a emissão de parecer sobre emenda de 2" turno-
111 - entre um e outro turno, havera um intersticio de 3 (tiés ) dias.
l'arágiafo único - A emenda à proposta será taiuhéiii subscrita por l/

3 (um terço) dos iiicmhros da Assembléia 1 egislativa.
Ait. 202 - Aprovada em redaçào final, a emenda à ('onstituição será

piuitiltli pela Mesa da Assenitléia no pumdc 5 (cinco) dias úteis, enviada
à publicação e anexada. colo o respectivo número de ordem, ao texto tia
constituição do Estado.
• ;\rt. 203 A li1ItCrLi Lonstailte em proposta de emenda icjcitada ou
havida por prejudicada não pode ser rCaJ)ICSeI)tada na mesma sessão
letislativa ordinaria, neni ciii período de convocação extraordi iiária da
Assembléia Letáslativa.

Subseção li
Dos Projetos de Lei do Plano Plurianual, do Plano Mineiro de
1)eseiivolvimeiilo lntegra(io. de I)iretrizes Orçamentárias, do

Orçamento Anual e de Crédito Adicional
Art. 204 - ( )s projetos de que trata esta subseção serão) di\tFil)LiidOS,

cio avulso, aos l)eputados e às comissões a que eslivercillai etos e
encaminhados à (omissão de liscaliiaçao Financeira e ( )mçanien(ámia pala,
no piao de (() ise=nta) dias. receberem parecer.

1 - Da discussão e da votacau do parecer na Comissào de
Fiscal ilação Financeira e ( )rçamentzíria poderão part ici par. com direito a
vuY e voto. 2 (dois) membros de cada unia das conlmss(s permilimimentes às
quais tenha sido distribuído o projeto, observado, tanto quanto possíc1.

o pri mieii to da pr iporc ional idade das repieselutações pi i dárias o )U do 131 oco
Parlaiiientar.
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§ 20 - Nos primeiros 20 (vinte) dias do prazo previsto neste artigo,
poderão ser apresentadas emendas ao projeto.

§ 3° - Vencido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o Presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária proferirá, em 2
(dois) dias, despacho de recebimento das emendas, que serão numeradas
e publicadas, e dará publicidade, em separado, às que, por serem consideradas
inconstitucionais. ilegais ou anti-regimentais, deixai de receber.

§ 4° - Do despacho de não-recebimento de emendas caberá recurso,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao Presidente da Assembléia, que terá
2 (dois) dias para decidir.

§ 5° - Esgotados os prazos dos parágrafos anteriores, o projeto será
encaminhado ao relator, para receber parecer.

§ 6° Enviado à Mesa da Assembléia, o parecer será publicado,
incluindo-se o projeto na ordem do (lia, para discussão e votação em turno
único.

§ 7° - Concluída a votação, o projeto será remetido à Comissão de
Redação.

Art. 205 - O Governador do Estado poderá enviar mensagem à
Assembléia Legislativa para propor modificação no projeto, enquanto não
iniciada, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a votação
da parte do parecer referente à alteração proposta.

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

Ari. 206 - As emendas ao projeto da Lei do Orçamento Anual ou a
pIjeto que vise a modificá-la somente podem ser aprovadas se:

- forem compatíveis corn o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias:

II - indicarem OS recursos necessários, admitidos os provenientes de
anulação de despesa e de comprovação de existência e disponibilidade de
receita, excluídas as que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos:
h) serviço da dívida;
e) transferência tributária constitucional para município:
III forem relacionadas com:
a) a correção de erro ou oni issão:
b) as disposiçcs do projeto.
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Art. 207 - Os projetos ik que trata esta subseção serão publicados
apenas cio sua essencialidade.

SUbseÇão III
Do Projeto de Iniciativa do Governador do Estado com Solicitação

de Urgência

.•\rt. 208	( ) ( overnador do Estado poderá solicitar urgência para
apreciação dc projeto de sua iniciativa.

• ('ide Eiuendci o ('o,z!iniiço ii" 42. de 1411112000).
§ 1' - Se a Asseiuhléia 1 .ei.islativa não se nianikstar em até 45 (quarenta e

cinco) dia.s sobre o projeto, será ele incluído em ordem do dia, para discussão e
votaçât em turno único. sohrestaiidu-se a deliberação quanto aos demais assuntos.

• ( tu/e /)eeisJo Nonuinvu /o I'reidêmiu do %LiiG n`0, de
22/911 999).

§ 20 - ( ntarsc-á o pauo a partir do recebimento, pela Assembléia
Legislativa, da solicitação, que poderá ser feita após a remessa do projeto.

Art. 209 - ( ) disposto no artigo anterior não se aplica a projeto que
dependa de ''quoru mn " especial para aprovação e a projeto de lei orgânica.
estatutária ou equivalente a Código.

• 1 U/e Luu'u/a o (on.s!I!ui	 li" 42. de
M. 2 H) - Sempre que o projeto lor distribuído a mais de l (uma)

COilliSsa(). a ('omissão de ('onstituição e Justiça se pronunciará. mio prazo
de 5 (cinco) dias. e as demais comissões se reunirão conjuntaniente para
emitirem parecer sobre o mérito Lia proposição. nos ID (de/) dias
subsequentes.

AH.. 2 1 1 - 1 sgotadt ) o prazo sen m pr ontincial,ient() das com issôes. O
Presidente da Assembléia incluirá o projeto eni ordem do dia e para ele designará
relator, que, no praio de até 24 ) \ inte e quatro) hora. cri itirá parecer sobre o
pio jeto e emendas, se houver, sendo-lhe lacultado apresentar emenda.

Seção V
I)ts 1% Iatériis de Natureza Periódica

Subseção 1
Dos Projetos de Fixação da Remuneração de Deputado do Governa-

dor, do Vice-Governador e de Secretário de Estado

,\rt. 212 -\ Mesa daAssemnhkia elaborara, na tílimmiia sessão ICAM a
ordinária, o po )jctl ) de resolução destinado a lixar a mciii uneração e a ajuda



de custo de Deputado, a vigorar na legislatura subsequente, observado o
disposto nos incisos 11 do art. 150. III do art. 153 e 1 do § 2° do art. 153 da
Constituição da República.

• (Vide Decisão NOrJfla!Is(l da P!e%UIelleia da ALMG n'4, de
1011211998.)
• (Vide Decisão Normativa da Presidência da ALMG a" 11. de
121312003.)

Parágrafo único - Não tendo 51(k) apresentado o projeto durante o
primeiro período da última sessão legislativa, o Presidente da Assembléia
incluirá, em ordem do dia, na primeira reunião ordinária do segundo período.
COlIR) projeto. a resolução em vigor.

Art. 213 - A remuneração cio Governador, do Vice-Governador e de
Secretário de Estado será txada, para cada exercício financeiro, em resolução
da Assembléia Legislativa, observado o disposto nos incisos 11 do art. 150,
111 do art. 153 e 1 do § 2° do art. 153 da Constituição da República.

• (Vide Decisão Normativa (1(1 Presidência da .4LMG n'4, de
10/12/1998).

§ 1° -0 pro leio de resolução será elaborado pela Mesa da Assembléia
e tramitará a partir do início do segundo período de cada sessão legislativa
ordinária.

§ 2° - Aplicar-se-á o disposto no parágrafo único do artigo anterior no
caso da não-elaboração do projeto até a última reunião ordinária do primeiro
período da sessão legislativa.

(Vide Decisão Nor,naiisa da Presidência da ALMG a" 11, de
121312003.)

Au. 214 - Os projetos de que trata esta subseção tramitarão em turno
único.

Art. 215 - Publicados, os projetos ficarão sobre a mesa pelo prazo de
3 (três) dias. recebimento de emendas, sobre as quais a Mesa da
Assembléia emitirá parecer no prazo de 5 (cinco) dias.

Subseção II
Da Prestação e 'tomada de Contas

Au. 216 - Recebido o I)OCCSSO de prestação de contas do Governador
do Estado, o Presidente da Assembléia, independentemente de leitura no
Expediente, mandará publicar o balanço geral das contas e OS documentos
que o instruírem, observado o disposto no art. 207.

83



Pará grafo único - E)istribuir-sc-zí cópia do processo aos Deputados
no prai.o de 5 (cinco)  dias a contar da data da publicação do parecer do
Tribunal de Contas.

Art. 217  - Após a distribuição. o processo ficará sobre a mesa por ID
(dez) (lias. para requerimento de informações ao Poder Executivo e ao
Tribunal de Contas.

Ari. 2 18 - Esgotado o prazo estabelecido no artigo anterior, o processo
será encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira e ()rçatnentária,
para. cm 45 (quarenta e cinco) dias, recebei parecer, que concluirá por
projeto de resolução.

1' Publicado o projeto, abrir-se-á, na ('omissão. pra/o de lO (dez)
dias para apresentação de emendas.

§ 2' - Emitido o parecei sobre o pio ( Cio C emendas, sc houver, o
projeto será cncaiiiinhado à Mesa da Assembléia e incluído cm ordem do dia
para (liscussao e votação cm (urn o único.

§ 30_ Aplicam-se à discussa) e à votação, no que couber, as disposiçoes
relativas ao projeto de lei ordinária.

§ 4° - Quando o projeto dispuser sobre aprovação de parte das contas
e rejeição das deiiais. sua votação se dará por Imites.

§ 50_ Aprovado, o projeto será encaminhado à Comissão de Redação.
§ 6" - A rejeição do projeto pelo Plenário, no iodo ou eia parte. resulta

eia deliberação contrária ao seu [Cor.

Art. 2 19 - Se as contas não forem, no todo 0(1 Cifi parte, aprovadas
pelo l'lciiario. será o processo encaminhado à ComiSSão de ('onstituiçào
e Justiça, que. no priio de 10 (de,) dias, indicará as providencias a
serem adotadas pela Assembléia 1 .egislativa.

Art. 220 - Decorrido o prazo estabelecido no inciso XIX do art.
62 da Constituição do Estado sem que a Assembléia LeisIativa tenha
recebido a prestação de contas do Governador do Estado, estas serão
tomadas pela ('omissão de Fiscalização Financeira e ()rçamenuiria.
aplicando-se, flO (Inc couber, o (lis1)OStO nesta subseção.

Ai-t. 221 - As contas do Tribunal de Contas estão sujeitas aos
procedimentos estabelecidos nesta subseção.
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Seção VI
Do Veto a Proposição de Lei

Ari. 222 - O veto total ou parcial. depois de lido nu Expediente e
publicado, será distribuído a comissão especial constituída pelo Presidente
da Assembléia, para, no prazo de 20 (vinte) dias, receber parecer.

§ 10 - O 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 recebimento
da comunicação do veto, a Assembléia Legislativa sobre ele decidirá em
escrutínio secreto e cru único, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto cia
maioria absoluta.

§ 30 - Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem que
tenha havido deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião
seuinte, sobrestando-se a deliberação quanto às demais proposições, até
sua votação linal, ressalvado o projeto de iniciativa do Governador do Estado
com solicitação de urgência e cujo l)IaZo de apreciação pela Assembléia
Legislativa já se tenha esgotado.

§ 40 - Se o veto for rejeitado. a proposição de lei será enviada ao
Governador do Estado para promulgação.

§ S° - Se. dentro de 4 (quarenta e oito) horas, a proposição de lei não
tr promulgada, o Presidente da Assembléia a promulgará, e, se este não o
fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo, dentro do mesmo
prazo.

§ 60 - Mantido o veto, dar-se-á ciência do lato ao Governador do
Estado.

Art. 223 - Aplicam-se à apreciação do veto, no que couber, as-
disposições relativas à tramitação do projeto de lei ordinária.

Seção VII
Da Delegação legislativa

Art. 224—As leis delegadas são elaboradas pelo Governador cIo Estado,
por autorização da Assembléia Legislativa.

§ L'— Não podem constituir objeto de delegação os atos de competência
privativa da Assembléia Legislativa, a matéria reservada a lei complementar
e a legislação sobre:

85



- a organização (1€) Poder Judiciário, do Ministério l'uI)liCO e do
Tribunal de ('ornas, a earreira e a gairantia de seus membros. bem como a
caiicira e a reinuneiaçio dos servidores de suas secretarias:

ii o plano plurianual, as ditetrizes orçamentarias e o orçailiento.

Y - .•\ delegação ao Governador do Estado (era a forma de iesoluçto
da Assembléia Legislativa, que especilicaní seu conteúdo e os termos de
seu exercicio.

§ 3°— Se a resolução deteriiúnar a apreciação do pr(jeLo pela Assembléia
Le g islativa. esta o ttrí em votação única, vedada qualquer emenda.

Seção VIII
Da Enienda

Ali. 225 - Emenda é a preposição apresentada como acessória de
outra e se classifica em:

- aditiva, a que se acrescenta a outra pw1)siçào

II - modificativa, a que alteia dispositivo sem niodihca-lo
',U i'. 1 aiie i ai niente:

III - substitutiva, a apresentada como succdinea:

a) de dispositivo,

b integral de l)i0P0 S là0 , caso em que jxvsa a denominar-se
substitutivo:

IV - supressiva. a dcstiihlda a excluir dispositivo.
Art. 22h - A emenda. quanto i sua iniciativa, e de autoria:

- de Deputado. podendo ser individual ou coletiva:

II - de representação partidária, devendo ser assinada pela totalidade
de seus nieinhros:

111 - de comissaot cllantl0 incorporada a parecer:

IV -- do Governador do Estado. formulada por meio de niensagein. a
proposição de sua autoria.

An. 227 - Denonuna-se subemenda a emenda apresentada a outra.

Art. 22 - Não será recebida a erlk'rlda que:

-- não for pertinente ao assunto versado na proposição pri nci l)a 1

II - incidir sobre mais de 1 (um) (lispositivoo. salvo matéria correlata.
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Seção IX
Do Requerimento

Subseção 1
Disposições Gerais

Ai-t. 229 - ( )s requerimentos. escritos ou orais, sujeitalu-se a:
1 - despacho do Presidente da Assembléia ou de comissão;
II deliberação de comissão;
III - deliberação do Plenário.
Ar!. 230 - Aos requerimentos de que trata o inciso II aplicam-se, no

que couber, os procedimentos estabelecidos nos arts. 232 e 233.
Art. 231 - Os requerimentos são submetidos apenas a votação e

tramitam em turno L'IiliCO.

PaniiziaÍo único - Poderá ser apresentada emenda ao requerimento
antes de anunciada a sua votação ou durante o encaminhamento desta.

Subseção II
Dos Requerimentos Sujeitos a Despacho do Presidente

Art. 232 - Scii despachado pela Presidente o reqlienment() que solicitar:
- uso da palavra ou desistência dela:

11 - leris'	falar assentado:
lii -	de Deputado;
IV — retificação de ata;
V leitura de matéria para conhecimento do Plenário;
VI - inserção de declaração de voto em ata:
VII - observância de disposição regimental:
VIII - retirada de tramitação de proposição de autoria do requerente,

sem parecer ou com parecer contrário:
IX verificação de votação:
X - informação sobre a ordem dos trabalhos ou a ordem do dia:
.\ 1 preenchimento de lugar vago cni comissão:
XII leitura de proposição a ser discutida ou votada:
XIII - ancxaçào de matérias idênticas 011 assemelhadas:
XIV - representação da Assembléia Legislativa por meio de comissão;
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XV - requisição de lk)Cun)entoS
XVI - 1 uclusão. cmordem do dia, de proposição de autoria do

requerente. com parecer
XVII -- votação destacada de cincndt ou dispositivo;
XVIII - convocação de reunião extraordinária. nos casos previstos

nos inciso.,, II e III do parágrafo único do art. 15-,
XIX -- inserção de (Ioctimcn(() ou pronunciamento oficial nosmais da

Assembléia 1 .ccislativa:
XX - prorrogação de prazo para emissão de parecer:
XXI - convocaça() de reunião especial:
XXII - destinação da primeira parte da reunião a homenagem especial:
XXIII - interrupção da reunião, para se receber personalidade de

rCIeV)
XXIV - designação de substituto a meiiihio de comissão. na  ausência

de supleine:
XXV - constituiça() de ciissão de inquérito:
XXVI - licença de Depuado. nas hipóteses previstas nos incisos 11 e

III do ali. 54:
XXVII exame peli Plenário de matéria de competência conclusiva

das comissões:
XXVIII I)Iolrtào de horário de reuniãox subscrito pelo Colégio

de 1 .idcrcs:
XXIX audiência de comissat) sobre emenda apresentada ciii 2 turno.

sub..rito pelo Colégio dc 1 .íderes:
XXX prorrogação do prazo para posse de Deputado:
XXXI - convocação de sessão legislativa extraordinária:
XXXII -- desarquivamento de proposição:
XXXIII - apuração da veracidade de acusação contra Deputadm nos

tciilios 1k) ari . 62:
XXXIV - inclusão de resultado de votação nominal na ata da reunião,

':')tu registro da posição de cada Deputado.
Parágrafo untei) - 0% rcqueiinientos a que se relerem os incisos VIII

XI. XIII. XIV. XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII. XXIV, XXV, XXVI,
XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII e XXXIII serão apresentados
por escrito, podendo os demais ser apresentados oralmente.
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Subseção III
Dos Requerimentos Sujeitos a Deliberação do Plenário

Ari. 233 - Será submetido a votação o requerimento escrito que solicitar:
- levantamento de reunião cm sinal de pesar,

li - prorrogação de horário de reunião, subscrito por Deputado:
III - alteração de ordem do dia:
IV - retirada de tramitação de proposição de autoria (10 requerente,

com parecer favorável:
- adiamento de discussão:

VI - encerramento de discussão:
VII - votação por determinado processo:
VIII - votação por partes;
IX - adiamento de votação:
X preferência, na discussão ou na votação, de uma proposição sobre

outra da mesma espécie:
XI - inclusão, em ordem do dia, de proposição que não seja de autoria

do requerente;
XII - informações às autoridades estaduais por intermédio da Mesa da

Assembléia:
XIII - inserção, nos anais da Assembléia Legislativa, de documento

ou pronun'iamento não oficial, especialmente relevante pala o Estado:
XIV - constituição de comissão especial:
XV - audiência de comissão para emissão de parecer sobre determinada

matéria, observado o disposto no parágrafo único do art. 183:
XVI - convocação de Secretário de Estado, dirigente de entidade da

administração indireta, titular de órgão diretamente subordinado ao
Governador do Estado ou outra autoridade estadual;

XVII - convocação de reunião extraordinária, no caso previsto no
inciso IV do pará grafo único do art. 15;

XVIII - convocação de reunião secreta:
XIX regime de urgência:
XX - deliberação sobre qualquer outro assunto que não esteja

especificado expressamente neste Regimento e não se refira a incidente
sobrevindo no curso da discussão ou da votação;

89



XXI - prorrogação de prazo de ILllici011amentO de comissão parlamentar
de inquérito e da comissão especial prevista no inciso II do art. III

XXII audiciicia da ('omissão de Constituição e Justiça em 2" turno:

XXIII - rito especial
(/kiso acrescentado pelo ar,. 9' da Resolução da L.VÍ(

n"5.183. de 141711998).
Art. 234 - Dependem de parecer os requerimentos a que se relerem

os incisos XII e XIII do aiiiio anterior.

Seção X
Da Nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas

pela Assembléia Legislativa

Art. 235 - A escolha de Conselheiro do Tribunal de ('onlas pela
Assembléia E.,eeislativa. prevista no inciso II do § 1 "do ali. 78 da Constituição
do Estado. obedecera ao eiui me:

-- corrida a vaga no iii bu tal de contas,untas, cabe ao Presidente da

A'scmblu.ia anunciar sua existência tio praio de 5 (cinco) dias, por meio de
publicação no orgão oficial dos Poderes do Fstado:

II a indicação de candidato dar-se-a mediante FcqUCrilu)clltO instruído
)i11 a documentação exigida no aO 236 e a"áak,assina por. no mínimo. 20'
inte por cen(o) dos Deputados. no praio de lO(dei) dias úteis contados a

partir da data da pu bI i caçã do a ii ti n ci uu da existência de v a"a

§ 1'	Cada Deputado poderá subscrever. no m:íx iiuio. 2 duas
indicações.

2' - Em caso de descumpriiuento do disposto no pantgralo anterior,
as assinaturas do Deputado serão desconsideradas.

* 3" — Se, da aplicação do disposto no p1ragit1 anterior. resultar
numero insuficiente de assinaturas para a ) niliciào. conceder-se-á praio
de 24 (Vinte e quatro) horas pala recoltiJ)OsiçàO do in.iniero de assinaturas.

Art. 236 - ( ) requerimento dc que haia o inciso II do artigo anterior
devera ser instruido com:

"culTiculuil) vitae'' simplificado:

II -- cópia autenticada da carteira de identidade:

III - certidões negativas de ações criminais da justiça comum e da
Justiça Federal do domicílio e da residência do candidato:
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IV - certidões negativas dos cartórios de protestos 011 do distribuidor
do domicílio e da residência do candidato:

V - estudos, publicações técnicas, títulos, entre outros, relativos à
área de conhecimento do candidato OU comprovante de atuação como agente
público em qualquer esfera do poder público por prazo igual ou superior a
lO (dez) anos.

Parágrafo único - Recebido o requerimento pela Mesa da Assembléia.
esta analisará OS documentos referidos neste artigo e, atendidos os requisitos
estabelecidos no art. 78 da Constituição cio Estado, deferirá aquele cuja
documentação esteja completa.

Art. 237 - A existência de ações ou protestos referidos nos incisos III
e IV do artigo anterior poderá, a critério da Mesa da Assembléia, inabilitar o
candidato indicado.

Ar. 238 - Deferido pela Mesa da Assembléia, será o requerimento
encaminhado àconhissão especial. a1)licafldo-Se-lhe o disposto no § l°do ali. 146.

Art. 239 - Publicado o parecer da comissão especial, a matéria será
colocada cm ordem do dia, para deliberação do Plenário.

§ 1° - Havendo mais de 2 (dois) candidatos, os 2 (dois) mais votados
no primeiro escrutínio submeter-se-ão ao segundo escrutínio, decidindo-se
a escolha por maioria simples de votos.

(t4de I)eeis10 No,inaii'a (1(1 Presidência da ÃLKJ n°14, de 9132(X)5.)

§ 2° - Em caso de empate, a escolha recairá sobre o candidato mais idoso.
Art. 240 - O candidato escolhido será nomeado pelo Presidente da

Assembléia no prazo de 10 (dez) dias contados da eleição e será empossado
pelo Presidente do Tribunal de Contas, nos termos do art. 7° da Lei
Complementar n° 33. de 28 de junho de 1994.

CAPÍTULO II

DA DISCUSSÃO

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 241 - Discussão é a fase de debate da proposição.
Art. 242 - A discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive

emendas.
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Au. 243 - Somente será objeto de discussão a proposição constante
na ordem do dia.

Parágrafo único - l-1averi cópia das prOpOSIÇÕeS cm pauta, inclusive
dos pareceres e das emendas-

AH. 244 - Excetuados os protetos de lei orgânica. estatutária OU

eq tu valente a código. ne ii liu mi I)nqa)Mçào permanecerá na ordem  do dia
pala discussão. cio cada (unto, por mais de 6 (seis) reuniões.

§ 1 1 - Pariu os fins deste zIuiiO. fl() será computada a reunião que não
for aberta por falta de 'qu nuuii•.

§ 2° - Não se considera a reunião em cuja palita conste proposição
colo a tiainiulção prevista no § 1° do am i'». no * 1° do ait. 208 e no § 3°
do art. 221 pala eleito de encerramento de (liscussao de pnposiçào com
1 rali ii 1 aç aO sobrestada.

Art. 245 - Será cancelada a ins,-niçito do Deputado qu chamado, não
estiver presente.

Art. 246 - ( ) pra/o de discussão Ixiril cada orador inscrito, salvo
exceções regiinenais. será de:

- (() sessenta) minutos, no caso de proposta de emenda a
Constituição, projeto e veto:

II -- 10 (dez) minutos, no caso de parecer e matéria devol ida ao
exame do Plenário.

Seção II
Do Adiamento da Discussão

Art. 247 - A discussão podeuí ser adiada 1 (uma) vez. pou, no máximo.
5 (cinco) dias, salvo a relativa a projeto sob regime de urgência e Cio.

tríraR urucu -- (.) requerimento apresentado no correr da discussão
que se pretender adiar ficará prejudicado se não for votado i nuediatauuielHe.
seja por Dia de 'ujuorum ou por esgotar-se o tempo da reunião, não podendo
ser renovado.

Seção III
Do Encerramento da Discussão

Art. 248 - () enceuTanueuuto da discuissão dar-se-á pelaíusên(ia de
oradores, pelo decurso dos prazos re g inlentais ou por deliberação do Plenzíro.



Parágrafo único - O requerimento de encerramento de discussão
será submetido a votação, desde que pelo menos 6 (seis) oradores tenham
discutido a proposição.

CAPÍTULO iii
DA VOTAÇÃO

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 249 - A votação completa o turno regimental de tramitação.
§ 1° - A proposição será colocada em votação, salvo emendas.
§ 2' - As emendas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer

favorável ou contrário de todas as comissões que as tenham examinado,
permitido o destaque.

* 3° - A votação não será interrompida, salvo:
- por falta de ''luorum":

li - para votação) de requerimento de prorrogação do horário da reunião:
III - por terminar o horário da reunião ou de sua prorrogação.

'ide Ikei.sâo Normativa da Pre.s'idencia da ALi'vÍG n'3, de
201511908).

§ 4° - Existindo matéria a ser votada e não havendo "quorum". o
Presidente da Assembléia poderá aguardar que este se verifique, suspendendo
a reunião por tempo prefixado.

§ 5<' - Se, à falta de "quoruni" para votação, tiver prosseguimento a
discussão da matéria em pauta. o Presidente da Assembléia, tão logo se
verificar o número regimental. solicitará ao Deputado que estiver na tribuna
a interrupção do seu pronunciamento, a íim de que seja concluída a votação.

§ 6° - Ocorrendo falta de "quorum" durante a votação, será feita a
chamada, registrando-se cm ata os nomes dos presentes.

Ari. 250 - A votaçào das proposições será feita cm seu todo, salvo os
casos previstos neste Regimento.

Parágrafl único - A votação por partes será requerida até o anúncio da
fase de votação da proposição a que se referir.

Art. 251 - A determinação de -quorum- será feita do seguinte modo:
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- o "quorum'' da maioria absoluta, em composição ímpar de membros
da Assembléia Legislativa, obter-se-a acrescentando-se 1 (uma) unidade ao
número de Deputados e dividindo-se o resultado por 2 (dois):

II - o "qLRwum de 113 (uni terço) obter- se-á:

a) dividindo-se por 3 (três) o número de Deputadow se este for múltiplo
de 3 (três):

b) dividindo-se por 3 (três), acrescido de 1 (uma) ou 2 (duas) unidades.
o número de Deputados. se este não for múltiplo de 3 três t:

III - o ''qUorUtil ' de 2/3 (dois terços) obter-se-a multiplicando-se por
2 (dois) o resultado obtido segundo os critérios estabelecidos no inciso
anterior:

IV - o (LiOi'Uni " de 3/5 (ti-és quintos) obter-se-a:
a) dividindo-se por 5 cineo o número de Deputados. se  este for

i'nútti1)l(> de 5 (cinco), e multiplicando-se o (Itiocictite obtido por 3 (três):
h) di\ idindo-se por 5 (cinco), acrescido das unidades necessárias. o

número de Deputados. se este não for inultiplo de 5 (cinco), e multiplicando-
se o quociente obt RIO por 3 (três).

Ari. 252 - Salvo disposiçao constitucional em contrario, as deliberações
no Ptenario serão ti miadas p r maioria de vi itt s presente iri ais da fiel ade
dos Deputados.

Ao. 253 - Tratando-se de assunto em que tenha interesse pessoal, o
Deputado fica impedido de votar. computada sua presença para efeito de
''quoru Iii''.

Art. 254 - Após votação ciii reunião pública, o Deputado poderá 1 aier
declaração de voto pelo prazo de 5 (cinco) minutos.

(A l'li&,'() ('(11H ?('(/(lÇ'O) (IWI(1 J)('/() ((11.3" Resolução da .4L1G
li" 5.183. de /-I/7//9')$).

Art. 255 - () painel eletrônico será usado na votação de proposições.
por qualquer f)roceSsO, salvo no simbólico. (It i aIitt() seu uso se restringirá à
verificação de votação, e nos casos (te esciulinio secreto que obedeçam a
procedimentos regimentais específicos.

Ao. 256 - O registro de presença será verificado pelo Presideme
da Assembleia por meio do quadro si notico e constará no painel
elcironico na segunda parte da reunião, ao iniciar-se a votação da matéria
da Ordem do Dia.



Art. 257 - í\ verificação de "quorum" será feita pelo Presidente da
Assembléia, de plano, por chamada ou por meio de sistema eletrônico, caso
em que, somente no final do procedimento. o resultado Constará no painel.

Seção II
Do Processo de Votação

Art. 258 - São 3 (três) os processos de votação:
- simbólico:

II - nominal:
III - por escrutínio secreto.
Art. 259 - Adotar-se-á o processo simbólico para todas as votações,

salvo requerimento aprovado solicitando adoção de outro processo OU

disposição regimental cm contrário.
§ 1° - O requerimento a que se refere este artigo será apresentado até

o anúncio da lise de votação da proposição.
§ 2° - Na votação simbólica, o Presidente da Assembléia solicitará aos

Deputados que ocupem os respectivos lugares no Plenário e convidará a
que permaneçam assentados os que estiverem a favor da matéria.

§ 3° - Não sendo requerida, de imediato, a verificação de votação. o
resultado pioclaniado tornar-se-á definitivo.

Art. 260 - Adotar-se-á a votação nominal:
- nos casos em que se exige "quorum" de maioria absoluta, de 213

(dois (erços) ou de 3/5 (três quintos), ressalvadas as hipóteses de escrutínio
secreto:

II - quando o Plenário assim deliberar.
§ 10 - Na votação nominal. os Deputados manifestarão sua posição

favorável ou contrária à aprovação da matéria ou votarão em branco.
registrando ''sim'' OU ''não" OU ''em branco", pelo sistema eletrônico de
votos.

§ 2° - Concluída a votação, o Presidente da Assembléia comunicará o
resultado.

§ 30 - Imediatamente após a votação, será encaminhado à Mesa da
Assembléia, para que conste, na ata dos trabalhos, o relatório correspondente,
que conterá os seguintes registros:

- a data e a hora em que se processou a votação
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a matéria oheto da votaçío
III -- o iesultaik) da votação:
IV - o nome dos I)eputados votantes, discriminando-se 1)5 que votaram

a lavou. contra ou em branco.
Art. 2( 1 - Adotar-se-á o voto secreto nos seguintes casos:
1 - eleições e escolhas de competência cia Assembléia Legislativa

previstas na Constituição do Estado. 011 quando a lei o exigir:
ii - perda de mandato de 1 )cputado:
III - concessão de licença para inStatlIaÇ5() de processo criminal contra

Deputado, nos termos do § 1 0 110 art. 50 da Consiituiçao do Estado:
IV - decisão sobre pisão de Deputado em caso dc flagrante dc crime

inaíiançávcl e autorização de lrmnação de culpa. nos lermos do A46 alt. 47:
V -- autorização pala instauração de processo cunha o GweMidor e

o Vice-( overnaclor cio Estado. nos crimes de iesponsahilmdade, e comuta
Secretário de Estado, nos crimes de responsabilidade conexos com aqueles:

VI - autorização para instauração de processo contra Sccretiimo de
Estado em 1l'iltiCS de i'es1,onsahilidide não conexos COifi OS 110 (jo ernador,
desde que solicitada pelo Tribunal de Justiça:

VII - pedido de intervenção federal, pala eleito do disposto no inciso
1 do ar(. 36 da Constituição da República:

VIII	interesse l)essOil ck Deputado:
IX - julgantentt) (Ias contas do ( ;overnador do Estado e do Tribunal

de (.' mias:
X - apreciação de veto a proposição de lei:
Xl - suspensão (te imunidades constitucionais dos Deputados.
Au. 262 - As proposições acessorias serão votadas pelo pI'OCesS()

al)licá\ cl à proposição principal, salvo os requerimentos incidentes.
Art. 263 - Ocorrendo talha no sistema do painel eletrõnico, adotar-se-

a o seetiintc
na otação nominal, a nuanilestação dos Líderes precedera à (los

demais Deputados, os quais, ao anuncio de seu nome. re\poTl(11'l'ãO "sim".
ou ''em branco'', conforme queiram votar a favor, contra ou cm branco:
II - na votação secreta, Serão atendidas as seguintes exigências e

lonual idades:
a) utilização de cédulas impressas ou datilografadas:



b) chamada dos Deputados para votação:

e) colocação das cédulas, pelo Deputado. na cabine indevassável, em
sohrecaria rubricada pelos cscrutinadores:

(1) colocação, pelo votante, da sobrecarta na urna:
e) realização de segunda chamada dos Deputados:

f) abertura da urna, contagem das sobrecartas e verificação, para
ciência do Plenário, de coincidência de seu número com o de votantes;

e) abertura das sobrecartas e separação das cédulas de acordo com o
resultado obtido:

li)  leitura dos votos por uni escrutinador e sua anotação por outro, à
medida que forem sendo apurados:

leitura do resultado da votação pelo Presidente:

III - na verificação de votação, o Presidente solicitará aos Deputados
que ocupem os respectivos lugares, convidando a se levantarem os que
tenham votado a favor e repetindo o procedimento quanto à apuração dos
VOtOS contrários.

Parágrafo único - Depois de realizar-se, em segunda chamada, o
procedimento previsto no inciso 1 relativamente aos Deputados ausentes.
será proclamado o resultado da votação.

Seção III
Do Encaminhamento de Votação

Au. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo
prazo de 10 (dez) minutos, incidindo o encaminhauiiento sobre a proposição
no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por
fartes

(('api1 tom redação dada pelo ar!. 3° da Resolução da
,tL%íG n 5.183. de 141711998).

§ 1° - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número
de oradores para encaminhamento de votação de proposição.

§ 2°--- No encaminhamento de votação, serão observados os seguintes
procedimentos:

- o Líder terá preferência pala fazer USO da palavra:
li —quando houver pedido simultâneo da palavra, atender-se-á ao critério

estabelecido no art. 158:
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II - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo praio de
5 tciuco minutos. 3 três) Deputados. sendo 1 uni) a favor. l (um) contra
e o relator, cota preferência para o autor do destaque.

Seç5o IV
Da Verificação (te Votação

Ai-t. 265 - O requerimento de verificação de votação i privativo do
processo simbólico. podendo ser repetido 1 (urna) vei.

Art. 266 - () Deputado ausente durante a votação não poderá participar
da verificação.

Seção V
Do Adiamento (te Votação

Art. 267 - A votação poderá ser adiada 1 (urna) vez. se requerido o
adiamento por Deputado até o inoilicilto em que for anuiiciada, salvo nas
liip6tescs do	I Si art. 1 9. do § 1' do art. M8 e do § 3° do art. 222.

§ F - () adiamento será concedido para a reuniao seguinte.

§ 2° - Considerar-se-á preiudicado o requerimento que, por esgotar-
Se o lR)1ario da reunião ou por falta de quorun1. dei\ar de ser vOtadO.

c..X p í,rtjLo IV

DA REDAÇÃO FINAL

Art. 2' -Terão redação final a proposta de ciiiemla à ('oiistituiçào e
o

§ 1" - A ('omissão de Redacão, no praïo de lO (dez dias. emitirá
cm que dará fornia à matéria aprovada, segundo a técnicaica 1 eg isi 1 a,

corrigindo eventual vício de linguagem, defeito ou erro material.

§ 2' -- Apresentado. o paiccer de redação final será discutido e votado:

1 - em Plenário:
II na comissão que houver deliberado eoncl usi vanlente sobre

o projeto.
• Vide Decisão No,,natita (1(1 Presidência (1(1 .4L3ÍG a" 13. de
I91I012004.)
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Art. 269 - Será admitida, durante a discussão, emenda à redação final,
para os fins indicados no § 1° do artigo anterior.

Art. 270 - A discussão limitar-se-á aos termos da redação, e nela
somente poderão tomar parte. 1 (uma) vez e por lO (dez) minutos, o autor
da emenda, o relator da Comissão de Redação e os Líderes.

Art. 271 - Aprovada a redação linal, a matéria será enviada, no prazo
de lO ( dez) dias, à sanção, sob a forma de proposição de lei, ou à
promulgação. conlorme o caso, ressalvado o disposto flOS arts. 196 e 202.

CAPÍTULO V
DAS PECULIARIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO

Seção 1
Do Regime de Urgência

Art. 272 - Adotai-seá regime de urgênct para i i deternunada
proposição tenha tramitação abreviada:

- por solicitação do Governador do Estado, para projeto de sua autoria,
nos termos dos arts. 208 e 209:

II —a requerimento.
Vide Emenda à ('oisiiniiç'ào o" 42, de 1411112000).

§ 1"— Só poderão tramitar simultaneamente, em regime de urgência. 4
(quatro) proposições, sendo 2 (duas) por solicitação do Governador (li) Estado
e 2 (duas) a requerimento de Deputado.

§ 20_ Por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do Colégio de
Líderes, admitir-se-á a tramitação de mais 1 (um) projeto, por solicitação do
Governador do Estado, e de mais 1 (uma) proposição, a requerimento de
Deputado. além do limite estabelecido no parágrafo anterior.

§ Y' - O disposto no inciso 11 não se aplica a projeto que dependa de
"quorum" especial, de lei orgãnica, estatutária ou equivalente a código e aos
projetos de que trata o art. 204.

Art. 273 - Na tramitação sob regime de urgência, serão observadas as
exigências regimentais, com as seguintes ressalvas:

- dispensa da exigência de prévia publicação dos pareceres e demais
proposições acessórias;
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II - redução à metade dos pra/Os re!imenlaiS. ressalvado O disposto
no § 3° do art 27.

• (/lUis) 1(110 I((/(ÍÇ(U) (/Ud(1 (7('I() art. 3" da Ri'sIução da
.i..tR' o° 5.J3, de 141711)(M).

Aut. 274 - A discussão de pruposiçao em regime de urgência
não ultrapassará 4 (quatro) reuniões consecutivas contadas da data
de Sua inclusão em ordem do dia, observado o disposto nos § l e 2°
do ar(. 244.

Seção II
Da Preferência e do Destaque

Art. 275 À prefeu'cneia para discussão e 4)1açao de proposições
obedecerá à ordem seguinte, que poderá ser alterada por dcl iheraÇào do
Pleruái'io:

-- proposta de emenda i ('onstituiçào:
II projeto de lei do ) plano mineiro de desenvolvimento integrado:
III - projeto (te lei do plano plurianual:
IV - projeto de lei de diretrizes orçamentária-,:

- projeto de lei do orçamento e de abertura de crédito:
VI projeto sob regime de urgência:
Vil	veto e nialeria i uru pugnada:
VIII - projeto de resolução
IX - projeto de lei complementar:
X - projeto de lei orgânica. estatutária ou equivalente a código:
Xl - projeto de lei ordinária.
An. 276 - A proposição com discussao encerrada terá prioridade para

votação.
Art . 277 - Não se admitirá preferência de matéria em discussão sobre

OUIIil Ci)) votação.
Art. 27 - ifiltue pupsições da mesma espécie, dar-se-á preferência

aquela com discussao já iniciada.
Art. 2 79 - NZL0 estabelecida em requeri inculto aprovado. a pre 1 ciência

entre emendas será regulada pelas segui fies normas:
- o substitutivo preferirá a proposição a que se referiu':
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II - a emenda supressiva e a substitutiva preterirão às demais, inclusive
à parte da proposição a que se referirem:

lii - a emenda aditiva e a modificativa serão votadas logo após a parte
da proposição que visarem a alterar;

IV - a emenda de comissão preferirá à de Deputado.
§ 1° - O requerimento de preferência de uma emenda sobre outra será

apresentado antes de iniciada a votação da proposição a que se referir.
§ 2" - Na ocorrência de mais de 1(uni) substitutivo de eoniissão, o

exame do último terá preferência sobre os demais e, assim. sucessivanlente.
Ai-t. 280 - Quando houver mais de 1(uni) requerimento sujeito a

votação, a preferência será estabelecida pela ordem de apresentação.
Paiágral único - í\prescntados simultaneamente requerimentos que

tiverem o mesmo objetivo, a preferência será estabelecida pelo Presidente.
Ai-I. 281 - A preferência de uma 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 anúncio da fase de votação da proposição
principal, exceto o relativo a proposição submetida a rito especial de
tranlitação, o qual deverá ser requerido até o início da segunda parte da
reunião.

• (Capat com redação dada pelo a,i.3" da Resolução (1(1

ALM(; ,° 5.183, de 14/7/1998).
§ 1" - Cada Bancada, por intermédio de seu Líder, poderá requerer

destaques até o limite de 1/10  (uni décimo) do número de artigos da
proposição e de 1/10 (uni décimo) do número de emendas, assegurando-se
o mínimo de 1 (uni) destaque por representação partidária.

• (Pamá,i'rafo acrescentado pelo ai!. 7° da Resolução da ,ILMG
a" 5.183, de 141711998).

§ 2° - Os destaques, para votação) cm separado, de partes do artigo
integrarão o limite previsto no parágrafo anterior, relativamente ao número
de artigos da proposição.

• (Parágrafo acrescentado pelo art. 7" da Resolução da .4LMG
n <'5.183, de 141711998).

Art. 283 - A alteração) da ordem estabelecida nesta seção não
piejoiolicani a prioridade fixada no § 1° do art. 198. no § 1° do art. 208e no
§ 3° do art. 222.
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Seção III
Da Prejudicialidade

Art. 24 - ('onsiclerata-se prejudicadas:
-- a discussão ou a VOtaÇ.k) de proposição colil Ohjeti\O idêntico ao

de outra aprovada ou te jeitada na ii esnia cssào legislativa:
li - a discussan ou a votação de proposição semelhante a outra

considerada incoiistittieional pelo Plenário,
III - a discussão ou a \Otaçã) de pi-t)p(>-.,içào anexada a outra, quando

aprovada ou rejeitada a pri mci ra
IV - a proposição e as emendas incompatíveis com substitutivo

apo vado:
---a emenda ou a subemenda de matéria idêntica à de outra aprovada

ou rejeitada:
VI - a emenda ou a subemenda em sentido contrário ao de outra

aprovada:
VII - a emenda ou parte de proposição incompatível com matéria

aprovada em votação destacada.
Parágrafo único - ( ) disposto nos incisos V e VI não se aplica a

emendas constantes no parecer da Comissão de Constituição e Justiça
plC\ IStO rio	2° do ali. 185.

Seçào IV
Da Retirada de Proposição

M. 285. ,- \retirada de proposição será requerida i)eI O autor.
interrompendo-se imediatamente a sua tramitação.

§ 1° - Antes da apreciação do requerimento. o Presidente intorniara a
tramnitação da pi-oposição a que ele se referir.

2° - A dcsi stCncma da retirada de proposição ou a rejeição cio
requerimento implicará a retomada da tramitação no pomito em que foi
iii te rr t o pi da.

3° - Não seta objeto de requerimento a retirada de proposição cujo
processo de votação já esteja iniciado.



Seção V
Do Rito Especial

(Seção a rcs entada pelo art. 1 da Resolução da A LMG
n'5183, de 14/7/1998).

Ari. 286 - (Revogado pelo ai!. 4° da Resolução da ALMG n°5.197,
de 3011112000).

• Dispositivo revogado.
"Art. 286 - Por deliberação do Plenário, poderá ser adotado
j(() especial de tl'alIlitaç'ã() /)(lr a proposição.
/O_ So /)och'rcio tramitar Si,nultan('amente pelo rito especial

2 (ditas) proposiç-ões.
2' - O l'it() especial de tramitação não se aplica (10% projetos

de que (1(11(1 (1 (j/f• 204.
• (Artigo acrescentado pelo art. ]'(/a Resolução da .4 LMG n°
5.183, de 141711998).

Ai-[. 287 - (Recot,'ado pelo (1,1. 4° da Resolução da ALM(; n°5.197,
de 3011112000).

• Dispositivo revogado:
Art. 287 - NO rito especial, serao observados 0.5 s(''1lifltc'.s

proce(linientos:
1 - os oradores serão inscritos pelo Líde,; que deverá declarar
o posicionamento relativo à proposição do Bloco Pa rla,nen-
lar ou da Bancada não coligada em Bloco:
II - a /)alw'l'a será coiueclu/a alter,iada,,u'nte, observando-se:
a) a distribuição eqüitativa do tempo de uso da palavra entre
BlocosParlwnentares e entre Bancadas favoráveis e contrárias
à proposição.'
1)) O posicionamento contrário, e .tat 'orch 'el à proposição,
durante a discussão e o encaminhamento de t'otaçã(,:
e) (1 ordem de inscrição dos Blocos I'wlanienta,es e das
Bancadas:
cl) a ordem de inscrição do Deputado:
111 - o praz-.o de discussão será de, no lUL ViOlO, 4 (quatro)
horas, podendo cada orador usa! da /)alaI'!'a por ah 30
(trinta) minutos:
/1' - o pi-(í,-,o de encaminhamento de votação será dc, no
máximo, / (unia) hora, podendo cada orador usar da palavra
/)o!' até 10 (dez) ,fli,111t05
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- tU ) ('IU(i(itlii/UiFII(!iU ) de ina!e,ia (/eSt(l(W/(i. /(I1à0 uSo (1(1
j)al((%t(i 2 (dois) Dej iiioidos Se,U/() / (tutu) a faror da proposi-
ção e / ( u,n ) contra. pelo pra --o de ate 5 (cinco) lHifllttO.S 11(1(1

tini:
VI - tio encaniun/lamento de Io!tlÇ(70 de icqluJiu?ien(o
i,uitieiuie, farão uso da palavra 2 (Sois) L)epuiiados. sendo /
(uni) ti fonut da jiojio.içào e / (um) contra, pelo prazo de ot
10 de:) lilililitOs ttititi um:
X II - VIti dispeuistid O ii?it'ï.Stl(io regimental entre os dois
11117105 o/e Iion!Iilaçao.

1" -- (_)iuint/o (1 1)t/!iiltit/0 1115(1710 /100 /,:ei liSo C/tI paiOl/SI ou
não unii,ar 100/O t, 1eilI/)O /)ieti 510 !IoÇ iFl(i.SO5 iii O IV (iLSFC

ar1i'o, seio a pala v/o trwi/erida. por indicação tio Lider de
Bloco l'arlanieniar ou de Bancado, indepeiideiiieim'nte de
i??s(liçIU) /1(11a i)tf)illtitlOS que. ,ehitivanienie (1 J/UiI(')f(l.

te/ilia/li /)OSIÇ(l0 iiit'iiiii a do l)t'/)I11(U/o) OU/O) /)I(1() de j)IOFlu(/U

titl/flt)l10 soro! conpietdo.
Aplicado o tiisf)oU) 110	1' t (li/Ida i(il/1)ldO tempo lia')

tíli/LTo1(/0 /)Ol • Btll?t(l(/(LS (lute ietilitiiii tiete!7llinadtl posição
re/aIilanutnle tio, pio/elo. ('550 1(i)l/O ,s('i(i 1,oinsfe,it/í) a lauta-
das que tenham. quouulo à niatelit!. posição tonhiSiiitl a daqut'-
IaS.

- (juando se outiotar o rito e.spociai paii! f)1O/)OSiÇQO 0/lit'
este ja ira,uutando el!1retituuC de uIrt('Iuia, 05 /)ltlZt ).5 de que
nalaiti 05 111(1505 iii, ,: \'o' VI tit'stt' ((l1I1() titio se redu:ua(' a
ineUUle.

4 - leia diri'iio o i/?s( tição para /i:er uso da ptiio tua.
o disposto ij() 111(75() 1, (III 0/1W cou/)e1 o De1,i,itido

iiuieç'!au:le de ,ep,e.seliituç (1 podo/alui de tolnposiçao Ii1(1/l('l!

(i iiislt/it'i('!?te /)(!!t( tu fol7naçao tio !?(!1l((ld(l.
(4 ltiIo) acre.scelllado fIe/O tu;!. 1 tia Resolução do ,-%Lu;

li" 5/83. de
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'I'ÍTTJI O viii

I)A PA RTICIPAÇÃ() i)A SOCIEI)ADE CIViL

CAPÍTULO 1
DA 1NICIAI'IVA DE LEI

Ari. 288 - Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria
indcicgável, a iniciativa popular é exercida pela apresentação, à Assembléia
Legislativa, de projeto de lei subscrito por, no mínimo. 10 (dez) mil eleitores
do Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída.
que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.

§ l° - Dos subscritores do projeto, no máximo 25Ç (vinte e cinco
por cen(o) poderão ser eleitores alistados na Capital do Estado.

§ 2° - Quando necessáno, a proposição será encaminhada à Comissão
de Constituição e Justiça para sua adequaçào às exigências do art. 173.

§ 3° - Nas comissões e em Plenário, poderá usar da palavra ixii
discutir o prjeto de lei de iniciativa popular, pelo prazo total de 60 (sessenta)
minutos, o primeiro signatário ou aqueles que este houver indicado.

• (Paríii'rafo acrescentado pelo ali. 1° da Resolução da ALAíG
li <> 5.212, de 91.512003)
• (Artigo ,enumerado pelo art. I°da Resolução da ALI'IG
n°5.183, de 141711998).
• (Vide !)elibeuação da Mesa da ALMG n°2.333, de 41612003.)

Art. 289 - É facultada a entidade associativa da sociedade civil, com
exceção de partido político com representação na Casa, a apresentação à
Assembléia Legislativa de proposta de ação legislativa.

• (Vide Fazenda à Constituição n° 32, de 18t3/1998).
§ l O - A proposta a que se refere este artigo será encaminhada à

apreciação da Comissão de Participação Popular, que poderá realizar audiência
pública para d iscut í- la.

§ 2° -Aprovada a proposta, esta será transformada em proposição de
autoria da Comissão de Participação Popular ou ensejará, quando for o caso,
a medida cabível.

§ 3" - Será anexada à proposição de autoria da Comissão de Participação
Popular a proposição em traiuitaçào que com ela guarde identidade ou
semelhança, desde que a proposta de ação legislativa que originou a
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pioposiç5o (LI ('onussao tenha sido protocolada antes da proposição de autoria
paiianiit:ti'.

§ 4° - Aplica-se i pl'1)siÇ5() de que laia este alugo o disposto no § 3°
do art. 2S.

• (% ?'l j l() 1('1lIi1fl('IU/O pelo ali. 1" da Reo/uç)o (1(1 ALAI(;
n ` 5.183. de 141711998).
• (. ,ijo (OH ?c'(laça( dado pelo art.3" da Re.oliição da
A1.M(; n°5212. de 9/52003).
• ( Vide Delibeiação da Meça da .4L.w(; ,," 2.333. de 4/Ó12003.

CAPÍ11..JL() II
DAS REPRESENTAÇÕES POPULARES

Art. 290 .\ representação popular de pessoa 1 ísica ou jurídica contra
ato ou Oiliissa() de autoridade 0(1 eiitidade publica ou contra ato imputado a
membro da Asseiiihléia Legislativa será examinada pelas confissõe s ou pela

lesa. desde que seja:
encaminhada  por escrito e assinada:

li matéria de competência da Assembléia 1 .eeislahi a.
Paiíglat'o ulilco - () relator (la c()mlss:Io a que lor distribuída a matéria

apresentara iclalorio Clii conformidade com o ali. 114, do (Itial se dará ciência
I 15 l utelessado'.

• (.)li("' i'eiiiiiiieiüd' elo ali. 1" £10 Resolução da .41i1(;
a" 5. 183. de 1417111M).

CAPFE'UIÁ) LII
DAAUDIÊNCIA PUBLICA

291 - As comissoes poderão real i/ar retiniio de audiência pública
com cidadãos. oreaos e entidades públicas ou civis, pala lustruil lilatélia
leizislauiva em tramite. beiii 4.OIii() pala tratar de assunto de interesse público
reI e vau te atine ri te ú sua úlea de altiação, 1 ued ali te prup lst a de qti a 1(1(1 CI

membro ou a pedido da entidade i iteresszida.

Parúgral muco - Na proposta 0(1 110 pedido. constara In(licaç() da
matéria a ser examinada e das pessoa ,, a serem ouv idas.

• i.t 111,18 ) !e?llelllCl(UlO f ;elo mi. 1° (1(1 Reo/uçao do 41tIG
a" 5.183, de 141711998).
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Art. 292 - Cumpre à comissão, por decisão da maioria de seus
membros, fixar o número de representantes por entidade, verificar a
ocorrência dos pressupostos para o seu comparecimento C determinai o
(lia, o local e a hora da reunião.

Parágrafo único - O Presidente da comissão dará conhecimento da
decisão à entidade solicitante.

(Artigo renumerado pelo ali. 1" da Resolução da .4LMG
n° 5. 183, de 141711998).

Art. 293 - A ordem dos trabalhos, na audiência pública, atenderá, no
que couber, ao disposto nos arts. 157 e 159 e às normas estabelecidas pelo
Presidente da comissão.

• (Artigo renunzerado pelo ar!. l°do Resolução da ALMG
zi° 5.183, de 1417119(m).

Art. 294 - A reunião de comissão destinada a audiência pública em
regiào do Estado será convocada com antecedência mínima de 3 (três) dias.

• (Artigo re,zu,nerad( ' pela (1ii. l" da Resolução da ALMG
a" 5. 183. de 141-111098).

CAPÍTULO IV
DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS

Ait. 295 - Para subsidiar a elaboração legislativa, a Assembléia poderá
promover, por iniciativa da Mesa, eventos que possibilitem a discussão de
temas de competência do Podei- Legislativo hstadual. em Parceria cujo
entidades da sociedade ci ïl organizada.

• (Artigo l('IllillIel(UlO pelo art. 1" da Resolução da A LMG
,z° 5.183. de 141711998).

Art. 296— Incluem-se, entre os eventos a que se refere o artigo anterior:
- seminários legislativos:

II - fóruns técnicos.
Parágrafo único - A Mesa da Assembléia definirá, em regulamento

próprio, os objetivos e a dinamica de cada evento.
(Artigo remunerado pelo ar!. 1° da Resolução da AL/t'íG

n'5.183, de 141711998).
Art. 297 - Aplicam-se às proposições resultantes de eventos

institucionais as normas de tramitação previstas neste Regimento, observados
os seguintes procedimentos especiais:
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- a partir da 11)rCSCntaÇã() de anteprojeto pela com issao de
represeiitação do evento, será de 20 t vinte) dia, linwrogável por igual período.
o P''° para a comissão  cuja competência estiver relacionada ao tema
apre..,entar a proposição conespoudenle:

II - a coniisã de representação poderá participar dos debates na
comissão autora da proposição:

III - as emendas oleiecidas zi proposição receberão parecer da L0ifl1SS()

competente, nos 2 (doisi iurnos de traiu itaçt).
Parárafo único - No caso de não ser exercida a prerrogati\ a pre kia

no ilICisO 1 , a iniciativa caberá a qualquer Deputado.
(.1 fio ,e,zunzerado pelo urt. 1° da Reo ' lução da .4LMG

,i ' 5. IN$, de 141711 ()()S).
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TÍTULO IX

REGRAS (;ERAIs DE PRAZO
Art. 298 Ao Presidente da Assembléia e ao de comissão compete

fi ,scaliiar o cumprimento dos prazos.
(.4iiigo ien:unerado pelo (u. /0 da Resolução da ALMG

o° 5.183, de 141711998).
Art. 299 - No plOcCSS() legislativo, os prazos são fixados por:

- mês:
li -dia:
III - hora.
§ 10 - Os prazos indicados neste artigo contam-Se:

- de data a data, no caso do inciso 1:
li - excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, no caso do

II1CIS() II:
lii - de minuto a I1il)Uk). no caso do) iilCiS() III.
§ 2° - A contagem dos prazos terá seu começo OU término prorrogado

pala o primeiro dia útil posterior à data fixada, nos seguintes casos:
-- quando o tenho inicial coincidir com sábado, domingo, feriado ou

véspera desses dias:
lI - quando o termo final coincidir com sábado, domingo ou liado.

• (Aiiiço renuunerado pelo art. 1" da Re.oluçïuo da ALíG
n°5.183. (/(' 141711998).

Au. 300 - Os prazos são contínuos e não correm no recesso.
• (Artigo l('fltF,,iel'(IdO /)elo ar!. /0 da Re.oIução da A L4'I(;
a" 5.183. de 141711998).

Art. 301 —Os pedidos de informação, assim consideradas as diligências,
suspendem a tramitação. 1 (unia) \ei. cm cada comissão. 1)01, no máximo.
5 (Cinco) dias úteis.

Parágrafo único -- Os projetos de que tratam as alíneas ''a" e "b" d
inciso 1 do art. 103 terão suspensa a tramitação até oitme se atenda ao pedido
de inli)nIuaÇãO.

• (Artigo 1eullinl('r(Ido pelo a,?. 1" da Resolução da A LMG
a" 5.183, (te 141711998).
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TÍTUI Á) X
DA POSSE 1)0 GOVERNADOR E DO VICE-

GOVERNADOR 1)0 ESTA Do
Art. 30.2 - Aberta a reuniao solene para a 1O5se 110 (h ernador C do

V ice -Go\'elrhldor do Estado, o Presidente da Assembleia desiLnaní coiuissÏo
de Deputados para recebe- los e introdu,i-los no Plemíruo.

ltUíCi.ik) único - ( ) Governador e o Vice-( uovernador do Estado
tomalo assento ao lado do Presidente da Assembléia.

(Aiii'o re,iu,neiado pelo ari. 1" da R'.s 'liiçu' da AIAIG
n 0 5.183. de 141711(M8).

Art. 303 - Prestado o compromisso constitucional. o Presidente da
Assembléia declarara empossados o Governador e o Vice-Governador do
Estado, lavrando-se termo em livro pnoprio.

• (A lii1O ,en,one,ade' pelo art. 1" da Re'.oliiçao da .41,A1G
i ' 5./S.. /i 14171109)

Art. 304 - Vagando o caio de Governador e de Vice- Governador do
Estado, ou oLoiTerid() O impedimento (lestes. z, F)OSSC (k Seu sLIbStit(it() aplica-
se o disposto nos artigos anteriores.

• (.4 itiíi' re;lllnu'r(ul( pelo ar!. l da Rcsoluçïio da 1L4lG
110 5.183, de 141711008).



TÍTULO XI

1)0 COMPARECIMENTO DE AUTORIDADES
Ar[. 305 - () Presidente da Assembléia convocará reunião especial

para ouvir o Governador do Estado, quando este manifestar o propósito de
expor assunto de interesse público.

(Aiiiç'o renu,,u'railo pelo ar!. ]"</a Resolução da ALMG
n" 5.183. de 141711998).

Art. 306 - A convocação de Secretário de Estado, de dirigente de
entidade da administração indireta ou de titular de órgão diretamente
subordinado ao Governador do Fstado, para comparecerem ao Plenário da
Assembléia Legislativa ou a qualquer de suas comissões, a eles será
comunicada por meio de ofício que conterá a indicação do assunto a ser
tratado e a data designada para seu comparecimento. § 10 - Se não puder
atender à convocação, a autoridade apresentará justificação. no prazo de 3
(três) dias, e proporá nova data e hora para seu comparecimento.

§ 2°	O não-comparecimento injustificado constitui crime de
responsabilidade, nos termos da legislação.

(.4 riigo remunerado pelo ar!. 1" da Resolução da AL.%IG
,z' 5183, de 141711998).

Art. 307 - Em caso de recusa ou de não-atendimento a convocação
ou a pedido de informação, bem como de prestação de informação falsa,
nos termos dos incisos VII. VIII e IX do art. 100 e dos incisos XII e XVI
do art. 233, por dirigente da administração indireta. pelo Comandante-Geral
da Polícia Militar ou por outra autoridade estadual, a Assembléia Legislativa
OU qualquer de suas comissões cientificará do lato a autoridade competente.
l)W1 sua aptiração, atendimento, ao solicitado e aplicação da penalidade cabível,
no prazo de 60 (sessenta) (lias. Parágrafo único - Por solicitação de qualquer
comissão ou a requerimento aprovado em Plenário, a Mesa da Assembléia,
nos 5 (cinco) dias subsequentes ao término do prazo estipulado neste artigo.
encaminhará à autoridade competente pedido escrito de informação acerca
dos procedimentos e das medidas adotadas, sob pena de responsabilização.
no caso de não-atendimento no prazo de 30 (trinta) (lias.

o (Artigo remunerado pelo ar!. 1" da Resolução da ALMG
11° 5. 183, de 141711998).

Art. 30 - O Secretário de Estado poderá solicitar à Assembléia
Legislativa ou a uma de Suas comissões que designe data para seu
comparecimento, a fim de expor assunto de relevância de sua Secretaria.
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Pará g rafo tinico - O comparecimentoque se refere este artigo
dependera de prévio entendimento com a Mesa da \ssembléia.

(Artigo remunerado pelo ali. I' dii Re.wIuç-ào 'iii A LMG
o' 5. 183, de /4/7//99X).

Art. 309 -- Poderá Ser prorrogado, de ofício, pelo Presidente da
Asseinbkia o tempo lixado para exj)OsiÇiÚ de Secretário de Estado ou de
dirigente dc entidade da admi nislraço indireta e para debates que a ela
sucedereiii.

• (;t Iii go ,e,uuuerado 'eit' 01. 1" tl' i RCSOIIIÇ(10 da .41.'v!G
n 11 5.183. de 1417119Q).

Art. 3 lO- Durante a exposiçio e os &khate' na ;\.semblia 1 .eislati' a.
o Secretário de Estado ou o dirigente de entidade da administração indireta
licam sujeitos is normas regimentais que regulam os debates e a questão de
orde m.

• (A/ligo re;wiuoa/ /'('l(J ali. 1' ia Resolução da .4LtÍG
n"5.183, de 1417119os')



TÍTULO XII

DO PROCESSO NOS CRIMES DE
RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR, DO

VICE-GOVERNADOR E DE SECRETÁRIO DE ESTADO
Art. 311 -0 processo nos crimes de responsabilidade do Governador,

do Vice-Governador e de Sectctírio de Estado obedecerá a legislação especial.
Parágrafo Único -- Aplica-se o disposto neste artigo ao Procurador-

Geral de Justiça e ao Procurador-Geral do Estado.
• (A Pligo renunerado pelo art. 1" da Resolução cia ALMG
n' 5.183, de 141711998).
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TÍ'I'UL() XIII
LX) CREDE NCIANIENTO DOS REPRESENTANTES

DOS ÓRGÃOS DE COM UNICAÇ'O
Ari 312 Osórgãos, de (omunicaçao poderão credenciar-se perante

a Mesa da Assembleia para exercício das atividades jornalísticas, de
intorIllaça() e divuli.aç5o.

Parágrafo único - Somente terio aLcso às depeirdencias pri\ati\ as
da Assembléia LeisIativa os jornalistas e demais profissionais
credenciadus. podendo a Mesa da Assembleia, a qualquer tempo. rever o
c rcd ei ci tu en

.• ,iiio renumerada pela ar!. 1" da Resoluç(io da .4LM(;
n « 5.183, de 14/7/1998).
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TÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Ai-I. 313 - A eleição da Mesa da Assembléia para o segundo biênio da

14' Legislatura dar-se-á em reunião especial, na última quinzena da segunda
sessão legislativa ordinária.

Parágrafo único - A posse dos eleitos, observado o disposto no § 3°
do art. 80 , dar-se-á em reunião especial, no início da terceira sessão legislativa
ordinária.

• (.4 r!igo (l('P'eSCCflkldO pelo ar!. 2° da Resolução (1(1 ALMG
n°5.183, de 141711998).
• (A,'tio remunerado pelo ar!. 1° da Resolução da ALM(;
n"5.183, de 141711998).
• (.tiiigo eo,n redação dada pelo ar!. 2" </(i 	da
ALUG n"5.197, de 3011112000).

Art. 314 - E vedada a cessão do Plenário para atividade não prevista
neste Regimento, exceto para a realização de convenções regionais de partidos
políticos.

• (Artigo remunerado pelo ar!. 2" da Resolução du ALMG
n° 5.183, de 141711998).
• (Vide Portaria da .4LMG ;:" 30, de 411012000).

Au. 315— Os serviços administrativos da Assembléia l.cgislativa serão
executados por sua Secretaria e re gei--se-ão por regulamento próprio, neste
incluído o aproveitamento do servidor inativo em cargos e funções de que
tratam os arts. 21. 23 e 24 da Resolução n° 5.086. de 31 de agosto de 1990.
mediante seleção pela Escola do Legislativo.

• (A Iligo l'elIllill('l(ul() /)('lO i,i. 2" da Resolução da .4 LM(;
a" 5.183, de 14/7/1098).
• (Artigo regulamentado pela Deliberação da Mesa da ALMG
ii" 1.491, de 7/11/1997).

Au. 3 ló Nos casos omissos, o Presidente da Assembléia aplicará o
Regimento Interno da Câmara dos Deputados e, subsidiariamente, as praxes
par Lunen tares.

• (A/ligo ,ei,,n,e,ado pelo cii?. 2" da Resolução da ALM(;
n <'5.183, de 141711998).

Art. 317 - Nos 15 (quinze) primeiros dias após a vigência desta
resolução, observadas as alterações por ela introduzidas, proceder-se-á à
composição das comissões e à eleição dos respectivos Presidentes e Vice-
Presidentes.



• (Artigo reniimerad f;('I() ali. 2 0 da Re.valuçiu' da ALziG
n ` 5.183, de

Ait . 318  - A tiainitaçio das 1)FOpOSiÇõCS recebidas em data anterior
do início da v eciicia desta resoluc5u ahservarí as normas viCentes na data
de seu recebniento.

• (.\ lii() ?('lllilll('l(UI() pelo art. 2" da Resoluçao da AIA .4

o" 5.183. de 1411-11 ')Q8).
Art. 311) - tsta reM)Iuça() entra em vigor na data de sua pubIicaçmo.

exceto o art. 66: o § -° do art. 67: os §* 40 , 50 e 60 do art. 71: e os aris. 75.
286. 287 e 313 que vigorarão a partir de 1" de fevereiro de 1999.

(A iti ,ç'o i('!liiiilCP(lll(' /)('l() (iii. 2 0 (1(1 Re.rolieçao da AI.MG
n"5.183, de 1417111))S).

Palácio da lmiconl'id'ncia. cio Belo Horizonte, aos 6 de novembro de
1997.

Deputado Romeu Quciro! Presidente da \LMG
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RESOLUÇÃO N° 5.183, DE 14 1)E JULHO DE 1998
Modifica a Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997.

que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 10 - O Título VII - Do Processo Legislativo Capítulo V - Das
Peculiaridades do Processo Legislativo - da Resolução n° 5.176. de 6 de
novembro de 1997, fica acrescido da seguinte Seção V - Do Rito Especial -.
renumerando-se os artigos subseqüentes:

'Seção V
Do Rito Especial

Art. 286 - Por deliberação do Plenário, poderá ser adotado rito especial
de tramitação pata a proposição.

§ l O - Só poderão tramitar sim til taneaniente pelo rito especial 2 (duas)
Proposições.

§ 2° - O rito especial de tramitação não se aplica aos projetos de que
trata o ali. 204.

Art. 287 - No rito especial, serão observados os seguintes
procedimentos:

- OS oradores serão inscritos pelo Líder. Lu t e deverá declarar o
posicionamento relativo à proposição do Bloco Parlamentar ou da Bancada
não coligada em Bloco:

II - a palavra será concedida alternadamente, observando-se:
a) a distribuição eqüitativa do tempo de uso da palavra entre Blocos

Parlamentares e entre Bancadas favoráveis e contrárias à proposição:
1)) O Posicionamento contrário e favorável à proposição, durante a

discussão e o encaminhamento de votação:
c) a orden de inscrição dos Blocos Parlamentares e das Bancadas:
(l) a ordem de inscrição do Deputado:
III - o prazo de discussão será de, no máximo. 4 (quatro) horas,

podendo cada orador usar da palavra por até 30 (trinta) minutos:
IV - o prazo de encaminhamento de votação será dc, no máximo. 1

(unia) hora, podendo cada orador usar da palavra por até lO (dez) minutos:
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V - no encaminhamento de matéria destacada, laião uso da paia ia 2
dois) Deputados. sendo 1 (um) a favor da proposição e 1 (uni) contra. pelo

prazo de até 5 (cinco) minutos cada uin
VI no encaminhamento de votação de requerimento incidente. farão

uso da palavra 2 (dois) Deputados. sendo 1 (um) a 1ivor da proposição e 1
uni) contra. pelo prazo dc até lO (dez) minutos cada um:

Vil - será dispensado o interstício regimental entre os dois turnos de
traniitação.

1' -- Quando o Deputado inscrito não fizer uso da palavra ou não
utiliiar todo o tempo previsto nos inc ISOS IN e IV (leste artigo. será a palavra
transferida, por indicação do Líder de Bloco Parlamentar ou de Bancada,
independentemente de inscrição, pala Deputados que. relativamente à matéria,
te iiliaiu posição identica à do DetmodoDeputado cujo pra/ de po n u nci amen to seta
completado.

§ 2 0 - Aplicado o disposto no § 1°c ainda restando tempo não utilizado
n Bancadas que te iii iam de te ri ai naifa IR s i çã rei at 1 \ ame ii (e ao projeto.

esse tempo será transferido a Bancadas que tenham. quanto a materia, posição
contraria à daquelas.

§ 3° - Quando se adotar o rito especial para proposição que esteja
tramitando em regime de urgcncia. Os pratos de que tratam os incisos III.
IV. V e 'vi deste artigo iiào se reduzirão à metade.

§ 4° -Terá direito a inscrição pala lazer liso da pala ia, observado o
disposto mio inciso 1. no que couber. o Deputado integrante de representação
partidária de composição numérica insuficiente para a formação de Bancada.

Ao. 2"- (_) Fítulo XIV Disposições 1 inais e Transitárias - da Res lttção
n° 5.1 76, de 6 de novembro de 1997,  fica acrescido do seuiiite arm .3 II,
renuinerando-se os artigos subseqüentes:

A reunião deliberativa da Assembleia Legislativa eia que for
apreciada proposição subinet ida ao rito especial de traini taça( será trinsi1i i tida
ao vivo, pela TV Assembléia.

l 'arágraf o único - Quando não fiou ver, na ordon do dia. proposição
'tihiiie(ida ao rito especial de traiiiitação, a tiansiiiissãO ao vivo (fe reunião
deliberativa poderá iimiiitar-se à fase do Grande Expediente.''.

Art .3° - ( )s dispositivos da Resolução n°5. 176. de 6 de novembro de
1997. a seguir relacionados passam a vigorar coma a seguinte redação:

-ArL II Ocorrendo vaga na Mesa, seu preenchimento far-se-i por
eleição, dentro de lO (dez) dias. Como prilmiciro ato da ordem do dia, exceto

Nem



paia o cargo de Presidente, quando a vaga ocorrer após 30 de novembro do
segundo ano do mandato da Mesa, caso em que esta será ocupada pelo
sucessor regimental.";

"Art. 83 -
III - interromper o orador que se desviar do Ponto em discussão, falar

sobre matéria vencida, bem como faltar à consideração para com a Assembléia
Legislativa, sua Mesa, suas comissões ou algum de seus membros e em
geral com representantes cio poder público, chamando-o à ordem ou
retirando-lhe a palavra;":

"Ar!. 112-
§ 3° - O Presidente deixará de receber o requerimento que não atenda

aos requisitos regimentais, cabendo dessa decisão recurso ao Plenário, no
prazo de 5 (cinco) dias, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça.";

Art. 123 - As reuniões de comissão são:
- ordinárias. as que se realizam nos termos cio art. 125:

II - extraordinárias, as que se realizam cru 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 que se destinam à eleição do Presidente, do Vice-
Presidente ou à exposição de assuntos de relevante interesse público.":

Art. 135-
§ 1° - O Presidente poderá designar relator antes da reunião, dando

ciência do ato aos membros da comissão.":
"Art. 166 - A questão de ordem será formulada, no prazo de 5 (cinco)

minutos, com clareza e indicação cio preceito que se pretende elucidar.":
Ai!. 200 -

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

"Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá
fazer declaração de voto pelo pnhi.o de 5 (cinco) minutos.";

"Au. 264—Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo) prazo
de lO (dez) minutos, incidindo o encaminhamento sobre a proposição no seu
todo, Cru 	com as eiiuendas, mesmo que a votação se dê por partes.—,

"Art. 273 -
11 - redução à metade dos prazos regimentais, ressalvado o disposto

fl() § 30 do art. 287.":
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— Art. 282 - O destaque para votação em separado de dispositivo ou
emenda será requerido até o anúncio da fase de votação da proposição
principal, exceto o relativo a proposição submetida a rito especial de
tranhitação, o qual deverá ser requerido até o início da segunda parte da
reunião.'.

Ai-I. 4" O art. 125 da Resolução n° 5.176. de 6 de novembro de 1997.
passa a vigorar acrescido do seguinte § 4°:

"Art. 125 -
§ 40 -	disposto no parágrafo anterior não se aplica a reunião de

comissão parlamentar de inquérito.".
(Vide ai!. 1" (1(1 Re o/iiçãe 1ct Assembléia Legishn'ira

ii" 5197, de 3011112000.)
Ari.5° - O au. 162 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997,

passa a vigorar acrescido do seguinte § 1°, ienumerando-se o seu parágiah
único como § 2°:

"Ai-(. 162-
§ 10 - O tempo de aparte não excederá a 3 (três) minutos no Grande

Expediente.".
Art. 6° - O ''caput" do art. 136 da Resolução n° 5.176, de 6 de

novembro de 1997. passa a vigorar com a redação que segue. acrescentando-
se ao artigo o seguinte § 3° e passando o seu § 3" a Iïgurar como § 40:

"Art. 136 - () membro da comissão poderá requerer vista do parecer
eia discussão. quando não houver distribuição de seu avulso.

§ 30 - A distribuição de avulso do parecer devera ser requerida pelo
relator antes da leitura deste.".

Art. 70 - 0 au. 282 da Resolução n" 5.176. de 6 de novembro de 1997,
lica acrescido dos seguintes § 1° e 20:

"Art. 282
§ 1° - Cada Bancada, por intermédio de seu Líder, poderá requerer

destaques até o limite de 1/10  (uni décimo) do número de artigos da
proposição e de li! O (um décimo) do número de emendas, assegurando-se
o mínimo de l (um) destaque por representação partidária.

§ 20 - Os destaques, para votação em separado. (te partes do artigo
integrarão o limite previsto no parágrafo anterior, relativamente ao número
de artigos da proposição.".
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Ari. 8° - O art. 120 cia Resolução n°5.176. de 6 de novembro de 1997,
fica acrescido do seguinte inciso XXX:

"Ari. 120—
XXX - deferir pedido de distribuição de avulso.".
Art. T - O art. 233 da Resolução n°5.176. de 6 de IR)Velnhro de 1997.

fica acrescido do seguinte inciso XXIII:
Art.233 -

XXIII - rito especial.".
Art. lO - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,

exceto no que se refere aos arts. l e 2°, que vigorarão a partir de 1° de
fevereiro de 1999.

Art. II - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Inconfidência. em Belo Horizonte, aos 14 de julho de 1998.
Deputado Romeu Queiroi Presidente da ALMG

• Publicada no "VÍHl(i.s Gerais, 11(1 Seção ''Diário do)
Legislativo - , em 15/7/1998.



RESOLUÇÃO N"85.197, I)E 30 DE NOVEMBRO DE 200()
Alteia o ali. 75 da Resoltiço ii 5.176. de 6 de novembro de

1997. que contém o Regimento Interno da .-\'cinhIéia Legi'lati a
do Estado de Minas Gerais.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu proimilgo a seguinte resolução:

Ari. 1° - O art. 75 da Resolução n o 5. 1 76. de 6 de novembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte tedação:

''Art. 75	A Mesa da Assembleia e oIllposta do Presidente. de 3
(três) Vice-Presidentes e 3 (três) Secretários.".

Art. 2° - O art. 3! 3 da Resolução n°5.! 76. de 6 de novembro de 1997,
alterado pela Resolução n° 5. 183, de 14 de julho de 1998, iI5Sl a vigorar
com a seguinte redação:

''Art. 313 - i\ eleição da Mesa da Asseinbkia ira o segundo biênio da
I4 Legislatura dar-se-á em reunião especial. ia ultima quin/ena da segunda
sessão leislativa ordinária.

Paia ,-rafo único i\ posse dos eleitos, observado o disposto 110 § O

do alt. 8°. dar-se-á em reunião especial. no início da terceira sessão legislativa
ordinária.—.

.3 - Esta resolução eiitri em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as (lisposiçoes em contrário e os arts. 286 e 287
da Resolução n° 5. 1 76. de 6 de novembro de 1497. niodilicaclos pela
Resolticão n° 5. 1 Si de 14 de julho de 1998.

I'aLieio da InLoiiIiLk'ncia. em Belo Horiionte. aos 3() de novembro de
2000.

1 )epuhu.lo ,\iiderson Adauto - Presidente da AI-MC;

• Polui uda ii. .íiui: Gerais. ,iu 
eu? 1112120(X).



RESOLUÇÃO N°5.204, DE 3 DE ,1 U LHO DE 2002

Altera a redação dos arts. 101 e 102 da Resolução n 5.176.
de 6 de novembro de 1997, que contem o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Faço sabei que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. U - O art. 101 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de
1997, fica acrescido do seguinte inciso XV:

"Art. 101 - XV - de Segurança Pública.".
Art. 2 - O art. 102 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte inciso XV, revogando-se a alínea "d" do
seu inciso V

"Art. 102 -
XV - da ('omissão de Segurança Pública:
a) a poin ia de segurança pública:
b) a política de combate ao crime organizado:
e) a política carcerária:
d) a política de recuperação e de reintegração social de egressos do

sistema prisional:
e) a detsa civil.".
Art. 3° - O inciso IV do art. 101 da Resolução n° 5.176. de 6 de

novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 101 -
IV - de Detsa do Consumidor e do Contribuinte:".
lii. 40 - O inciso IV do au. 102 da Resolução n' 5.176. de 6 de

novembro de 1997, fica acrescido das seguintes alíneas "t". "g" e
'Art. 102
IV -
f) as relações entre o fisco e o contribuinte, com vistas à promoção de

uni relacionamento fundado em cooperação, respeito mútuo e parceria:
g) a orientação e a educação do contribuinte:
h) a fiscalização do cumprimento, pelo poder público estadual, das

normas constitucionais de defesa dos direitos do contribuinte.".
Art. 5 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Au. 6 - Revogam-se as disposições em contnírio.
Palácio da lncouilkkneia. cm Belo Hori,ouite. aos 3 de julho de 2002.
Deputado Antônio Júlio - Presidente da AI MG

• I'lehlieail(!no tlinav (ieiair. 11(1 seçao "I)ia,io do
I.(LiIaIOo eiii 41712002.



RESOLUÇÃO N" 5.207, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2002

Lstabelece procedimentos disciplinares relativos à ótica e
ao decoro parlamentar e dá outras providências.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, c eu promulgo a seguiu te resolução:

Capítulo 1
DISPOSIÇÕES PREI i M INARES

Au. 10 - No exercício do mandato, o Deputado atenderá às prescrições
constitucionais e às contidas nesta resolução, sujeitando-se aos
procedimentos disciplinares nela previstos.

Ar(. 2° - Consideram-se incompatíveis Com a ética e o decoro
parlamentar:

- o abuso de prerrogativa constitucional ou legal:
li - a inobservância das vedações do art. 57 da Constituição do Estado,

diretamente ou por intermédio de terceiros;
III - a percepção 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

Legislativo e das instituições democráticas:
h) a promoção de interesse contrário aos fins do poder público:
e) a ausência, em cada sessão legislativa ordinária, à quinta parte das

reuniões ordinárias de caráter deliberativo da Assembléia ou da comissão
permanente de que o Deputado seja membro, salvo nos (:JSOS de licença ou
de missão autorizada:

(1)  a concessão de auxílio ou subvenção, em qualquer rubrica
orçamentária, a entidade de que participe o Deputado ou parente seu,
consanguíneo ou aiim, até o terceiro grau:

e) a ofensa física ou moral a Deputado, a servidor do Poder Legislativo
ou a qualquer outro cidadão, nas dependências da Assembléia:

F) a prática de fraude que, por qualquer meio ou forma, comprometa
o regular andamento dos trabalhos legislativos, com a finalidade de alterar o
resultado de deliberação;
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g ) a omissão intencional de itrmição relevante ou a prestação
in(ellciollal de informação lilsa nas declaraçàe% de que traia o art. 8 desta
res lIçao:

li)  o uso do poder e das prerrogativas do cargo para constranger OU

aliciar qualquer peSSOL com o fim de obter lavoreciliient():

1 a revelação do conteúdo de debate ou deliberação que a Assembléia
ou coniisSao hajani resolvido manter secreto:

1 a revelação de informação ou documento oficial de caráter reservado
dc que tenha tido conhecimento na forma regimental:

1 o uso de veiba de al)inete em desacordo com o.s princípios lixados
no "capul" do art. 13 da Constituição do Estado;

iii) a fraude. por qali!ue1 meio ou forma. do registro de presença a
reunião de Plenário ou de comissão.

Capítulo II

DA (OMISSÃO DEI ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Art. 3 -- Fica instituída a Comissão de Fiica e Decoro Parlamentar,
composta de sete membros titulares e igual número de supletites. designados
pala mandato de dois anos, coincidente com o da Mesa da Asseiiihléia.
obseivado o princípio da proporcionalidade partidária e o rodíiio entre
partidos políticos ou blocos parlaiiicntares não representados na ('omissão.

§ 1 - Não poderá sei iiiciiibio li Com  Deputado:
- submetido a processo disciplinar em curso, por ato atentatório ao

decoro parlamentar ou coiri este incompatível:
II -. que tenha recebido. na legislatura. penalidade disciphnar de

suspensão de prerrogativa regimental ou de suspensão temporarla (lo
excicicio do mandato, da qual se teiiha o registro nos anais ou arquivos da
Casa.

§, 2° - Os 1 ídeies partidários encaminharão à Mesa, tios meses de
fevereiro e março. na primeira e na terceira sessões legislativas de cada
legislatura. os nomes dos Deputados indicados para integrar a ('oliiissão.
em número correspondente ao dobro das vagas que couberem ao seu partido.

§ 3° - As indicações a que se refere o parágrafo anterior serão
acompanhadas da (locumentação atualii,ada de cada Deputado indicado, na
forma do art. 8 desta resolução.
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§ 40 - O recebimento de representação contra membro da Comissão
por iníringéncia dos preceitos estabelecidos por esta resolução. Com
prova inequívoca da veracidade da acusação, constitui causa para seu
imediato afastamento, determinado de ofício pelo Presidente da Comissão,
perdurando até a decisão final sobre o caso.

Art. 40 - Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar:

- zelar pela observância dos preceitos estabelecidos nesta resolução;

II - auxiliar o Presidente na manutenção do decoro, da ordem e da
disciplina no âmbito da Assembléia:

III apresentar projeto de lei, projeto de resolução ou outra proposição
atinente à matéria de sua competência, bem como promover a consolidação
das normas contidas nesta resolução:

IV - instruir processo contra Deputado e elaborar projeto de resolução
que importe sanção ética que deva ser submetida ao Plenário:

V - elaborar parecer sobre a conveniência de a Assembléia sustar
processo instruído contra Deputado Pelo Poder Judiciário, nos termos do
art. 53 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda à
Constituição ii' 35, de 20 de dezembro de 2001:

VI - responder a consulta da Mesa, de comissão ou de Deputado
sobre niatémia de sua competência:

Vil - observar o cumprimento da proibição de porte de arma, tendo
poder para revistar e desarmar:

VIII - designar uni de seus membros pala participar, na Comissão de
Constituição e Justiça, do exame das matérias a que se refere o § 1° cio art.
53 do Rczimento Interno da Assembléia:

IX - desi gnar um de seus membros para participar. na Comissão de
Constituição e Justiça. do exame da matéria de que trata o inciso III do § 1
do art. 59 do Regimento interno da Assembléia.

Ar[. 5 - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar observará, quanto
à organização interna e à ordem de seus trabalhos, as disposições regimentais
relativas ao funcionamento das comissões, incluídas as normas relativas à
eleição de seu Presidente.

§ 1 0 - Os membros da ('omissão observarão, sob pena de imediato
desligamento e substituição, a discrição e o sigilo inerentes à natureza de sua
função.
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§ 2 - Será au tonlat icainen te desligado da Comissão o membro
que deixar de comparecer. Nem justi ficati a. a três reuniões ou. ainda
que justificadamente, a mais de seis reuniões, na mesma sessão
legislativa.

§ 3' - As deliberações da Comissão serão tomadas por maioria absoluta.
§ 4" - A Comissão lerá podei' de investigação proprio da autoridade

judicial. além de outros previstos em lei e no Regimento Interno da
Assembléia.

§ 5 - Aplicaimi-se ao Presidente da Comissão as dtspo'ições contidas
na Deliberação n 1 359. de 6 de Fevereiro de 1997. relativa-, ao Corregedor
da ,'\ssemnhléia.

§ 6' - Os membros da Comissão não serão remunerados pelo exeicic;)
da função.

§ 7'' - A Comissão contara coni o assessomaiilent() do corpo técnico
da Asscinblt.ia.

Capítiilo III

DA OUVIDORIA PARLAMENTAR

Ari. 6 - Fica criada a Ouvidoria Pailamenlar. composta poi uni
Ouvidor-Geral e iiiii Ouvidor Substituto. (lesimiiados dentre os
Deputados pelo Presidente da Assem bléi a para mandato de dois anos,
coincidente com o da Mesa, vedada a recondução-An.  

7 -- ('onipetc a ( )u\  idona Parlamentar:
- recebei, examinar e encaminhar aos orgaos competentes as

rec 1 amaçies ou as re prese mil ações de pessoa Física ()ti iirídica
referentes a membro da Assembléia:

- propor à Mesa medidas necessárias à regularidade dos
trabalhos lcislativos e administrutios. bem como ao aperl'eiçoaiiieilti)
da organitaçãO da Assembléia:

III -- solicitar ii Mesa que encaiiii nhe ao 'l'ri bunal de Contas do
Estado. à Polícia Federal, ao Mi ni'-tério Publico ou a outro órgão
competente as dcii tine ias recel)idzis que necessitem de esclare-
cimentos,
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Capítulo IV
DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Art. 8 - O Deputado apresentará à (omissão de Ética e Decoro
Parlamentar, no prazo de quinze dias contados do recebimento da
solicitação, os seguintes documentos, para fins de ampla investigação,
divulgação e publicidade:

- cópia das declarações de imposto de renda e de bens do Deputado.
do cônjuge OU companheiro e dos filhos, bem como das pessoas jurídicas
sob seu controle direto ou indireto, referentes aos últimos cinco anos:

II - cópia das certidões de registro imobiliário dos bens do Deputado,
do cônjuge ou companheiro e tios filhos, bem como de pessoa jurídica
sob seu controle direto ou indireto.

Parágrafo único - Caberá à Comissão deliberar 	a conveniência
da publicação e da di tilgação dos documentos referidos neste artigo.

Capítulo V
DAS I'ENAIJDAI)ES

Art. 9 - () Deputado que praticar ato incompatível com a ética e o
decoro parlamentar estará sujeito às seguintes penalidades:

- censura verbal:
II -- censura escrita, publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado

e transcrita nos anais da Casa:
III suspensão de prerrogativas regimentais:
IV - impedimento temporário do exercício do mandato, não excedente

a trinta dias:
V - perda do mandato.
Parágrafo único Em qualquer das hipóteses, será assegurado ao

acusado o direito de ampla defesa.
Art. lO - A censura verbal será aplicada pelo Presidente da Assembléia

ou de comissão, no exercício do poder de polícia, ao Deputado que
perturbar a ordem da reunião ou praticar ato que infrinja as regras de boa
conduta nas dependências da Assembléia.



Au. II - A censura escrita será aplicada pela Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar ao Deputado que incorrer em qualquer das vedações
previstas no art. 2 desta resolução.

Ari. 12 - A suspensão de prerrogativa regimental será aplicada pelo
Plenário da Assenihléia, por proposta da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar. ao Deputado que:

- 1ti(	transrressao gmve OU reiterada a preceito constitucional

ou regimental e que tenha sido punido. anteriormente, com ;i
escrita:

II - incorrer em qualquer das vedações das alíneas "1",	' e 1'' do
inciso IV do ar(. 2" desta resolução.

Paragralo único - São passíveis de suspensão as seguintes
preriit i vas:

ai tr'ar a palaia, em reunião de Plenário. no boi :írio destinado ao

('irande Fxpcdiente ou a terceira parte da ieuniào ordinaria:

h) encaminhar discurso pala publicação no ''Diário do Legislativo'':
e) candidatar-se a cargo de membro da Nlesa ou de Presidente ou

Vice-Presidente de comissão ou nele permanecer:

d ser desinado relator de proposição em comissão 011 no Plenário.

Art. 13 - ( ) impedimento leiriporario do exercício do mandato será
imposto ao Deputado (pie:

1	praticar transgressão grave ou reiterada a preceito constitucional
OU ieeiniental e que tenha sido punido. anteriormente, com a suspensão

de pren( e at i a ici i meti tal
II - incidir em qualquer das vedações previstas nas alíneas ''g". ''h' e

do inciso IV do ari . 2 desta resolução:

III - faltar, sem motivo justificado. a um quinto das reuniões ordinarias
de caráter deliberativo, na mesma sessão legislativa ordinária ou
extraordinária.

Art . 14 -- Seta punido com a perda do mandato o l)eputado que:

- praticar transgressão grave ou reiterada a preceito constitucional
ni ree iii rental e que tenha ',ido punido, airterioriiieiue. ei ni o i m pedi itleitt()

temporario do exercício do niiiula1ø
II - incorrer em qualquer das hipúteses previstas nos incisos III. I V, V

e VI do art. 58 da Constituição do listado:
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III - incorrer em qualquer das hipóteses previstas no inciso 11 e na
alínea d" do inciso IV do art. 2° desta resolução.

Capítulo VI

DO PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 15—As censuras verbal e escrita serão aplicadas, respectivamente,
nos ternos dos arts. lO e II desta resolução, de ofício ou mediante provocação
de Deputado, após ouvido o Deputado transgressor.

§ 1 - Na hipótese prevista no "caput" deste artigo. poderá o Deputado
punido recorrer à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar no prazo de
setenta e duas horas contado da ocorrência da punição.

§ 2° - O prazo para j ulgainento do recurso de que trata o § l ` será de
quinze dias contados de seu recebimento.

§ 3 - Caso o recurso seja julgado procedente, será feita retratação. a
ser registrada cm ata, na primeira reunião ordinária de Plenário ou de
comissão subseqüente à decisão.

Art. 16 - A penalidade de suspensão de pterigativa regimental será
decidida pelo Plenário, em escrutínio secreto e por maioria simples. mediante
provocação da Mesa ou da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar,
observado o seguinte:

- qualquer cidadão é Parte legítima para representar junto à Ouvidoria
Parlamentar, especificando os fatos e as respectivas l)l)'1s:

II - recebida a representação nos termos do inciso 1, verificada a
ocorrência dos fatos e as respectivas provas, o Ouvidor-Geral a encaminhará
á Comissão, cujo Presidente instaurará o processo e designará relator, nos
terno do art. 20 desta resolução;

III - instaurado o processo. a Comissão l)rouIR)\erá a apuração sumária
dos latos, assegurando ao representado ampla defesa e providenciando as
diligências necessárias, no prazo de trinta dias:

IV - ao final da apuração. a Comissão emitirá parecer concluindo
pela procedência ou improcedência da representação, e determinará seu
arquivamento ou proporá a aplicação da penalidade de que trata este artigo,
hipótese esta em que o parecer será encaminhado à Mesa e, uma vez lido
no Expediente, será publicado e distribuído em avulsos para inclusão na
ordem do dia.
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§ 1 - A penalidade a que se relere o "capui'' pudera incidir sobre
todas as prerrogativa,, referidas no parágrafo único do art. 12 desta
resolução ou apenas sobre algumas, a juiio da Comissão. que deverá lixar
seu alcance, considerando a atuação parlamentar pregressa do zictisadú.
05 IilOti\'OS e 1S conseqüências da i ul ração cometida

§ 2 - l-m qualquer elos casos, a suspensão não se estenderá por
iiiais de seis meses.

Art. 17 - A penalidade de impedimento temporário do exercci() do
mandato será decidida pelo Plenário, em escrutínio secreto e por maioria
simples. mediante provocação da Mesa ou da Comissão de Ética e Decoro
Pariam en t ar.

Parágrafo Único Na hipótese de iiihaçào do ilicisO Iii do art. 13
desta resolução. a sançao será aplicada pela Mesa. de ol icio ou por
provocação de Deputado. ohscr ado o disposto no pai'ágralo Único do
art. 9 desta resolução.

Ari 1 - A perda elo mandato será decidida pelo Plenário, en1
escrutínio secreto C por maioria absoluta de votos, mediante iniciativa da
v1esa.

Palá gralo único - Na hipótese ele ocorrencia do disposto nos incisos
III. IV e V Si art. 58 da ( 'onstituição do a sanção será aplicada
pela Niesa. ele olYcio ou por provocação de Deputado, observado o disposto
no paiiorafo unico do ari. 9 desta resolução.

Art. -A rcprcscntacão contra Deputado por ato sujeito à pCria de
impeeiilllentt) temporário elo exercício do mandato ou de perda elo niandato
Nerã inicialmente encaiiu iihada pela Mesa à Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, salve) e1uanek) o processo tiver origem ia própria Coiii issão.

Ari 20 - Recebida a representação. a Comissão ele ltica e Decoro
Parlamentar adotara os secui lUes procedimentos:

- designará como relator uni ele seus membros eletivos e, no prazo
ele quarenta e cinco dias contados elo recebimento da representação,
promovera a a)uraçào dos latos e das responsabilidades,

li - encaminhará. no dia do recebimento. cópia da representação ao
[)epeitaelo acusado, que terá o prazo ele dez dias para apresentar defesa
escrita C provas:

III -- esgotado C) prazo previsto 110 inciso II seiii apresentação ele
defesa, o Presidente da ('omissão tioiiieara defensor dativo ptit oferece-
la, concedendo-lhe igual
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IV - apresentada a defesa, procederá às diligências necessárias e à
instrução probatória, proferindo, em seguida, parecer que concluirá 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 relatoria, a alternância
entre os membros efetivos da Comissão, cru decrescente de idade,
iniciado o PR)CC5SO pelo mais idoso.

§ 2' - A relatoria não poderá recair sobre Deputado filiado ao mesmo
partido político daquele a quem se refere a representação.

§ 3" - Ocorrendo o impedimento a que se refere o § 2° deste artigo. o
Deputado impedido será substituído por aquele que o suceder imediatamente
na ordem estabelecida no § 1" e assumirá o seu posicionamento na ordem
de distribuição de matérias.

Art. 21 - Caso conclua pela procedência da representação, a ('omissão
de Ética e Decoro Parlamentai proporá projeto de resolução que declare o
impedimento temporário do exercício do mandato ou encaminhará o processo
à Comissão de Constituição e Justiça, se o ato for passível de pena de perda
do mandato.

§ 1" -A ('omissão de Constituição e Justiça examinará a legalidade e a
constitucionalidade do processo e emitirá parecer no prazo de cinco reuniões
ordinárias contadas do seu recebimento.

§ 2' - É facultada à Comissão de Constituição e Justiça a oitiva do
acusado ou de seu advogadoadvogado para esclarecimento ou informação adicional à
defesa, observado o prazo lixado no § 1 ° deste artigo.

§ 3 - Concluída a tramitação nas Comissões de Ética e Decoro
Parlamentar e de Constituição e Justiça, será o processo encaminhado à
Mesa da Assembléia, para que exerça a atribuição conferida pelo § 2' do art.
58 da Constituição do Estado, no prazo de dez dias,

§ 4" - O projeto de resolução apresentado pela Mesa da Assembléia
será recebido na primeira reunião ordinária que se seguir, publicado no "Diário
do Legislativo'' e distribuído em avulsos para inclusão cru 	do dia.

§ 5 - A renúncia de Deputado submetido a processo que tenha como
penalidade a perda do mandato terá seus efeitos suspensos até que sejam
concluídas as deliberações previstas nos § 2" e 3° do art. 58 da Constituição
do Estado.

Art. 22 - É facultado ao Deputado, cru 	caso, constituir
advogado para sua defesa, o qual poderá atuar em todas as fases do processo.
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Ari. 23 - Qualquer Deputado. cidadão ou partido 1)OlÍtiCO com assento
ia Assembléia poderí encaminhar à ('omissão de Ética e Decoro Parlamentar
rcpi'esentaçào contra Deputado pela prática dos atos de que trata o alt. 2'
desta resolução.

§ 1	Não será recebida representação não fundamentada.
2' - Somente será recebida denuncia anónima se acompanhada de

documento comprobatorio ou cvidéncias que justifiquem a instauração de
procedimento investigatorio, obsei'vidti o * 3' do art .5" desta resolução.

§ 3'' - Recebida a mepresentação. a Comissão promoverá a apuração
dos fatos. nos termos do art. 20 desta resolução.

§ 4' - Poderá a (OmisSaO, independentemente de representação.
promover a apuração referida no § 3' deste artigo.

An. 24 - ( ) Deputado acusado por outro da pratica de aio que
ofenda a sua honra podera requerer ao Presidente da Assemlll)léia ou ao
da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar a detemmninação de
providências para apurar a veracidade da argüição e, provada a
improcedência da acusação. a imposição do ônus da retratação ao
Deputado ofensor, em reunião ordinária.

§ 1" - A apuração de que traia o "caput" deste artigo será lei Ia no
prazo de trinta dias contados do recebimento do requerimento do ofendido.

2 - Coiiipete à ('omissão proceder à apuração. assegurada a oltmva
do olensur e do ofendido, observado o disposto no parágrafo único do art.
() desta resol 1ILL

§ 3 - Independentemente da retrataçãov será publicada, no órgão
oficial dos Poderes do Estado e no periódico de maior circulação no Estado.
declaração do Presidente da Assemubfeia ou da Comissão, contendo os
nomes do ofensor e do ofendido e o resultado da investigação efetuada,
quinze dia ,, após a sua conclusão.

Art. 25 - Se. no decorrer do prsso. for comprovado que o
denunciante agiu com má-fé, dolo ou culpa, apresentando latos ou
afirmações que sabia serem invcríclicos ou destituídos de fundamento.
OU se manifestou de forma ofensiva à democracia, aos Poderes constituídos
ou a seus membros, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar memneterá
os autos à Procuradoria da Assembléia. para que sejam tomadas as medidas
judiciais cabíveis.
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Capítulo VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26— No início (te cada legislatura, sob a coordenação da Comissão
de Ética e Decoro Parlamentar, realizar-se-á curso de preparação à atividade
parlamentai, que terá caráter obrigatório para os Deputados cm pileiro
mandato e facultativo para os demais.

Parágrafo único - O conteúdo programático do curso a que se refere
o "caput" será definido pela Comissão, devendo, necessariamente, fornecer
aos pricipantes conhecimentos básicos sobre:

- as Constituições da República e do Estado;
II - controle de constitucionalida(le;
III - técnica legislativa:
IV - processo legislativo:
V - ética e decoro parI a me n t ar:
VI - o Regimento Interno da Assembléia.
Ar. 27 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário, em 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 30 de
novembro de 2000.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos lO de dezembro de
2002.

Deputado Antônio Júlio - Presidente da ALMG

• Publicada fl() Miiiü.s Gerais, iii seção —Diário do
Legislativo - , em 1111212002.
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RESOLUÇÃO N° 5.212, DE 9 DE MAR) DE 2003

('ria a ( ' t nu isso de Pari ici paçio R pular. mediante hera-
ÇtO nos arts. liii. 102. 288 e 2) da ResoIuçio n'' 5,176. de 6 de
novembro de 197. que eofltcni Re g imento Interno da Assem-
bléia t.egislaii' a do Estado de Minas Gerais-

Faço saber que a Assembléia 1 .egislativa do Estado de Minas Gerais
apro'Ou. e eu promtilo a sc!ttifl1e iesoluçao:

Ari 1'' - ( ) art. 101 da Resolução o' 5. 1 70. de 0 de novembro de
1997, fica acrescido do seí.tiinte inciso XVI:

.\tt. 101 - 1...)
XVI - de Participação Popu Iam'.".
Ari. 2 - ( ) art. 102 da Resolução o 5.176. de 6 de novembro de

1997.  fica acrescido do seizuinte inciso XVI:
"Art. 102
XVI - da ('omissão de Participação Popular:
a) a proposta de ação legislativa encaminhada à Assembléia Legislativa.

nos termos do am't. 289:
a realização, com a concordCmncia prévia da Mesa da ,'\ssemhléi, de

consulta pública sobre assunto (tc relevante interesse:
e) a sugestão popular visando a aprimorar os trabalhos paiamuentames.".
Ao - O art. 28$ da Resolução o' 5,176. de 6 dc novembro de

1997.  fica acrescido do seguinte § 3''. passando o ai-(. 289 a vigorar com a
seguime redação:

"Ao. 288
§ 3 - Na,, comissões e em Plenário. poderá usar da palavra para

discutir o projeto de lei de iniciativa l)oP1Il11, pelo prazo total de 6() (sessenta)
imiiiiutos, o primeiro siwlalari() ou aclueles qtme este houver indicado.

Si. 29 -- L facultada a entidade associativa da sociedade civil, com
eceçào de partido politico com ieprcsenlação na ( ' asa, a apresentação à
Assenihléia Legislativa de proposta de ação legislativa.

1 - A proposta a que se refere este artigo será encaminhada à
apreciação da ('omissão de Participação Popular. que poderá realizar audiência
publica pala cli seul i -Ia.

2 - .Apio aJa a proposta. esta sema translorivada cm de
autoria ia Coiiiissào de Participação Popular ou ensejará. quando for o caSo,
a mneclida cabível.



§ 3' - Será anexada à proposição de autoria da Comissão de Participação
Popular a proposição em 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 autoria
pi•lanientai•.

§ 4 - Aplica-se à proposição de que trata este artigo o disposto no *
3 do art. 28.".

Art. 4° - Esta resolução entra em vi gor na data de sua publicação.
Ar[. 5 ` - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de maio de 2003.
Deputado Mauri Torres - Presidente da AI-MG

• Publicada no Moias Gerais, na seção "I)iário do
Legislativo — . em 10/5/2003.
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RESOLUÇÃO N° 5.222. DE 3 1)E DEZEMBRO) DE 2004

Altera ii au. 77 e o au. 8' da Rcsoluçio w 5. 1 7. de ei de

novembro de 1 u97. que contem o Regi 1)eiit() Interno da \'seiii-
bléia Legislativa do Estado de Minas (k,rtis.

Faço saber que a Assembléia 1 .egislativa do Estado de Minas (icrais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 -- O art. 77 da Resolução n 5.1 76. de ei de no\ enibro de 1997.
a vigorar com a seguinte redação:
''Ari. 77 - () mandato dos membros da Mesa da i\ssemitbléia, que

termina com a posse dos sucessores, é de dois anos, permitida urna única
reconduçao Para o mesmo cargo na eleição subsequente, na mesma legislatura
OU tia seu&uinte.".

Ari. 2 - () 2' do art. 8 da Resolução n 5.176. de 1997, passa a
vioraI com a redação que segue. ficando o artigo acrescido do seguinte §
3' e passando seu § 3` a vigorar como 4':

"Att. 8" -
2 - .\ eleição da Mesa da Assembléia para o segundo biénio dar-se-

á em reunião especial. na primeira quinzena do mês de de7.cmubro da Segunda
Sessào 1 egislativa Ordinária.

3 -A posse dos eleitos para comporem a Mesa da Assembléia no

segundo hienio. observado o disposto no § 4' deste artigo. dar-se-á em
reunião especial. no início da Terceira Sessão Legislativa Ordinária.".

Art. 3 - 1 sta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Incon Fidência. aos 	de deiemhro de 2004: 2 1 6" da
Inconfidência  Minc ia.

Deputado Mauri Torres Presidente da AE.MG

• Publicada iw Minas Gerais, na s'çto
Lei,'islaiii'o '. em 411212004.
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D1,1'CISA0 NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N4> 1
'fendo em vista as modificações estabelecidas pelo novo Regimento

Interno no tocante às Comissões permanentes da ('asa e a sua competência
específica e considerando a necessidade da adaptação da matéria distribuída
às comissões ainda na vigência do antigo Regimento à nova ordem regimental,
esta Presidência, usando das atribuições que lhe confere o art. 82, inciso
XXII. do Diploma Interno vigente, determina a adequação dos despachos
da matéria em trainitação, de acordo com a competência estabelecida no
art. 102, esclarecendo, ainda, que tal adequação não implica reabertura dos
pirtos regi mentais.

Mesa da Assembléia, li de novembro de 1997.
Deputado Romeu Queiroz - Presidente da ÀI.MG.

• Pr."frrida e,,z 11/11/1997 - 319" Reunião Ordinária.
• Publicada no Minas Gerais, ,ia seção "Diário do
Legislativo ", em 13/11/1997.
• Re/'rêizcia - adequação das despachos de ,,zaté,ias e,,,
tiainitução de mordo (001 a competência estabelecida no 0,1.
102 do Regimento Interno.
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DflISÃ() NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°2

1 uteligênci do art. 1<N4 do Re g imento Interno.

A Presidência. no exercício de suas atribuições e tendo cru vista a
necessidade de se conferir melhor aplicabilidade ao art. 104 do Rermento
Interno, com a interpretação que melhor conespiinda ao espirito do Diploma
Frocedítuental. decide que a palavra a Deputado citado ciii pronunciamento
sunienie cri concedida, a critério da Presidência, para contestar acusação

a propna conduta, ou pata contradizer <i que lhe foi indevidamente
atribuído colhO opinião pessoal.

Mesa da .\sseiuhléia. 5 de março de 1998.

Deputado Romeu Queiroz. Presidente da ,'\LMCi

• Puofriida em 51311998 - 345" Reunião Ordinária.
• Publicada no .liva. Gerais. na seção "1)ui,'io do
Lesislaiiiu '', em 7/3/IVVS.
• l?e/eie,it'ici - enli('eJ'S.V(i(' (1(1 /)al(1%'i(i a 1)e/)ilta(/() citado
iai-t. 164)
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°3
Inteligência do § 30 do ao. 249 do Regimento Interno.

A Presidência. 110 exercício de suas atribuições c tendo em vista a
necessidade de se conferir melhor aplicabilidade ao § 3° do art. 249 do
Regimento Interno, decide que as matérias em prosseguimento de votação
tCIa() preferência sobre as dentais, inclusive sobre as que forem objeto de
requerimento de alteração da ordem do dia, salvo por deliberação do Colégio
de lideres, formalizada cru subscrito pela totalidade de seus membros,
nos termos do § 40 do art. 73 do Diploma Procedimental.

Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1998.
Deputado Romeu Queiroz. Presidente da ALMG

• Preferida em 201511998 - 375" Reunião Ordinária.
• Publicada no Minas Gerais, na seção Diário do
Leçislatiie ', em 221511998.
• Ret'rê,u ia - /)!efi'iência das matérias em prosseguimento
de 'otação.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°4

Liii virtude da' aIieiaçõe iTitiOd1i/.Idl\ 110 jfl)CC'5o legisLiti 0

Enienda i Con ,,tituição ii ' 19. que contem a relornia adiiiiiiistiativa. a fixação
dos subsídios (I<)", mClilI)IOS ckis Puderes Legislativo e Lxectit ivo niu apenas
deixa de ser objeto de resoluçio, como tanibéiii perde a característica de
naturcia perio(Ilca.

Assim sendo, a Presidência determina que a matéria trainite nesta Casa
sob a forma de pio Cu)i (te lei, observado o disciplinainento COflstiiite nos
arts. 1 S e seguintes do Regimento Interno.

Sala das Reuniões, lO de ckienihro de 199.

Deputado Romeu Queiroz - Presidente da AI-MG

• I'rofc' rida em 10/12/1098 - 428 Reunião Ordinária.
• /),/)/f(($(/(( 110 i'í111(I$ (,'erai.Ç, na eção — Diário do
Le.,'islatn'o ', em / 2//2// 998.
• Rete,iiu ia - ianiituçào de ioposição di 1ondo sobre
Ii 01(C) 1/e SilhSídiO( (1(0 FIU'lfl/)?'OS (/05 POlIe?e$ LR'gi.%latii'o e
l $ecl(Iio.
• I?t'iotuht /,(/a Decisão i\'o,,iwtii'a (1(1 Pl(.$i(/('neia !1" II,
de 121$121)13.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°5
1 utel Igencido 20 (10 ari. 157 do Regimento Interno.

Em razão (loS diversos questionamentos suscitados em Plenário acerca
das inscrições de oradores pala o Grande Expediente, e tendo em vista a
necessidade de se conferir melhor aplicabilidade ao § 2° do art. 157 do
Regimento Interno, que dispõe:

Art. 157 -
§ 2° - Entre os inscritos para o Grande Expediente e a 3' Parte, terá

preferência para fazer uso da palavra o Deputado que o fez há mais tempo
na sessão le g islativa, observada a ordem de inscrição".

A Presidência decide que as inscrições efetuadas até o início da reunião
terão preferência sobre aquelas realizadas no seu transcurso, aplicando-se o
dispositivo citado em ambos os casos.

Mesa da Assembléia, 24 de agosto de 1999.
Deputado José Braga - 10 Vice-Presidente no exercício da Presidência

da AI MG

• Pwferida en, 241811999 - 62" Reunião Ordiiui ria.
• Publicada 110 Minis Gerais, na seção —Diário do
Leçislaut'o ". em 20/8/1999.
• Referência - insriç-ão de oradores pala o Grande
Livpediente.

143



DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°6

lnt'liêncii d	r do irt. 2O' do RegAnenu s Interno

Os Deputados Sebasi ião Navarro Vieira e Hely 'larqüínio. na
Reunião Ordinária. real iiada no dia 14/9/99. formularam questão de orlem.
solicitando que esta Prcsidncia. em cumprimento ao dispoIo nos tit. M.
§ 2°. da Constituição Miáral. (9, § 1°. da Constituição Estadual, e 208. § 1°,
do Regimento Interno, impeça que qualquer assunto seja objeto de deliberação
desta Casa até a apreciação 1 mal do Projeto de Lei n° 39)/9). que. por se
encontrar na faixa constitucional, provoca o sobrestantento das demais
matérias.

A Presidência da Assembléia Legislativa tem entendido que. ao
estabelecei o sOhrestafllefltt) na Constituição Federal e, por conseguinte, na
Constituição [stadual e em nosso Regimento Interno. o legislador busca
assegurar ao ieprcseiitante maior do Poder Executivo que as proposições
por ele encaminhadas ao Legislativo não tenham sua apreciação postergada
indehnidaincnle. l)essa turma, o decurso do praio estabelecido nos citados
dispositivos impede que se delibere sobre outras iliatérias. at é

 que se aprecie
a proposição que se encontre etit tal situação.

Por outro lado, não se pode tolher ou impedir o Funcionamento da
Casa Legislativa, ao se estendei o sobi'cstamento a todas as matérias. uma
vez que este entendimento viria de encontro ao principio 1 undamental da
independência e harmonia entre os Poderes, consagrado no art. 2° da
(onstituição Federal Assegurando ao Executi o a apreciação de suas
pIloses em período raioavel. tal )iciTOgati ViL não pode prevalecer ciii
detrimento do regular funcionamento do Poder Legislativo. A Presidência
entende que a referência ''demais assuntos'' não deve ser interpretada de
hrnua literal, sob pena de engessar-se todo o processo legislativo.

A interpretação dada pelas Mesas que se sucederam, desde a introdução
do instituto do sobrcstamcnto pelas Constituições Federal e Estadual. tem
sido pela restrição de sua incidência ts matérias que se encontrem na mesma
Fase da Ordem do Dia, e cuja apreciação. esta sim, poderia procrastinar a
deliberação sobre o projeto que se encontre emn o praio esgotado.

Assim, a Presidência decide manter a praxe adotada até o momento.
restringindo a aplicação do su )hrestamcnto à apreciação (las matérias que se
encontrem na mesma fase da Ordem do Dia na qual conste a proposição na
faixa constitucional.
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Mesa da Assembléia, 22 de setembro de 1999.

Deputado Anderson Adauto - Presidente da ALMG

• Proferida em 221971999 - 72' Reunião Ordinária.
• Publicada no Minas Gerais, na seção Diário do
l.e1s/ani'o em 24/9/1999.
• Referência - projeto do Gm'ernador na faixa (OflStiliUiOn(II -
sobrestai,l('nto.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°7

A C I1stit(uçio lstadual. ao dispor sobre o processo legislati' o.
estabelece a c n rpe tI fluia, a forrira e as c nd i ções pari a pn d tição dos ai is
legislativos estaduais, levando cru a hierarquia das normas que
enumera e a matéria objeto de apreciação.

Assim, as emendas à Constituiçao, as leis coniplenientates. as leis
ordinírias, as leis delegadas, as resoluções e o veto a proposição de lei
receberam tratamento constitucional distinto. especialmeiitc, quanto ao
(/IU)!IF1l para 	apro ação.

No iiiestri() sentido e obedecendo aos ditames constitucionais, o
Re i mento 1 nterno enu nierou as proposições do processo legislativo estadual
e estabeleceu condições diversas Nril sua apreciação. exigindo cjuwuin

di leieneiado pala (lei heiação.

l)ispõem a ( nstituição Estadual e o Regimento Interno que ''o projeto
de lei complementar sena apix)Vado se obti er voto 1 a, orável da maioria (k)S

nieuruhros da Asseinbkia 1 egislativa". ou seja. de 39 Deputados. As propostas
de emenda ã (onstittiição tanihcin necessitam de ,tio,ion especial para sua
aprovação. conlornie disposto na norma constitucional, que e\tahelece que

proposta será discutida e votada em dois turnos e considera aprovada se
obtiver. cru 3/5ambos .3/5 dos votos dos nieiiibios da Assembléia leislativa",
o que coriesponde a 48 votos " si lii " . Da mesma maneira é tratado o veto à
))ioposição de lei que necessita de 39 votos "iião'' para sua rejeição.

() art. 126 do Recimentu Interno estabelece que "terá coniputada a
we11ça, para todos os eteito regiineiitak. corno se no Plenário esti e\se.

Deputa(h) presente a reunião dc comissão realizada rio Palácio da
Inconfidência concontitantemente eotrl reunião da Asseiribléia legislativa".

legislador buscou garantir o bom andamento dos trabalhos do Pienario,
provendo-() com as pwwngw CIII cOiïIiSsi() )ara as deliberaçoes. A aplicação
(l) (lis1)OsitiVO. porém, deve ocorrei- dentro dos liniiles impostos pelo texto
constitucional \ igenie, pois que a interpretação da norma regiiiiental nunca
poderá sei leita de modo a possibilitar a '. otação de proposições legkLtt 1 vas
sem o núnmem'o necessário pala sua a)i'oVaÇà0 ou rejeição. Ao submeter a
votaçao tinia prosi'ã que necessita de quorwn especial. contando com

'',cin que as presenças em Plenário sejam
suficientes para garantir sua aprovação ou rejeição. a l'residéncia estabelecerá,
de antemão. o resultado da votação e iiiipcdirá a deliberação cm sentido
oposto. Essa decisão comprometeria a atuação do Poder legislativo.
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Conforme exposto, a Presidência, no exercício da atribuição que lhe
impõe o inciso XV do art. 82 e tendo em vista a necessidade de se conferir
melhor aplicabilidade ao art. 126 do Regimento Interno, decide que as matérias
que necessitam de quorwn especial só serão submetidas a votação se a
presença dos Deputados em Plenário garantir a possibilidade de sua aprovação
ou rejeição.

Mesa da Assembléia. 27 de junho de 2000.
Deputado Anderson Adauto, Presidente da ALMG

• I'ro/erula em 27/6/2000 - 154" Reunião Ordinária.
• Publicada mio %uimui,s Gerai, na seção ''Diário do
Legislativo'. em 291612000.
• Refemi)neia - ap/u(1ção do ali. 126 do Regiimienio Interno na
motação de mnatéria.v que exigem quoruin especial.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°8

.•\ p11 cahi 1 idade do art. 1-,	do ReLI Incuto 1 IlteIiio.

A Assembleia 1 .egislativa. cri setembro, ticilagrou uni de
consolidação da legislação estadual ao institui Grupo de Trabalho pala
Consolidar e Sistematiiar a Legislaç) do Estado. Tal esforço reflete a
preocupação dos COii)OS político e técnico deste pailaniento com a qualidade
da pioduço legislativa, cuja satisIziÇà() remete à garantia de consistcilcia.
segurança jtiiídica. commWa e e Iczícia na elaboração C api iLaçio das leis.
Desse processo resuliarao textos legais 1)eiliiaiientenieiite consolidados.
retinidos em códigos ou coletftneas que sistemati/.eifl muatéiias conexas ou
afins. cuja modificação se reali,aia. apenas, quando indispensável. aletaiido
0 mínimo possível il estrutura original, a mluirleraç It) e as renlissões internas
e externas, de modo a facilitar a consulta e a compreensão do ordenamento
jLlIldicO estadual.

No mesmo sentido tem caminhado o (;o\ erno  lederal. que estabeleceu
normas para a ei boiaçào. a redaçãm a alteração e a consolidação dos textos
leais. por iiieio da Lei ('onipicnientar n' 95• de 2/2I)', a qual dispõe ''que

o mnesiTio assunto 1h10 podemi ser disciplinado por mais de unia lei, exceto
quando a subseqilemite se destine a complementar a lei considerada básica,
vinculando-se a esta por renlissão eX)R'S5íi.

Cociente com esse esforço de consoliilação e tendo ciii vista a boa
técnica legislativa e a economia processual. a Presideiicia, no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno desta Casa, em seus arts.

2. inciso XV. e 83. inciso II. decide, na aplicação do art. 173 do Regimento
Interno, deixar de receber plopt)sição que trate do inc~ objeto de outra
em tramitação, quando, em raião do vinculo de perti1m1L'ia, afinidade ou
coliexaul. seja apropriada a sistematiiação da m11aturia em texto único.

Mesa da Assembleia. 8 de novembro de 2000.

Deputado Anderson Adiuto. Presidente da AI MG

• Pr, /eri1a em VI 112000 - IY 1' Reunião Or(Iinaria.
• Publicada 110 Nfinas Gerais, na	 do
Lei.sIaiiio ''. em 3011112000.
• Ref',nia - / i ) ,I'i(! recebida /11i IfIoSiÇUt) que (iate do
11k'SlllO objeto 1/1' )/flj l'lli (1111li!1ÇI7O. (1 esta iiiuulada jun
/icrtule!uuI, afinidade Ou cone vão.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°9

Inteligência do inciso III do artigo 103 do Regimento Interno.

À Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XV do art.
82 do Regimento Interno, e considerando:

que, por meio do art. 103 do Regimento Interno, foi atribuída às
comissões permanentes competência para deliberação conclusiva sobre
proposições:

que, de acordo com a atual sistemática regimental. OS requerimentos
de autoria de comissão permanente a que se refere o inciso III do citado
artigo são inicialmente por ela votados e, quando a análise do mérito da
proposição incumbe à mesma comissão, são novamente apreciados Pelo
órgão

e que, de acordo com o princípio de economia processual que informa
o instituto da deliberação conclusiva contido no art. 103, seria de todo
recomendável dispensar-se a dupla manifestação da comissão sobre a mesma
1)l01)OSiÇãO,

decide que os requerimentos de autoria de comissão permanente que
se enquadrem no inciso III do art. 103 do Regimento Interno e que, em
razão de seu conteúdo, estejam sujeitos à deliberação conclusiva da mesma
comissão, não retornarão à apreciação daquele órgão e serão considerados
aprovados quando decorrido, sem apresentação do recurso, o prazo previsto
no art. 104 do Regimento Interno, contado a partir do recebimento da
proposição em Plenário.

Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2001.

Deputado Antônio Júlio. Presidente da ALMG

• Pio/crida em 241412U01 - 234" Reunião ()idniíiria
• publicada no ti'H,zas Gerais, na seção Diário do Legislativo,
em 261412001.
• Referência - os requerimentos de autoria de comissão
pennanenle que se enquadrem no inciso 1/1 do (il. 103 e que,
em m'azão de seu conteúdo, estejam afetos à deliberação da
mesma c'ommssão, serão considerados aprovados, sem a mu'cessi-
ckide de n'tornar (i comissão, decorrido o f)mz() do (1!!. 104,
contado a partir do recebimento da proposiç -ão em plenário.
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DECISÃO NORNIATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 10

Iiiteliêiicia do	2 do ao. 180 do Reyiiiiciito Interno.

A Presidência. no exercício de sua competência como intérprete do
Reeiiuento. coilio e e do art. 82. inciso XV. da mesma lei, e tendo em
vista a necessidade de se conferir melhor aplicabilidade ao § 2 0 do art. 1
do Regimento Interno, decide expedir decisão normativa riu ii icando
entendititento, diversas veies reiterado pelas Mesas anteriores.

() dispositivo cm análise estabelece que a proposição arquivada poderá
ser desarquivada. a pedido tio autor, ficando sujeita a no a tramitação. Não
tossem certos desdobramentos cru aplicação prática. desnecessária seria
a expedição de decisao norniati\a pala seu correto entendimento.

Ocorre que, no início de cada legislatura. alguns parlamentares
reivindicam a precedência da autoria do mérito de proposiçõe s por eles
apresentadas na legislatura antenor e q= não tendo alcançado o final de sua
tranlitação, foram encanti nhadas ao arquivo. Entendem que. na legislatura
Cru o contendo da idéia original deve ser garantido àquele que primeiro
o submeteu ao crivo desta ('asa.

De lato, o espírito que norteia o nosso Regimento aponta nesta direção.
estabelecendo a prerrogativa do dcsarquivaniento de proposições apenas ao
seu autor. Não estando este no exercício do mandato, aí sim, os demais
Pode ri ai ii e xercê- la. 1 >e ice be - se o c ti idad 1 do l eg is 1 ad r. au elaborar a 1k )rm a.
de assegurar a paternidade das idéias a quem de direito.

Assiiii sendo, a Presidência decide manter a praxe que já \ em sendo
adotada de. iniciada a primeira sessão legislativa ordinária, conceder
plcteieIKt aos autores dc proposiçoes arquivadas, pala que ofereçam à
Casa, novamente, as suas propostas, estabelecendo-lhes, para tal, o limite
máximo de um mês. Vencido este pra/o. cru 7 de março próximo, estará
aberta a possibilidade a qualquer menibro deste Podei.

Mesa da Assembléia, 25 de fevereiro de 2003.
Deputado Rêmolo Aloise, 1"- Vice-Presidente, no exercício da

Presidência da AI .MG.

• I',''/('Pid(l no Reunião ()rdi,ui,ia de 251212003.
• F'liIJli((U/(I 110 .%fiis	(I(IiS. 17(1 SeÇão I)iLlfl() d, L'7!,i%I(l!il(',
on 2302/2003
• Refemiuiu - aiwi1e /)1e(ec/('m;c:a da autoria do ,1,j/(, de
/)rOJ)OSiÇõ('S (I!(/1(it'a(Ia.i, mí',ifoi'mue (/('(('17I1i11(l o ' 2°do (iii, 180.



1)ECISÃ0 NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°11

A Presidência, no uso da aInbuiçio que lhe confere o Regimento Interno
e considerando que a fixação dos subsídios dos membros dos Poderes
Legislativo e Executivo é matéria de competência privativa da Mesa da
Assembléia Lecislativa, conforme disposto nos incisos Vil e VIII do art. 79
do Diploma Regimental revoga a Decisão Normativa da Presidência n°4.

Mesa cia Assembléia. 12 de março de 2003.
Deputado Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência da ALMG.

• Pra ferida na Reunião Ordinária de 121312003.
• Publicada no Minas Gerais, na Seção l)iário do Legislativo.
co, 1410312003.
• Referência -revoga a Decisão Normativa da Presidência n°4.
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I)ICJSÃ() NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 12

liitelencia do	2° do ari. 173 do Reginienlo Interno na
apreciação de pmposiçcs anexadas.

A Prcsid'ncia. flO uso da atribuição que lhe confere o inciso XV do art.
2 do Rei.i nielito Interno, e considerando

qtie o autor 1cm a prciTogati\ a da retirada de tramitaçïio da proposição
)r ele a p lese ii tad a:

que as proposições anexadas podem ser mais abrangentes que a
mposiçào principal ou abordar o a ,,sunto de maneira distijila:

que a propo ,,, ição. ao ser anexada a outra, deixa de ser apreciada pela
Assemhkia:

que a proposição principzii. ao ser retirada de tramitação pelo autor ou
ser considerada i ncon si i t oic ii mal pelo Plenário, provoca o arqu i vanie n lo das
proposiçoes a ela anexadas, o que. muitas eles, resulta em prejuí/o para o
processo legislativo:

que nosso l)íploma Regimental prevê. em seu art. 3 ló. seja aplicado o
Regimento Interno da Câmara dos Deputados iias maicrias em que lor
omissa, decide que:

1 a partir desta data, cada comissão, ao emitir seu parecer sobre a
proposição principal, deve pronunciar-se ciii relação a todas as proposições
apensadas:

2 quando a p1-oposiçào principal for retirada de traniitaçào pelo autor,
as proposições a ela apensadas continuario a tramitar do ponto cm que
estavalil quando da anexação. prevalecendo a mais antiga. salvo no caso de
inicia" a privativa:

3) quandoa propo s ição pri nci pal fo i- Considerada i neo mxiii uc i mal pelo
Plenário. será adotado 1) procediiieito previsto no item anterior para as
j)lp0SiÇões a ela apensadas. desde que estas não contenham o mesmo vício
de inconstitticioiiitl idade.

Mesa da :\s'eiiihleia. 4 de tuinho de 2003.
I)eputado Mauri Torres, - Presidente da AI M(

• I', f'rihi na Reimitu, Oro/ino oia de 41r1200$.

• I'iiI'Ii((U/oI OU) MiUU.% Ge,ars. 0)0 Seç-ão Diário do L,,,'islatii'o,
em 61312003.
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• Referência - i,zle/içência do § 2" do ciii. 173 do Regimento
Interno (retomada da tramitação de proposição anexada
quando (1(1 retirada da proposição principal ou da aprovação,
pelo Plenário, de parecer pela inconstitucionalidade (1(1
proposição principal).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 13
A I'iesidéncia. no liso de suas atribuições. cm especial a pie ista no

inciso XV do art. 82 do Regimento Interno, decide:
- Serão adotados os procedimentos estabelecidos nesta decisão até

(lime entre em vicor mesoliição que disponha sobre a apmeciaçao. pela .-\ssemhléia
Legislativa.  de ato 1k ( jovernador do 1 stado que institui Regi me Especial de
Tributação.

2 - () ato do Governador do Estado que instituir Regime Especial de
Tributação, com base no art. 7' da 1_ei n° 15291 de 5 de agosto de 2004,
será apreciado pela Assembleia 1 eeislai iva em turno Línico, no pra/o de 90
dias, contados a pariu da data de recehimiieiito da mitensagemu que o encaminha.

11 - A mensagem será recebida. publicada e encaminhada à ('omissão
de Fiscal i/ação Financeira e ( )rçamentziria. 'I • t tá o praio de 20 dias para
emitir

2.2 - () parecer concluirá por projeto de mesolução. que ratificará ou
rejeitará, no todo mm emparic. o ato do Governador.

23 - () projeto de resoluçào será recebido, publicado, incluído na
ordem do dia da pmimneira reunião subsequente e apreciado sem parecer.

3 - projeto de resolução aprovado setá encaminhado à (ommssao de
Redação. observado o disposto no art. 268 do Regimento Interno.

4 - Esgotado o praio da Coiiiissão de Fiscali,ação Financeira e
)mçamentaria pata emitir parecem sobre a mensagem do (iovernador. °

Presidente da Assembléia a incluirá na ordem do dia da primeira reunião
subseqüente e para ela designara relator, nos termos do § 2° do art. 145 do
Regimento lii temI

4.1 - ( ) relator designado em Plenário opinara pela ratificação ou
rejeição, no iodo nm em parte, do aki do Goveinadui.

5 - A Mesa da Assemiihléia comunicará ao Go ernador do Estado a
decisão do Plenário.

6 -- Aplicam- se à trainitação da mensagem e do projeto de resolução de
que trata esta decisào, no que couber. as disposições relativas à discussão e
à votação do projen ) de lei omdi nária

lesa da Assembléia. 19 de outubro de 2004.
Deputado Rêniolo Aloise - 1`-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência da AI MG
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• I'i olerida na Reunião Ordinária de 1911012004.
• Publicada no Minas Gerais, na Seção Diário do Legislativo,
em 2111012004.
• Re/','ência - 1)o ato do Governador do Estado que institui
Reti,,,e Especial de Tributação.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 14

ticIigticii do §	do trt. 2 1 9 do Reginciito II1leFI.

A Presidêncii, no uso de suas atribuições, em especial a prevista no
inciso XV do art. 82 do Reiinento Interno, e considerando que a regra
ontidi 110	l O do alt. 239 do iliploiiia plOce(liiUCntil nã o  preve que uni

candidato ao 	de Conselheiro do 1 ri hu irni de Contas do E ,,, (ado possa
atin gir a maioria absoluta de ' otos jLí no primeiro escrutínio:

e considerando ainda que o Plenirio, ao deliberar por maioria de voto,-,
dos seus mcnihIi)s. C.,, tá alastando. )oi' uro princípio lógico e t'ai.oíveI, a
possibilidade da i'ealiiação de um scundo escrutínio. DECIDE:

scrí considerado eleito o candidato ao caro de Conselheiro do 'l'ribunal
de Contas do Estado que atingir, no priliciro escrutínio, a nlaiOila absoluta
de votos, ou seja. 39 votos.

Mesa da Assembléia. t) de março de 2005-
Deputado I\ljuri Torres - Presidente da AI .MG.

• /L,o/rjda ei,i 91312005 - 3' Rcunuu' LVti°(l0l(/if101t(I.

• Publicada no /ili'las Gerais, na Seçao Diário do
em 101312005.
• Re/e,;uia - eieiç ,ao de Conselheiro do 7'( 'L que a(iFleir
inalaria absoluta de iol,)ç lia /n'i/?lei,a eseiu!inio.
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ÍNDICE POR ASSUNTO

A

AC( )NTECII IENR) RELE\4NTE
— colouniCação: praio (art. 26. § 1°)

ADMINISTRAÇÃO ) INDIRE'I'A 1)A
ASSEI\IBLÉIA 1 kX ;isl .VI1VA
- aplicação de disponibilidade finan-
ceira(art. 79. XV)
- aprovação de proposta de orçamen-
lo anual (ali. 79. XII)
- criação de entidade (ali. 79. VII. l''

ADVER'FÊNCIAA I)I:I'TDos
- infração ao Regimento no curso dos
debates (art. 152.1)

AF•IAMENT()
- de Deputado: investidura em cargo
I)Li l)Ilco: comunicação, ii Mesa; remu-
neração: implicações ( art. 55)

AJUDA DE CUSTO
- (ser REMUNERAÇÃO EAJUD.\

DE CUSTO DE DEPUTADO)

ANAIS
-- inserção de documento e pronuncia-
mento não oficial: requerimento: deli-
beração do Plenário: parecer (arts. 79.
VIII, h".233, XIII. c 234)
- inserção de documento e pronuncia-
mento oficial: requerimento, despacho
do Presidente (ali. 232, XIX)

APANHAT IENT( )'IAQUIGRÁFIC()
cessação: infração do Regimento (ali.

IS 1, parágrafo (mico)
- reunião secreta (ali. 40, § 2°)

APAKIF.
- coluputo 110 tCl11X) do orador (ui. 163)

definição (ali. 162)
- prazo, Grande Expediente (ali. 162)
- vedação: casos (art. 162. § 20)

APLICAÇÃO FINANCEIRA
- autorização pela Mesada Assembléia
(ali. 79, XV)

APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PE-
LAS COMISSÕES
- comissões permanentes (ali. 103
- devolução de proposição ao Plená-
rio: recurso (ali. 1(4)

Presidente da Assembléia: anúncio
de projeto apreci aJo conclusivamente
(ali. 82. XI)
- tramitação de proposição (ali. 105)

ARMAS
- proibição (ali. 90)

ARQUIVAMENTO DE PROPOSI-
Ç()

- (ver também DESARQUIVA-
MENTO DE PROPOSIÇÃO)
- casos: término da legislatura:
exceção (art. l80e 1°
- determinação pelo Presidente da As-
sembléia (ali. 82, XIII)
- parecer COlillZíli() das comissões de
fllérltO(aIi. 191)
- prejudicada: quando semelhante a
outra considerada inconstitucional (art.
284,11)
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ASSEMBLÉIALE( LSL ,..VIT
- er tambem POLICIAMENTO.

I t( )R1E DEAlI.'\
- ai)e 1 -1 LI ia de si nd ica i te i a ou de i nqui-

ritu: C1SO (alt. 95
assessoraniclito Iii) l'Ieriano a Lide-

ia liça da Maioriaa e da N li itoria (art. 94.

- COiil po sição mandai  ( a ri.
- eleição da Mesa aits. 8'. * 2°. e
- iiiiresSO nas dependencias: aSSISIC11-
eia às reuniões, permissão: vedação:
l timal idades ( au s. 93 e 94
- instalação da Legislatura ( arts. 3°c 12

instalação e encerianlento de sessão
ieeislativa (au. 11 VI)

nãi—deIiheraçao antes da posse dos
tiieiiibios da Mesa (ali. 8", 3°)

policiamento (ali. 89
-	s se do Governador (ali. 14, VI)
- posse dos Deputados (ai*(. 6°
- Piesidncia. impedi nienio (ali. 46,
parágrafo único)
- 1( rwn de deli hetação 1 ari - 252
- representação da Asseinhkia (ali. liS)
- sede: I l1 aIienti' e leltipolalia(ao - 2'')

sessões leiusI:utivas (ali, Ii)
vaga: ocorrclicia (:111. 50)

ASSESSORIA
a C01I11SSOCS 1 ao - IN)
ilil Coimssao: a Deputado laTi. 1 27)

iii Plenario: a Liderança da Maioria
e da MunOlia (ali. -4. 2')

em leLlliiO da Mesa: vedaçao Gari.
127. l)ai{l2rait.) Li liiCt)

SSIN.VI't'R.
- eoncspondeiicia til icial: Presidente
da Assembkia lalt 82. XXXII
- indicação de candida(o a Conselhel-
iti do l' ribtlli,ll de Contas: descon-

sideração de subscrição: recomposição
(;til. 235.11.	2°c 3"

Ikia de presença dos Deputados,
aulenticação pelo Presidente da As-
sembléia (alt. 81 VI)
- projeto de i IliCia( i v:l poptu Iau. lespon-
sabi Ii dade pela idoneidade (ai l. 28$

proposição de lei: Presidente da As-
seinhlcia (ai. $2. XXVIII)

.-SSLNI'0DE
lliScliÇãt) prévia (alt. 26. (-(1/):!!)

- praio pata la! ar (ali. 26, § 1'')

ASSU1NT() UR(;EN'Ii
transferência da palavra .to 1 iderado

(ali. 70. § 1°)
- lISO da pa lav ra pelo Líderídei (;til. 70)

NIA
de lelllllfit) de colitiss:utt;
- laviatula: )LihIiCaçãtt (;tilL 132)

IeitLllL (1isl)etls.0 (ali 1 2. § 1°)
- pliiposiçào de delilienição conclusiva
(1.15 coiilissoes: ieeistrt t( ai 132. §r)
de reunião de plenário:

da iuluima retlliião da sessão legis-
laiiv:t ordinária ou extraordinária:
puoce(I i me ntt IS (ali. 43

deu Iaiação de voto: i tiseição ( arts.
21VI,e 254)

documento jião—olicial menção na ata
destinada a publicação (ali. 41 , § 2°

- documento olucia!: resumo na ata
suei fia: Iran scriç:io tia destinada
a publicação (ali. 41. § 1'')
i'XClti5O de (ItlL'Ntõt'S de uiiletii sem
indicações tIL) [tlCit.'i itt regimental
(ali. I64	1")

- falta de quoJ-lwu pala realização de
reunião ou p' \ otação: registro
da ocorrência e dos Deputados
presentes (aOs. 44 e 249. * 6")
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- inserção de documento: permissão
da Mesa (art. 41 . § 3")

- lavratura (art. 41)
- leitura: prazo máximo: aprovação:

retificação (alis. 22, 1, "a". 1. e 24)
- minuciosa: publicação (art. 41, 1)
- publicação de pronunciamento (art.

155. eap1t)
- razões do voto: inserção em ata oles-

tina(la a publicação (art. 41 , § 4")
- retificação: direito à palavra (arts.

24e 156. Vil)
- reunião secreta: procedimentos

(ali. 42)
- sucinta: leitura: aprovação: assi-

natura (art. 41,11)
- vedação de publicação de pronun-

ciamento (ali. 155. § 1°)
- reunião de indicação de Líder de Ban-
cada (ali. 67, § 2°)

AIDIÊN( 'IA DE C( )\ ILSSÃ()
- a requeri incuto de Deputado ou co-
missão: vedação (ali. 183, capiil e pa-
rágrafo único, e 233. XV)
- emenda de 20 turno: requerimento do
Colégio de Líderes (arts. 189. § 4°. e
232, XXIX)
- matéria em 2° turno: audiência da
Comissão de Constituição e Justiça: re-
quenmerito luis. 185. § 2°. e 233. XXII)

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE CONIIS-
SÃo
- com cidadãos, órgãos e entidades
públicas ou civis: instrução de matéria
legislativa em trâmite: assunto de inte-
iesse público relevante: frmaIidades
(ali. 291)

convocação de reunião: prazo (ali.
294)
- ordem dos trabalhos (ali. 293)

- providências e comunicação à enti-
dade solicitante (art. 292)

AUMF:NT( ) DE DESPESA
- inadinissihilidak': casos (ari. 187

AUTORIA
- atribuição de autoria de: proposição
desarquivada de iniciativa de ex—De-
putado (art. 180, § 3°
- impedimento do Deputado, matéria
de sua iniciativa (alt. 46, parágrafo Líni-
Co)

AUTORIDADES - COMPARECI-
MENT() À ASSEMBI ÉIA

- (ver COMPARLCIMENT() DE
AUTORIDADES)

AUTOS SUPLEMEN1'ARES
- frmaçào (ali. 179)
- utilização: retenção de proposição
por membro de comissão (ali. 142)

AVtJJ S( )S - DISTRIBUIÇÃo
- (ver também CÓPIAS - DISTRI-

BUIÇÃO ) E ENCAMINHAMENTO)
- adiamento de discussão e votação:
prazos (ali. 136, § 2"
- em Comissão: vedação de COflCCS-

são de vista (art. 136. ((1p:t e § 11
- em reunião conu nla: oportunidade
(ali. 136, § 4°)
- pedido de vista: Concessão: vedação;
adiamento da discussão e votação: pra-
zos (ali. 136. ta/m!e § 1°c 2°)
- projetos de lei do Plano Plurianual,
do Plano Mineiro de Desenvolvi men-
to Integrado, de Diretrizes Orçamentá-
rias, do Orçamento Anual e de Crédito
Adicional (art. 204. ((l/)Idl)

- solicitação de distribuição de avul-
sos, oportunidade (136, § 30)
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lu

BANCAI):
- ei também LÍI)IiR E VI('I-

LIDER
- COilstitUiÇã() (ali. 66
- definição (ali. 66
- exeictci() de função destinada a I3an-
cada: I)enla do direito: (ie ,, iriculação
de partido 1:10 48)
- Lideranças : alteração; coniti nicaça()
à Mesa: vedação aos meinhios (ia
Mesa (aiis. 69. IV, e
- presença de funcionário nas depeti-
dências contíguas ao Plenário (art. 94.
§ lo)

- vice—Líder
- proporção (ali. 67. § 41
- vigència dos aos. 66e 67. 4°(aii.

191

BLOCO PRLA1\iINltR
- alteiaçã( ias Li(leiançts: coniunica-
ção à Mesa (au. 61 IV
- composição numérica ( art. 71 . § 5,
- colisi 1 tu ição: vedaç.6 : coniunicaçai
à M	(ali. 7 1
- eles inculação ou dissolução dc l3ki-
co: impedimento de pauilUipaÇão pos-
terior clii outro Bloco na mesma ses-
são legislativa (au. 71. § 9°)
- dissokiçào do Bloco ou niodi Fica-
ção de coniposiçao numérica: redistri-
buiçao dc lugares ias comissões (art.
7 1. § $°
- existelicia: período (alt. 71. § 7°)
- extinção: caso (ali. 7 1 . § 61
— Líder: escolha: comunicação à Mesa:
pra/o: vedação aos membros da Mesa
(:liis. 7I.	;'.e 78
- l aticianças de Bancadas; suspeiisã de
atiihtuiçes e preiiogativas (ali. 71. § 4

- ti-ataniento reinieniil (mi. 71 . § 21
- vigência dos §* 4°.5° e 6° do ali. 71
(ali. 319)

c

CARGOS DA SECRETARIA DAAS-
SE\IBI .ÉRl.ECLSIXFI\

apuo\ cli inculto do ser\ iclor inativo
ciii cargos e 1 unções iai 1. i 15)
- cri ação: Iransforniação ou extinção..
competência pivativa da Mesa (alt. 79.
VII "(:)

CASOS OMISSOS
aplicação do Reginienio lutei-no da

Câmara dos Deputados e das praxes
parlanie lii ales (art. 16)

CAUSA l'ROPRI.
- (ver INlFRESSIi l'F.SSOAI -)

CELEBRÇ() DE CONTRATO
- autoiiiacão. cOulif)Ctel)cia pii ail\ a
da \les.i da \sseuihlei,t ).tit 7. IV

CENSE IR\
- (\ er I'l N.\LlI).\I )I S)

CHANIADA [)EDEPL'I'\IX)S
- competencia para 1 :iier ali $6. II)
- utilii.ação: casos:

- prestação de eolnpioliuisSo dc pos-
se (ali. 6°. 11)

- recomposição de çí i ii mi ali. 249.

§ 6'
- veril icação de quoimuu (ali. 257)
- votação em eleição da Mesa (art.

W. V
- '. otaçao nominal na lii pótese de

falha no painel eletroiiico (art.
263.11

~ação secita (ali. 263.11. "b" e "e")
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(OLÉ(;IODE 1 ÍI»:REs
acordo de 1 .íderes: subscrição Pela

totalidade; vedação (ali. 73, § 4°c 5°)
- constituição (art. 73, capul)
- deliberação sobre tramitação cru

 de urgência além do limite:
quorum (art. 272. § 2°1
- quoruiii de deliberação: maioria ab-
soluta; exceções (ali. 73, § 3° c 4°, e
272. §2°)
- \ OtO C \O/ (lilcito (alt. 73, §* 1°c 2°)

COME? IORAÇÁ( ) E HOMF?IAGE%1
- oportunidade: reunião especial: liini-
te de reuniões: cxceção(ali. 14. V)

COMISSÃO I)EAI)NHNIS1'RAÇÃ()
PÚBLIC..

competência 1,111. 102. 1

COMISSÃO DE ASSUNTOS NIUNI-
(1 PAIS E RE( ;I( )NALIZAÇÃ()

competência taIl. 102,11)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
.JUSTIÇA

audiência em primeiro, lugar (ali. 184.
§ 10)

- Competência (art. 102, 111)
- desmembramento de proposição) que
verse sobre mais de uma matéria (art.
173. §5°
- exame preliminar (ali. 182)
- licença para instauração de proces-
so criminal contra Deputado: procedi-
mentos (art. 58, § 2")
- parecer sobre modificação no texto
original ou emenda de 2° turno (art. 185,
(O/ )1(t e § 2°c 3°
- participação do Corregedor (ali. 92,
llleIV)
- prestação e tomada de contas: apro-
vação parcial: indicação de providên-
cias(art. 219)

- representação visando a perda de
mandato de Deputado: procedimentos
(ali. 53, § 1")
- Suspensão das imunidades consti-
tucionais: parecer (ali. 56. parágrafo
ÚfliCO)

COMISSÃO DE. DEFESA DO CON -
SUrIIIx )R E IX) CON'I'RIBUINTE
- competência (ali. 102. 1V

COMISSÃO DE DIREITOS HUMA-
NOS
- compelencia (art. 102. V

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CUL-
TURA. ('IÊNCIA E TECN( )I Á )CIA
- competência (ali. 102. VI)

COMLSS() DE FLSCALIZAÇÃ() FI-
NAN('EIRÀ EORÇAMFNI'ÁRIA
—audiência em último lugar (art. 184, § 1°)
- competência (ali. 102. VII)

COMISSÃO DE MEIOANIBWNTEE
RECURS( )S NATURAIS
- competência (ali. 102. VIII)

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO
POPULAR
- competência (ar). 102. XVI

COMISSÃO 1)E POLÍTICA A(;RO-
PEUL ÁRIA EA(;R( )INl)L STRIAL
- competencla (ali. 102. 1X

COM ISSÃO DE. REDAÇÃo
—competência (arEs. 102. X. e 268, capur
e	1°)

COMLSSÃ() DE REPRESENTAÇÃO
—constituição) e Ij nalidade (alt. lIS)
- representação com ônus: dependên-
cia de disponibilidade orçamentária
(ali. 1 I5,	1°)
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- tepreSeli lçao eril conferencia: reu-
niões: conwessos: membros: eScIILl
apiesetitação de teses art. 115,
- requerimento de constituição (art.
232. XIV
-- stipliicia: i	\istencia art. lIS.

CON ILSS() DE SÁUI)E
- c O iiil) _' t L ' il L l (ali. 102. XI

(0NIISS.() DE, SFGURANÇA i'Ú-
BIJCA
-- competellLi;l (ali. 102. XV

COIISSÂ() DI'; TRANSPORTES.
(( ) IUN1UAÇ.() E OBRAS PtIH .1-
('AS

competência (.111. 102. X1 1)

COMISSÃO ) 1)1 I't 1 RlSIIO. INDÚS-
'FRIA E CO%1ÉR( 'lo
- competencia alt. 102. XlII

COMISSÃO 1)0 l'RBAI.I-I(). DA
PREVIDÊNCIA E I) AÇÃo S( )t'RI.

- c0 1 1) I )CtCnI_11 (ali. IO2, XIV

(OMISSÃO l' RI .AMENTAR I)E
INQITÉRrU)

atribuições po .edi mento. apI ie:içã
de lei tedei ai específica ( Clii. 113
- coinposiçoi: edaç	(mis.as. 78	e 1 1 O,
paiígIaIo Li lii CO,

- coflstituiçao: atribuições: poderes
judiciais (ali. 112)
- deslocamento (art. 1 13. 3°)
- tato dei cli iii iia(Il i: conceito (art.  1 12.

§ l°
-- intiiilaçao (le ilRIiCiidOS e testeulili-
llIilS não-e nipaicciniento: providen-
cias (art. 113. §	"a 3°)
- inenibros: indicação: prazo: caso de
não indicação ari. 112.	5°c $°
- numero de comissões em funciona-
mento concomitante (ali. 112. § 9°

- prazo de funcionamento: prorroga-
cão (ali. 112. ((l)ll! e § 2°
- primei o i siglliltiirio membro da co-
missão: vedaçoes: exceção para 111cm-
1)10 da Mesa (ali. 1 1 2. § Ó" e 71
-- recurso de não-recebimento (lO re-
querimento: pia/o ali. 112. §
- relatório ti nal : publicação: pi ()\ idéll-
Lias: revisão pelo Plena rio (alt. 1 14
- reunião, quo rum de realização Guri.
125, §§-"", 3" e4°)

COMLS.SÕES
- (vertainIxnl ,\lJDIEN('I.-\ Pt'Il 1-

(A DEC()NIISS,k( ). COMISS.\( ) I)I
RFPRESEN . ...\Ç.\0, ('O\IISS:\()
PARI AMENIAR DE INQt TIRIIO.
('()MISS()IS ESPECIAIS. (OMIS-
SOES PERM.\NENIEs.TEMP( )R\Rl-
,-\S. ORDEM IX)S TRABALHOS. PA-
RECER E RI IRlsENrAçÕEs P( )l'l.
LARES
- aberturaia de reunião com com id: rd s:
presença de qualquer nó ii leio de 1 UC 111-

bios (ali. 125. §
- alteração da ordem do (lia (mi. 1 1. § 1")
- apreciaçao da matéria: obriga-
toriedade de inclusão em pauta previa-
mente distribuída (ali. 131. 2)
- assessora ii uent . consu Itori a teculi -
co-legislat iva: nota técnica sobre pro-
posição (irrts. 149 e 150)
- ata de reuniao ) er Ata
- audiéncia: reno ação: impedimento
tart. 183)
- audiência publica (ei Audiéncia
Pública (k' ('omissão)
- ('omissão dc Constituição e Justiça
e de Fiscalitiçao Financeira e Orçamen-
tária: audiencia em primeiro e iiltiiuio
lugares lati. 184.	l°
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- comissão parlamentar de inquérito
(ver comissão parlamentar de inqué-
rito)
- comparecimento de Secretário de
Estado ali. 30$
- competência (alis. 100. 102 e 103
- composição e constituição:

- a partir desta resolução, prazo
ali. 317)

- designação dos membros: indica-
ção, suplência: substituição: pa-
zos(arts. 97,9$ 50 l(e 116, 4°)

- designação provisória; não—mnani-
testação dos Líderes dentro do
prazo (ali. 106, parágrafo único)

- impedimentos pala integrar: Depu-
tado que desvincular de seu parti-
do OU sem filiação partidária; mem-
bros da Mesa (amis. 48,49 e 7$)

- número de membros das comissões
permanentes (ar(s. 97. § l. e 1(17)

- numero de membros das Comissões
telfll)OláIias (aris. 97. § 1°. e 110.
parágrafo único)

- participação de Deputado: limite:
indicação acima cio limite; PlOce-
di mentos (alt. 108)

- representação proporcional: cálcu-
lo: procedimentos (ali. 98

- conjuntas (ver Reunião Conjunta de
Comissões)
- convocação de autoridades (ali. 306)
- convocação de reuniões:

- conjunta (ali. 128, parágrafo único)
-- destinadas a audiência pública em

legião do Estado (art. 294)
- extlaordlnália.s (art. 124, ca/ni! e § 10)

- deliberação: maioria de votos: pre-
sença de mais da metade dos mcm-
hros(art. 33)

- Deputado não membro; participa-
ção nas discussões: impedimento
de votar (ali. 99)

- dissolução ou modificação numé-
rica de Bloco Parlamentar: iedis-
tribulção de lugares (ali. 7 1 . * $°

- distribuição de matéria aos rela-
tores (ali. 135)

- distribuição de proposição:
—competência: formalização (ali. 181)
- número máximo de comissões:

exceção (art. 182
- emenda: apresentação (ali. 137,§ 10)

- empate na votação: voto de qualida-
de do Presidente (ali. 121, parágrafo
único)
- especiais (ver Comissões Especiais)

exame de lueritO de proposição, limi-
te: exceções(art. 182)
- exame preliminar de proposição (ali.
182.1)
- iniciativa de projeto (art. 186. III)
- matéria de apreciação conclusiva:
recurso ao Plenário (mis. 103 e 104)
- nota técnica: elaboração (ali. 15(1)
- ordem dos trabalhos: alteração (art.
I3I,canie	1°)
- parecer:

—conmposição(art. 146)
- contagem dos votos: caracteriza-

ção(art. 39)
-. contrário: rcjecão do projeto (art.

191)
- perda de prazo pela comissão: In-

clusão da matéria cru do dia:
prazo (ali. 141

- prazo para emissão: prorrogação:
apresentação: discussão ( arts.
134.135: 137e 184)

- rejeição: novo relator (art. 138,
§ 30)
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- retificação (te nova iediçio: Pra/o
(ali.

-- \ otaçio: alteração: no\ a i'edaÇa()
(ali. lSS

- 1)e(litlOdC Vista. prazo: limite (ali. 136)
-- perda de luear )artS. 4$. 55.	2'. e
1 l(i. § 2°
- pernianelites: conceito (ali o)(i 1

- Presidente (ver Presidente de Comis-
são)
- (It i e s t i o de ordem: ate)! içio: recurso
(^ 167  lÓ$)
-

- de abertura: exccçio 1 art. 125. §
2°c 30

- (te deliberação (ali. 133)
de 'CU iii ai i com con id ados (ali,
l25.3"

- l'ccurso ai.i Plenário sobre projeto de
lei apreciado conclusivauientc pelas
eI)iiii',s(1e5 pia/o: subscrição de reque-
ninento (ali. 104
- Ice LuSO ao Plenário sobre projeto
considerado rejeitado nos te[ -filo', d
ar!. 104 (art. l'-)l
- iejeiça() de projetos: parecer COlitl';i-
tio (ali. 191
- l'eIaçào das cotmssoes: 1)(lh1iCaÇi()
SeIlhilial com (lia. horZlliO das reunit'es
e nome dos nienibros (arts. 101 e 109)
-- relator (el' Relator)
- renúncia de Deputado que integra
colnissao (alt li (i. § 1°)
- representação (ver Coiiiissào de Re-
presentaçao)
- retenção de processos por membro:

(ali. 142)
- reunião conjunta (Ver Retiiiiiio Con-
junta de ('011 ii ssões
- i'euniões: pública ou secreta (ar!. 122
- ver Reunião)

- substituição de membros:
- caso (mi. 11 7, a/111)

- direito do substituto de concluir
ato iniciado (art.  1 1 7 parágrafo
único)

- iilexisteflCia (le suplente na coflhiS-

siode representação (a'i. lIS. * 20)
- slll)leltte (ali. 97. § 20)

- suplente: mi mero: subsi i ( tI içao: de-
sign:içiii: competência ) aris. 97. ** 1"
e 2°. e 120. XXIX
- (cn i l lol'iílias : ct)licelt() (ali. 96. II)
- (lautO aÇãO das proposições: aplica-
ç ão d:i' dIsposições l'eginlentals apli-
ca\ eis as matérias sujeitas ú delibera-
ção do Plenário  ( ali. 105

pteellchinhcllto (alt.
116)
- voto de qualidade do Presidente (ar!.
12 1, parágrafo tu fico)
- vo(os: contagem: caracteriiação (ar!.
131)

COM!SS()E.S ESPECIAIS
-, C0i1ipO5iÇ.iO (N ide este ti)pic() iii) Ii-
(1111) ('omissões)
- colisi ii LI ição: competência, \e(laÇah)
(ali. 111.**1°e2°)
- 11)111 te'o dC membros (ar!. 1 10. pará -
grafo tiliicO)

- para em i til pa tecer si

escolha dos titulares di,s cargos
previstos 110 i ilCis() XXIII do iti.

e no incl') II do § 1° (lO art. 7$
da Constituição do Estado (art.
11 1. 1. c"

- pedido de lnstai.11aça() de proLes-
por crime de responsabilidade

(ail. II l.I."d'')
- proposta de emenda à ( ' on stitU i -

çã() )art. 1 1 1. a"
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- veto a proposição de lei (art. lii.
l'h")

- para proceder a estudo sobre matéria
determinada:

- conclusão dos trabalhos: prazo:
prorrogação (art. III. § 4°)

- matéria afeta a comissão permanen-
te: vedação (ali. III § 2°

- primeiro signatário: membro da co-
missão: exceção para membro da
Mesa (ali. 11 l,5°)

- relatório final; apresentação (ali.
1 1 , § 3°)

C( )\ I1SSÕl.,S PER IANENTES
- apreciação conclusiva de proposi-
ções (ali. 103)
- composição (vide este t ol)ie() no ti-
tulo ('omissões)
- conceito (ali. 96, 1)
- perda de prazo (alis. 140 e 141
- relação: publicação semanal (alis. 101
e l0

COMISSÕES TENIPORÁRLAS
- classificação (alt. 110)
—composição (art. 110, parágrafo único)
- Conceito (art. 96, II)
- numero de membros (arts. 97, § 1°, e
110, parágrafo único)

— (ver tainbtm ('OMISSÕES ESPE-
CIAIS. COM ISSÀ() PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO E COMISSÃO DE RE-
PRESENTAÇÃO)

C( )\ IP4RFCII%IENTO DE AtJ'I'( )R1-
1)AI)I,S
- Governador do Estado: assunto de
interesse público; convocação de reli-
mão especial (ati. 305)
- não—comparecimento; jLlstificação
(ali. 306, § 1°)

- flãO—COml)areci lUento sem justifica-
ção: come de responsabilidade (art. 306,
§ 2°
- recusa ou não—atendimento, diri-
gente de entidade da administração
indireta, Comandante—Geral da Poli-
cia Militar, outras autoridades estadu-
ais: comunicação à autoridade com-
petente: apuração do fato: aplicação
de penalidade: pra/o: encaminhamen-
to de pedido de informação; não—aten-
dimento: pena de responsabilização
(ali. 307)
- Secretário de Estado: dirigente de
entidade da adm ilustração mdi lei a: ti-
tular de órgão diretamente subordina-
do ao Governador do Estado; comuni-
cação por ofício: prazo de exposição,
prorrogação: normas regimentais: for-
malidades (arts. 306 e 308 a 31W

COMUNICAÇÃo
- (ver também CREDENCIA-

MENTO)
- apresentação: oportunidade; Depu-
tados inscritos: prazo (ali. 34)
—da Presidência: oportunidade (ali. 29
- de acontecimento relevante (art. 26,
§ 1°)
- de afastamento do exercício do man-
dato(aii. 55)
- de constituição de Bloco Parlamen-
tal e alterações (ali. 71. § 10)

- de eleição (Ia Mesa da Assembléia
(ali, lO)
- de escolha de Líder de Bloco ParIa-
ment ar (ali. 7 1, § 3°)
- de Liderança e de Deputado em reu-
nião de debates (ali. 14, III)
- de reassunção de mandato (ali. 6°.
VII)
- direito à palavra (ai. 156, V



- do n()I11C parlamentar e legenda parti-
diria: prazo de emt lega (art. 41

escnta de proposições flao lidas (arts.
2'. e 34.

CONGRATULAÇÃO, APOIO,
APLAUSO. RF:G0ZLJ()
- teqiteil inclui i apreciação conelusi -
.i pela ,, comissoes (ai). 1)13.111.

('oNsI:LHEIR() E AUDITOR DO
'I'RlBt NAL DE CONTAS

escolll,c: iflCisO II do	1'' do ali. 78 da
( '.E-, procedi;llelIk)S (ai'). 235. 1 e II)

inabititaçio de candidato: existencia
de ações ou pltestos ai't. 237
- indicação de candidato: suhsenção
ll1.IXI iiii : i'ee0Iil)OSiÇlO do nó iicero de
assinaturas, pra/.o: i nsli'tiç3o ( aiis. 235,

1°a3°.e236)
mais de dois candidatos: seeundo

esei-utiIlio, decisão por maioria siiiiples
de ' otos um. 2 3'), H te 21

iionie; iÇà( c: pra/o; r' isse ) ai'i . 24()
parecer: 1 iblicação: deliheraçao do

PICILL1loH :ills. 238 e

('ONSFI 110 1)1; GOVERNO, ( 'ON-
SK1JIOES'IDLALI)EEDC('.ÇM)
I:,4NSI;LH0F.S'[I)t JALDEI)EFE-
SA SOU I.\l

1'Ci_ CI. COlflj)(SiÇ.LO (,ii't. 14(.

(()NS'ITI'UIÇ AO DO ISTAI)()
- eiPR( )P( )STÀI)E EME N1)\ \

( ( )NSll1 11Ç'.\( )(

(0Y1'AS IX) ( ;( )VERNAIX)R
- (\er PRFS'I.-\ÇA( ) NT()I:\D'\

I)EC( )NTAS I)( )(i(I)Vi RNAIX )R
(ONVOCAÇA()

iCUIlil() conjunta (ali. 128. )alLlgratt)
UIIiCO)

-- 	ião de coinissã destinada a au-
diência púhlica iali. 294
- reunião de debates: não--convoca-
ção: casos ) ari 1
- retinião especial da Assembleia (ai)
l4
- reunião extraordinaria da Assembleia
(ali, IS)
- teLlI)iâO e\llZtoi'dlI)LLIia de comissão:
dispeiisa de li cu'inalidades ( au . 124)
- i'eLII)iJO ordinária de ciussão: dis-
tuibu ição pie ia da puma: publicação
sematial da cc cinposie:io. do dia e horá-
riodetm:lhall)cc)aiis. lÚ)e 131,2'
- reunião p1e P.1t.ito1it da Assembléia;
d iS l)eu)sa de eon'oeaç5o da primeira
(ali. 5")
- letuuliãO secreta (ar). -lo

- Secretário de Estado ver ( ' ompare-
ci meu to de A ti to ri d ;n les
- sessão lecislativa e\tlaordlilaria (art.

- suplente dc' l )epiit:nlo (:ci). ()

('(í'PIAS -1)IS'I'RLBt'IÇA() I' ENUA-
llNI IANII'INI'()

- ) ' ei taiiihém ('REI)FNCI.-\-
MEN]U
- indicação de 1 .ídei': e neani iii li :tifle mito
de cópia da ala de formalização à Mesa
da Assembleia (art. 07, § 2")
- parecer s chie as eiiicndas (art. 188.

3")
- prestação de contas do Governador:
distiibuiçào de cópia aos Deputados:
pra/c O art. 2 0. paiagialo i,i ti teo
- processo Criminal contra Deputado
por 'oclicitação do Presidente cio Tri-
bunal de ('omitas: instrução: 1 ornec i -
inculto de Copia ao Deputado i mis. 57 e
58.2".11. "e")



- proposição constante na ordem do
dia: existência de cópias para distribui-
ÇãO (art. 243, parag lato único)
- plO)OsiÇiiO em paLita: providências
pala entrega a Deputados; competên-
cia(art. 86. IX)
- representação sobre perda de man-
dato: fornecimento de cópia ao Depu-
tado (ali. 53. § 1°. 1)
- requerimento de indicação de candi-
dato a Conselheiro do Tribunal de Con-
tas: instrução com cópia autenticada
da carteira de identidade do candidato
(ali. 236.11)

C( )RRE( ;E[x )R E coRRI;( ;FD0R
SUBSl'l'I'UT()
- Competência ( alt
- (lestO' nação ao. °) 1)

C( )RRISP)NDÍNCIA OFICIA!.
- assinatura: competência ( arts. 82.
XXXII.e 86, \)- elaboração: competência ( ' iii. 86. V
- leitura e despacho: esgotamento cio
prazo: publicidade (ali. 25)
- procedimento em caso de não haver
reunião (alt 19, § 4°)
- procedimento em reuniões que não
Comportam leitura de correspondência
(art. 19,5°)

CREI)i:NcIÂjIFNn)
- jornalistas e demais profissionais
credenciados, permanência nas depen-
dências contíguas ao Plenário (aOs. 94.
§ 1°. e 312, parágralo único)
- órcãos de comunicação. informação
e divulgação: acesso às dependências
privativas cia Assembléia (ali. 312)
- revisão: competência da Mesa da
Assembléia (art. 312, parágrafo único)

cRÉDrI( )ADICJ( )NAL
- (ver PR( )JET( )S DE LEI Do PLA-

NO P11 RIANIJAL)

CRÉDI'I'( ) SUPI FMFNTAR AO OR-
ÇAJ'sIEN'l'() DAAssIrIBLÉIA

projeto de ie sol oi Ç O) competê iicia
privativa da Mesa (fui. 79, VII, "j")

('RIME DE RESP( )NSABH IDADE
Governador. Vice-Governador e Se-

cretário de Estado: processo: legisla-
ção especial (art. 311)
- Procurador-Geral de Justiça: Procu-
rador-Geral do Estado (art. 311, pará-
grafo único)

D

I)EBA'fES E PRONtINCIAMFN'l'( )S
-(veitainlxm DISCUSSÀ() EI, 'SO

DAPAI..AVRA
- apanhamento taquigráfico; cessa-
ção: infração regimental ( art. 15 1, pará-
grafo único)
- aparte: questão de ordem: conces-
são; incidentes: cômputo no prazo cio
orador (ali. 163)
- concessão da palavra pelo Presiden-
te: oportunidade: finalidade: prazo:
ordem: preferência (arts. 26, capui, 33,
parágrafo único, 34, capote § 1°c 3°,
156, 157, 158, 164e 168)
- correção de pronunciamentos:
vedação (art. 155, § 5°)
- direito à palavra: prazo: exceção: li-
mite (arts. 156, 164 e 297. II)
- discussão:

- ordem: i)iellêi1cia (ali. 158)
- uso da palavra: limite (art. 160)
- vedações (ali. 159)
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- docuntentos apresentados durante
(lisCLIl"(). \e(lação de lllSel'Cã() em ata.
exceço' aii. 41.
- (lt)cLllÏtCIltOS lido .." eiit PIL'ilali() OU

colnissao. arquivamento (ali. 151 § 4"1
- encaminh,iniento de votação (ali.

- loi'ina 1 idades: perm .ã pala falar
assentado (arts. 154, 157 (., 2 2. II)
- (l';lltde Espediente: L' itcessa) da
palak la: oporturridade. finalidade: pia-
i.o: inscrição (aris. 26. § 1", e 157. 1
- inliação retiniental : pl'O'ldêncl,Is
(ali. 152
- i llleliLlpçau: prossegullnento:
exceção: C()ltCeNSlO (le aparte: côntpi-
to no tempo do orador aris. 161 a 163
- opoti unidade: finalidade: prazo: i ns-
crição(arts. 14.IlI, 34. § 3°.e 157)
- pr:iiica de atos inconlpaiíveiS com
o (l('(.OiO parlamentar: pi'o idéncias
(ali. 153

I)l 'elel'ltcit ali. 157. §
- pronuncianleilto em reunião secreta:
reduçao a lel'lfl( (art. 40.§ 6''

ptillicaçã: te isão: pra/o: vedação
( art. 155. ('(!/))(l e §* 1". 2" e 3")
- ptibl icação sem revisão (art. 155,
§ 3")
- quCslio de ordent ( arts. 165, 166 e
168)
- registro em ala (alt. 155)
- reprodução no órgão oficial: coieç:u
de erros: vedação (art. 155. § 5"
- resposta a citação pessoal ou de par-
lido: prazo: limite: vedação (ari. 164
- reulliao (te debates: dinantica (aOs
14,111. e 35 a
- revisão: prazo (art. 155. § 2")
- terceira parte da reunião ,. LISO da pa-
la la: oportunidade: inscrição: pra/o:

preferencia (aos. 34. 157. capo!. II e §
1°e2".e 15)
- uso da palavra:

- concessão: i In pedi ntento (art.  1 5 1
- preferência (art. 157. § 2')

- vit lau i dos direi t s const i tuc i nai s
ou de m nn a regime lit ai: ri - pu h li ca -
ção(al't. I55.	1")

DE('I..-R\ÇÃ() DE BENS
- apresentação a Mesa: oportunidade
(alt. 6", VIII)

DECISÃO ) DA PRLSII)ÊNCIA
- de LOflhl -,são (:111 1
- nolIhlati\a: publicação anual (ali. 169
- opol'iulhi(lade (arts. 29 e 167)
- l'ecttrs : caso: pra/o: procedimento

DE('LARAÇÃoI)EOT()
- citi reunião pública: opoi tunidade
(au, 25-4i
- cru 	secl'eta de conhissà() (art.
122, 2")
- inserção na ata: possibilidade: forma
(ali. 4 1, §

DECORO) PARI AN1ENTAR
- atos iiicouhlp:itl\ ei'( ali. 59.
- ex1)lessões atellt:ltorias: violação
dos direitos constitucionais (art. 59.

§ 2"
- intprocedéncia de acusação a Depu-
tado: aplicação de penalidade ao De-
putado 1h te nsor (mrt 62)
- nãi publicação de pronuncialuentos
incollhpatl\ eis ai-t. 155. § 1
- penalIdades e p1o'ess0 ( arts. 59a 61
e 153)
- procedimento incompatível: perda de
11'lalttlat() ( art. 53. II)
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I)1:l1sA
- cio caso de iillf)edimerllo temporário
do exercício do mandato art. 61, pará-
grafo único)
- em processo criminal (art. 58. § 2°, 1,

II.
- cm processo de perda de mandato:
prazo de apresentação (ali. 53. § 1° II e
IV)
- não--oferecimento, tioiiieayão de de-
fensor dativo (arts. 53, § 1". III, e 58. §
2°. II. d''

DELFÁ;AÇÂO 1.FG1SSI1\14
- loima de resolução: conteúdo-, exer-
cício: apreciação pela Assembléia:
vedação de emendas: \otação única
(ali. 224, § 30
- leis delegadas: elaboração: autori / a -
ção da Assembléia Legislativa (ali. 224
- matéria: impedimento (ali. 224. § 1°c
incisos)
- projeto: apreciação pela i\ssemhléia:
votação 1 l)ica: inadmissibilidade de
emenda (art. 224. * 3°

D1I .iBIRAÇÃ( ) (ON(l .tJSIVA I)AS
COMISSÕES

- ' crAPRE ('IAÇÃ() CONCLUSI-
\'\ 1 l l AS C( )rl ISSÕES)

DF1JBERç..oEr%I P1.FNARI()
- (\cr \O'l'AÇÃ()

DEPE íflJ)()
- acusação: apuração de veracidade:
improcedência (ali. 62)
—adveilência pelo Presidente (ali. 151.1)
- aplicação das regras da Constituição
da República (ali. 47. § 61
- apresentação do diploma (art. 4°)
- argüição de questão de ordem: opor-
tunidade: prazo (arts. 165a 168)

- assunto de interesse pessoal
vedações (art. 46, parágrafo único)
- censura: verbal e escrita (ali. 60)
- declaração de bens: ali. 258 da Cons-
tituição Estadual (ali. 6°. VIII)
- decoro parlamentar (ali. 53. 11, e arts.
59a61)
- desobrigação de testemunhar: casos
(art.47.*5°)
- desvinculação de partido: perda de
direito: exceção: abertura de vaga na
comissão (arts. 48e 116)
- diploma: prazo de entrega à Mesa
(art. 4°)
- direitos (alis. 46.47, § 1°. e 54, § 3°)
- explicação pessoal: concessão da
palavra (art. 33, parágrafo único)
- falecimento: comunicação: suspen-
são da reunião (art . 22. § 2°)
- flagrante de crime inatançável: pri-
são: procedimentos (ali. 47. § 3°_e art.
58,2°.l
- iftlpediment() temporário do exercício
do mandato (ali. 61)
- i inpedimentos:

- candidatura a cargo da Mesa e de-
signação para membro de comis-
são: sem filiação paitidana (ali. 49)

- exercício do cargo de Presidente
da Assembléia: Presidente ou
relator de comissão em caso de
discussão e votação de matéria de
interesse pessoal ou de proposi-
ção de sua autoria (ali. 46, pará-
grafo único)

- exercício do cargo ele Presidente
ou relator de comissão de inquéri-
to: caso (ali. 112. § 6')

- votação em matéria de interesse pes-
soahaui. 253)



- imunidades cons(itucion.tms: estado
de \imiIi: suspenio (art. 50)
- II1L pacidade civil absoluta 1 ali. 53.

- mmmx estiduia em cargos publicos: CO-

nnimiicaçio ii Assembléia: opçio por
reuni neracio : perda (te higar tias co-
nhisie'. i ar!. 55

- inviolabilidade :ui. 47)

- ju te a me nto pelo Tribunal (te J uNi iça
aml. 47, 4°

- ticenca de Deputado: cOflCeSSaO.

casos lurnia t idades: vedação (ali. 54,
1atVe*t".2".4"e7")
- licença para mnsiauraç:u) de proces-
.o criniinat contra Deputado: tra-
nhitaço: procedimentos ( arts. 47.

§ 1".57e58.	l"e2°,t)
- li ,,ta de di ploinados: publicação: pia-
/o um 4°. § t

lista (te enipossados: publicação ( ali.

7°. § "(
- mandato (ai 1 ,,. 1` e 45
- tu une paria incutam: composição ( ali.
4°. §
- penalidades 1 arts. 59a ( t

- pei(tU de tu(ar nas comnis'o)es: lalta
'is rcuniOes e ai astameilio 1 aris. 48. 55,
§ T. e 1l6. § 20

- perda de muandzmmo : penal idade ( a11%.
53e59.itl

posse e exercício do mandato (arts.
3".('. Te 45)
- pie'.cnça: ieistio: autenticação pelo
}-'mesntente e t "-Secretario art. IS;
- 1)11530: vedação: exceção: processo
crimniiial: licença da Assembléia aits.
47. 57 e 551
-- 1 eassunç3o (te mandato: dispensa do
compromisso (te posse: colnumCaçao

.1esa Ia .\ssenihléia: vedação (arts.
6". VIL 54.4.e55;

- reniuneraçao e ajuda de custo: per-
cepção em caso (te incapacidade civil
absoluta: opção em caso de afasta-
mento: ti.\ação (arts. 53. § 30, 55, § 10.

65.212.214e 215)
- renúncia ao mandato: casos:
tom-iiiati/çao(ai1.. 7'. § 2°.51 e52)
- repressao disciplinar: abertura de
si 11(1 canc ia OU inquerito (ai  05
- suplente: convocação: dispensa de
cOnlpii)miSSO de i sse Caris. 6°, VI. 63

c64)
- USO (til palavra (aris. 151 a 168: e 287.
1 a VI. § 1". 2°c 4°H ver também Deba-
tes e l'ronuncianmentos e E)iscussào
- vaca: na Assembléia: nas Comissões:
na Mesa da Asseimibléma (a111,
50.64e 116)
- viagem ao exterior: comunicação :1

Assembléia Lemstatmva (ar!. 54, § 51

DEs..RQiIFYI'O DE I'R( )PO-
SIÇÃo
- admissão amt. 180, § 2°)
- autoria. proposição em nova
tranmiiação (ai. t O. § 3°

- ieqtieri incuto (te sol icitaçà() ( ami . 232.
XXXII)

DESPESAS
-- au incutI) de despesa prevista cmii 1)10-

jeto: inadmissibilidade: exceçao (alt.
I$7
-- delimiiçao (te limites e omdemiaçao:
cOinI)eléucia privativa da Mesa da As-
scmnblLla (alt. 79. IV)1

DE.SP( H() DA PRESI!)I N( 'IA
- ol R iii!) iii (t,1(ti' (ali. 29
- requerimentos despachados: CaSOS

(ali. 232
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I)E51:QuE	 -parecer de redação tinal: limite: parti-
- (\eiPRLiFEREN( 'lAE'I)ES'I'AQI)E)	Ci paÇã() (art. 270)

DILIGÊNCIA
- su5petiso (Ir' tramitação: Prato (art.

)l

DIPLOMA
- direitos do Deputado após a expedi-
ção (alt. 47, § 1°)
- prazo de entrega à Mesa (ali. 4°)

DIREITOS P01 ÁTICOS
- perda ou suspensão: perda do man-
dato(art. 53.1V)

DIREI'RIZES ( )RÇAr1ENTÁRIAS
- (ser PROJ lT0S DE LEI 1)0 P1 ,A-

No ) P1 .!.JRIANI. iAL)

1)ISCLJRS0
- (ver DEB\IES e PR( )Nl. NCIA-

MENTOS)

I)ISCUSSÃ()
- em Plenário:

- adiamento de discussão: Iiniite.
pra/o: inadmissibilidade: impedi-
mento de renovação (ali. 247

- definição (ali. 241)
- encerramento:

C,Oo)S (ali. 248. ((Ipul)

e(Itierimuento: votação: discussão
nhlilima da proposição pr seiS ora-
dores(art. 248. parágrafo unico)

- exigencla de inclusão na ordem do
dia: copias (art. 243)
- incidencia (ali. 242)
- inscrição: oportunidade: competên-
cia: cancelamento (arts. 157,1 e II. § 1°,
e 245 e 287, 1)
- limite de permanência na ordem do
dia: cômputo de reunião (art. 244)
- ordem de concessão da palavra (art.
158e287. 11, c)

- prazo: nla(crla submetida J 11(0 espe-
cial (aris. 246e 287.111)
- usO (Ia palavra; limite (alt. 160)
- vedações (art. 159)
- nas Comissões:
- de parecer: adiamento: distribuição
de avulso: apresentação de emendas:
prazos: uso da palavra (arts. 136, § 2°,
e137)
- discussão de matéria de apreciação
conclusiva: normas aplicáveis às reLi-
niões de Plenário (ali. 122. § 4°)
- participaçào de Deputado não—niem-
hio de comissões (ali. 99)

DISPOSITIVO
- Conceito (ai-t. 172)

DISTRIBUIÇÃO ) 1)EPROPOSIÇÃ()
- competência: lomalizaçào: exame
puelin)iihar e de mento: limite: exceção
(arts. 181 e 182)
- no 2° turno: l)lDCechfl1eitO (art. 184, § 20)

DIVULGAÇÃO —ÓRGÃOs
— (ver CREDENCIAMENTO)

LX )CUM1NI'OS
- apresentado por Del)LitíI(l() durante
discurso: vedação de inserção em ata:
exceção (ai. 41. § 3°)
- lido em Plenário ou em comissão (ali.
155. § 4°)
- não oficial: menção na ata destinada
a publicação (ali. 41. § 2°)
- oficial: resumo na ata sucinta e trans-
cnção pata publicação (art. 41 . § lo)
- secreto: acesso, prazo de restrição
(ali. 40. § 80)
-sigiloso; acesso, prazo de restrição
(art. 40. § 7°)
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E

F1 IFNI)A
a redaçao (mal: tiiiandadi. (ail. 269,
apresentaçao: oportunidade: pub Ii -

cação: parecei: recebi meu lo antecipa -
do: emenda de e mis' o: de redação
final (:iiis. 137 § 1°: I$$.	2"e4": J

2"e3".e269
aprovação 11(1 1 , turno ., redação do

CflCidO(au. 189,§ 1')
- definição: classificação: aditiva:
niodi licativa: substitutiva: supiessiva

225
- destaque, pala votação: admissão:
oportunidade de solicitação: limite
(mis. 249. § 2°. e 2$2
- enca miii hatue ii to de votação: pia/o
(ali. 24
-- e(lui paração a proposição (ali. 17 1
parágrafo unico. 1)
- iuiadmissibilidade: casos arts. 187.
189.2°.e22$1
- iniciativa (ali. 226
- matéria tiova no 2' turno: admissão:
acordo de Liderança ( art. 189. § 3°
- m1i:iit1ia prejudicada ou rejeitada:
inaduiissibiliclade (ali. 18 1). § 21
- parecer:

- da Coiiiissao de Constituição e Jiis-
liça no 2° turno: apti ação de pa -
recer pela u uconsti tuc ional idade.
ilegalidade e anti juridicidade: teu-
rada da emenda do i ex t i apro va-
do  ou llãO-Stijeiça() tia iuutCii a a
\ otaçio (m-t. 185. §* 2 e

- no 2° turno:
- dãspeuisa de eflhiSS() Liii. 189. § 4°
- obrigatoriedade de euuliSSã() ( amis.

201. lI,e 297.111)
- puhlicaçào ou distribuição (art. 18$.

§ 31

- piam pala emissão: proiTogação do
pra/o: designação de novo relator
(aris. 134. II: I35.3°e4°)

- sobre emenda de redação linal: pos-
sibilidade de ser oral (ali. 145. § 11
sobre pi ojeto apiecuado conclusi-
:tinetlte pela, coluissóes. devolvi-

do ao Plenário (;til. 104. § 10)

- pre 1 ernc ia (art. 27
- proposta de emenda à ( 'onsi ii Li

subscrição )art. 201 . parágrafo tinico
- recebimento antecipado: permissão
(ali. l8$,4")
-- recebi mento; impedi mento (alis. 189.
§ 2°. e 228.1 cii)
- reno ação de audiência de comissão:
parecer sobre emenda cmii Plenário (art.
183, parágiafo tinico(
• subemenda: deliniçào (art. 227)
- vouaçao: destaque: em grupos (ali.
249.	l°e2°

IMUNDA À C0NS11I'UIÇÃ()
ver PROP( )Si\ DL LMENDA,:\

(oNsTrn I lÇA( )

ERRA IA
Ct)tleÇãt) (te publicação (ali. 41. § 5°)

tu o nc i amuem fios: vedação ( ait. 155.
55

EVENTOS INS1T11 'Cl( )N...1S
- regulamento próprio: objetivos e di-
itâmica (ali. 296, parágrafo ónico(
- stiIitIit ao processo lei i si ai i o: i iii -

ciat i' a da Mesa: parceria com a socie-
dade civil lan. 295)
- tipos de eventos ( ari. 296)
- tramuitaçao (te proposiçao: procedi-
unelitos especiais; anteprojeto da CO-

missão de uepieseniaçãta: apresentação
de proposição pela coniissao compe-
tente: pra/o: paulicipação da comissão



de representação nos debates: pare-
cer sobre emendas: iniciativa de De-
putado: caso (art.  297

EXPF])IFNI'E
- leitura da ata: aprovação: retificação
(ali. 24)
- leitura e resumo da correspondência
(ali. 25

EXPLICAÇÃO) PESSOAl.
- direito a palavra (ali. 156, IV)
- finalidade: oportunidade: prazo (ali.
33)
- inadmissibilidade de aparte (ali. 162.
parágrafo ÚnICO. III)

F

IFk1MFNR)
- de Deputado:

- comunicação do Presidente: sus-
pensão dos trabalhos (ar(. 22, § 20)

- ocorrência (te vaia (ar(.  50)
- de illCllll)l'() (1(1 podei' 1)Úl)liC(> Inani-
1 estação de pesar: leque ri itie ilt( 1 (art.
103.111. "b'')

FAI:R ÀS REUNIÕES
- perda (te lugar nas coinissies (art.
116. §2°)
- peida de mandato (ali. 53. III)
- remuneração proporcional (art. 65,
parágrafo único)

G

GovF:Rx,w( )R IX) E,S'IUX)
- (\ertalllheln ('( )M}\RE('lMEN-

TO DE At.YR)RIDADES, CRIME DE
RESPONSABILIDADE, LICENÇA,
POSSE, PRESTAÇÃO E TOMADA

DE CONTAS, PROJETOS DE FIXA-
ÇÃO DE REMUNERAÇÃO, VICE-
GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE
ESTADO)
- competências conferidas no proces-
so legislativo:

- apresentação de proposta de emen-
da à Constituição (art. 200.11)
convocação de sessão legislativa
extraordinária (art. 13. § 30,1)

- elaboração de leis delegadas: au-
torização da Assembléia (art. 224,

- exposição de assunto de seu inte-
lesse: reunião especial (ali. 305)

- indicação de Líder do Governo (ali.
68, ca/nil)

—iniciativa de emenda (art. 226.1V)
- iniciativa de projeto (ali. 186.1V)
- iniciativa e apresentação de pro-

posta de alteração dos projetos de
lei do plano t)lLlriaIliIal. do Plano
Mineiro de Desenvolvimento III-
tegrado. (te Diretrizes Orçamentá-
rias: do Orçamento Anual e de Ci-
(IIt() Adicional (alis. 204 e 205)

- pionlulgação de veto rejeitado:
prazo (art. 222, §4°e5°)

-- solicitação de urgência para proje-
to de sua autoria: limite: exceção:
vedações (arts. 208 e 272. 1 e pará-
grafos)

- crime de responsabilidade: autoriza-
ção para instauração de processo:vo-
tação secreta: legislação especial (arts.
261, V, e 311)
- impedimento ou vaga: posse do
substituto (ali. 304)

licença para ausentar—se do Estado:
competência pri\ ativa da Mesa: pare-
cer (art. 79, Vil, "h",e VIII, "a")
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- licença P111 nIelTupÇao (te suas fun-
ções: COlO pelênci.I privativa da Mesa
Ilrecer(aIi. 79. VII.	. e \'llI. "a"
- posse: con' ocaçilo (te sessão
lecislati' a extraordinária: reunião So-

lene: formalidades aTI5. 13. 3°. II: 14
VI. 302e 303)
- plestJÇã() e tOIUadJ de contas: pro-
cesso: IraIuiIaçaO: \ otação secreta
arls. 2 1 ( a 22() e 261 . lN

projeto de sua iniciativa:
jlla(lnhissibi lidade de aumento de des-
pesa: ressal a (alt. l 7. l
- pn )posiÇào tk sua autoria em regi me
de tiii.ticia: não arquiViilileflfo 110 fi-
nal da kislauiia (ati. I0. § l o . III)
-- remessa pela Assembltii de coiriuni-
cação (te 111intlteflÇa() de \'C(() (ali. 222.
§ 6°)
- ren)u neraçã : fixaçiO pela !Vlesa da
\sseniblcia: projeto de resolução:
tramitação nis. 21 a 215)

(;RANI)EEXPEI)IFI'E
-- aple litação de proposição: assun-
to de 1 ntelesse geral: comunicações:
paio (ali. 26. §* 1" e 20
- inscrição pita falai: oportunidade
(aris. 2e 157.1)
- recebimento de proposição: colICCS-

,-ãO da palavra (ali. 26. a/mi

III'I:I)IMENr( )IFl\ IP( )RÁRI( ) IX)
EXERCÍ( lo IX) \ IANI)VR)
- aplicação da penal idade: casos: pro-
cedi inc ntos (ali.  6 1
- tipo de penalidade (ali 59 § 10.11)

Il1'IU.:NsA
(ver ('Rll)FN('l\MENTO)

IMUNIDADE PARI ÁNIENFAR
- aplicação das legras da Constituição
da República 1 art. 47. § 6'
- iaiantia: direito de solicitação (l11.

46. VIt
- 'uhsistiiicia: estado de sitio (ali. 56
- suspensão: escrutínio secreto: Pl ie

-cer da Coniissào de Constituição e Jus-
tiça (an. 5(

INC( )NS'ITIt'(l( )N, IiI .H)AI*
- cine ida de 2' turno. e xc lu sai i ou i
s(lbmissao a votação 101. 185, § 1'>
- parecer da (omissão de ( 01151 itu ição
e Justiça: alqui valilenhi da l i ii posição:
(lalnitaçil) (ali. 185, capiti e § 1')
- recu Iso com ia não rece biii lento de
projeto pelo Picsi dente da Asse iiib li a
(ali. 173. § l°

INCLUSÃO EI ORDEM IX) DIA
—(er()Rl)lNI I)() 1)1 •\p

INF( )R\ IAÇAO IX) PRI.S!DFYI}
- 01)()ttLiil(iI.IC alt. 29)

INFOR\IAÇ()ES - OR( ;Ã( )s
ei Pll)i1)() l)i lNI()R\l,\-

ÇÕESE('RFl)FN(I.\MINi'O)

1N1(iV1'IV-P( )l't '(AR
- (ver I'R( )J ll( ) 1 )I-. INICIATIVA

POP(JLAR

INQtIIRFI'()
- abeituti COiltIl i)eptllldo (ali 95

INSCRIÇÃO Dl' ORAI )( )R
- cance lainenli : ausencl a (art. 245
- feita pelo 1 ider aii. 157. § 1°c 287. 1)
- iniciativa: oportunidade (ali. 157. (e
II  1°)
- para discutir proposição e falar na
Terceira l'arte da reunião aii. 157. II)
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- para falar no (i ra ide Expediente (art.
157,1)
- preferência (art. 157. § 2°)

INST,XLAÇAO DA 1 E(;IsI .iVI'URA
- declaração de instalação (art. 12)
- entrega de diploma de Deputado:
prazo (iiii. 4°)
- início da Ieuslaiuta: posse dos De-
putados: eleição da Mesa (ali, O)

INS"I'RtJÇÂ() PROBATÓRIA
—CIII I)I'ocesSOCIimilIal (ui. 58. § 2°. 11,'e")
- ei)) processo de perda de mandato
(art.53.	1'. IV)

INTERESSE PESS( )AL
- impedimentos:

- pala presidir C reai ra1t. 46. pará-
grai o único)

- para votar: computo da presença
para efeito de qwnwi (au. 253)

- solicitação de CsCflltÍflI() seCl'Ct() (ali,
261, VIII)

IN1'EItS'I1CIO
- distribuição de avulso: adiamento de
discussão e da votação de parecer (ali.
136, 2°)
- entre os turnos de tramilação: dis-
pensa no rito especial (arts. 178 e 287.
VII)
- inclusão de inateria nova: reunião
extraordinária de comissão (art. 124,
§ 2°
- proposta de entenda à Constituição:
turnos de tramitação (ali. 201, Iii)

LN\EItSÃ() DAPAUFA
—(ser ORDEM DO DIA)

Iw11;R\ENçÃ()
- C011 vocação de SCSSil() legislativa
extraordinária (ali. IS. § 3°. II)

INTERES,SI PUIII i('( ) REI EN'1'E
- Convocação de sessão legislativa
extraordinária (ali. 13. § 3°. 1
- exposição de assunto: reunião espe-
cial(ait 14V)

INVIOLABiliDADE DE DEPIJIM)()
- aplicação das regias da Constituição
da República (ali. 47. § 6°)

direito (art.  47. ''cal)ut

J

JORNALISTAS
—(vei('RIiDEN('IAMEN'I()(

1

1 EGNS1'URA
- (ver 1 NSTALAÇÃ() DA 1 FGIS-

LATURA

1 EI DELL( ;ADA
- (ver DELEGAÇÃO LE(;IS-

LATIVA)

1 £1 FSIVI1JI'ÁRIA
projeto: tramitação: normas cio pro-

jeto de lei complementar (ali. 193)

1 .EI ORGÂNICA
- projeto: tramitação: normas do pro-
jeto de lei con)plemeultar (ali. 193)

1 JCENÇA
- a Deputado:

- aplicação das regras da Constitui-
ção da República (ali. 47. § 6°)

- casos: concessão: formalidades:
competência (ali. 54. 1 a IV e § 1°,
2°. 4°c 7°)

- convocação de suplente (ali. 63.
lIIeIV)
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- direitos do licenciado (ali. 54.
- intauraçfio de processo criminal e

prisão: licença pré ia: indete-
ri niento do pedido: suspenSao da
prescnçíio do crime (ali. 47. * 2°)

- icassunço de mandato: vedaçio
(ali. 54 4

- requerimento (ali. 54. * 1°)
- a ( ieiii aik ir e Vice - ( overnadoF:
caso': c01u1)eteneia: p.uccer art. 7.

LÍI)ER
-- (\er tambini VICE-E ii )ER

--acordo: a li e ração de pr cedi meni o
específico de tlainitaçao: sLlbScliça()
pela totalidade ait. 73. H 4°c 5")
- alteiaço na' 1 .ideranças: comunica-
Ç() a Mesa (ali (). IV)
- atribuições (:il1. 69)
- de Bloco Pailainentar: dcc '.:o da mal -
oiia dos membros das leplesentaçoes
partidária ,, integrantes (ali 7). § 3'
- definição: poita \( ) i li Bancada
(ali 67)
- ( overno: indicação (ari. 6$)
- i lii pedi me ii t i: mentb ii da Mesa (art.
67.
- indicação,: pia/o: li irmal i zação: au-
siicia de indicação (ali. 67. § l°a $°
- inscriçio de liderado Oril57. § 1r` e
2$7. h
- tsiaioria e Minoria (au. 72. § 1°)
- preferência 110 encalili nliamenti , de
votação (ali. 264. § 2". 1
- Liso da Pillil\ ia:

- assunto relevante e urgente: liS-

posta a crítica ari . 70
- preferência paia falar na reunião

de debates art. 3$, parágrafo
(mico

LH)I4RANÇA
ver BAM MA. BI A  )( O PA

L:\\INN]ÂR. 1.11)1 R. NIAI( )RIAEN1L
N( )RIA. COIJi(JI( ) DE LÍDERLS)

N1

MAIORIA I)I: NU MS
(ver V( )'lÀÇkO

sLI( )RREMINORIA
-- aliei ação na Liderança ., ei niltInicaÇão
à Mesa (ali. 69, lV
- :('.'\ol'ancIlio cm Plcnaiio: cxcc -
Ção (ali. 94. § 2'
- consi ittliÇã() (art. 72
- mnexisiencia de Vice—Líder) ali. 72. §
- Lidcran as: con'tituiçào ali. 72. § 1°)

MNI)VI'()
- atastanento: investidura ciii canu:
con)unlcaçzio (art. 55
- Deputado: duração (ali II
- exercício: iníei : ilupedi 1 nenio de cxci-
cício ou de investidura (alis. (i°. V. e 45)
- impedimento temporário ( .lítS. 59, §
1°. lI.e61
- incapacidade ci II absoklta: sUspeli-
são 1 alt. 53. §
- início e terlilmno: apleseniaçai) de
declaração de bens ) art. 6°. VIII)
- inviolabilidade (ali. 47)
- membro da r\lesa: duração: vedação
(au. 77
- poda; replesentaçao: MAX pare-
cer da Comissão de Colistituição e Jus-
tiça um 53. §
- perda de lualidato: casos: apllcaça(I
de legras da Constituição da Republl -
ca ) aris. 47. § 6°. 5$ c5 1 ), 111
- reassunção: COunhll caçao .io
dente: dispensa do colllplolnls'.i' de
posse (alt. 6°. VII)
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- renúncia escrita (ait. 51
- renúncia tácita (ali. 7', 10)

- suspensão de prescrição de crime:
caso (ari. 47, § 2°)
—testemwhoem razão do exercício (ali.
47. *
- perda de fl'iandzlt() ali. 50)

MANIFESTAÇÃO) DE APLAUSO,
A11010, RE(;( )ZLJO OU CON(;R-
TtJI AÇ()ES
- requeri menu): apreciação conclusi-
va das comissões, dispensa de pare-
cer(aii. 103.111, "c")

MANIFF.ST %&ÇÃO DE PESAR
- requerinlento: apreciação conclusi-

a das comissões: dispensa de pare-
cei' (ali. 103,111, "h")

MAN1FES'LÇÃO 1)E REPÚDI( ) OU
PR( )'IFST()
- requerimento: apreciação conclusi-
va das comissões: dispensa de pare-
cer(all. 103,111. "(.l")
M .,vI'l::RlAs DE NA'I'UJREZA PERIÚ-

- (\er PROJETO DE FIXAÇÃO ) DE
REMUNERAÇÃO DO DEPUTADO,
GOVERNADOR, VICE—GOVERNA-
D( )R E SECRETÁRIO DE ESTADO.
PRESTAÇÃo E 't'OMAD1\ DE ('ON-
fAS

NIFNSA(;EM
- equiparação a proposição ( art . 17 1
parágrafo unico. VI)

parecer. pia/o (ali. 134, Ii)

NIESADAASSE\ IBI IL1
(ver iambciiu PR ESII )l NTI DA

ASSEMBl.1IA. VICE PRESIDENTE.
SECRETÁRIOS)

- ação de inconstitucionalidade
propositura (ali. 80)
- aplicação de disposições relativas às
comissões permanentes (art. 79, pará-
(raio (illlc()
- auscucia de titulares (ali. 70, pará-
grafo único)
- comissão executiva: atribuição (art. 74)
- competência privativa (ui. 79
- composição (ali. 75)
-eleição:

- candidatura: Deputado sem
filiação partidária: impedimento
(ali. 49)

- comunicação às autoridades fede-
rais e estaduais (ali. lO)
exigências e formalidades: escrutí-
nio secrelo (ali. 9°)

- no início da legislatura; período de
realização: reunião preparatória
(arts. 3°c 8°, ((1/)1i1)

- participação proporcional tios pai'-
tidos (ali. 8°, § 1°)

- posse (ali. 9°, XVI e pai-agrafo único)
posse pala o segundo biênio da
14' Legislatura; (art. 313, parágra-
fo único)

- segundo biuiio: período de reali-
zação: reunião especial (art. 8°. §
2°.e 14.\

- segundo I)lculo da l4 Legislatura:
data (ali. 313 caput
- inexistência de assessoramento em
reunião (au. 1 27, parágrafo único)
- iniciativa de eventos institucionais:
definição do regulamento (arts. 295 e
296, parágrafo único)
- mandato; recondução (ali. 77)
- membros: impedimentos (ali. 78)
- não--deliberação antes da posse dos
membros (ali. 8 0, § 30)
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- ori!anhiaçao da lista dos Deputados
(Il1)lOit1tdO5 (ali. 40 § 1°)
- policiamento da ;\sseiithléi a compe-
tência p1i\atil (art. 89
- t'etiniào conjunta: direção dos traba-
lhos (art. 121 9, § 2")
- reuniões: asseilto ã m'sa (mi. 76
- vaga: ree nch ii nente a rts. 9' e 1

- \i	uda tio ali. 75 (ari. 319)

N

N( )TATÉCNIUA
- ClilbOlaçaO (alt. 150)

N( )V.RIi)AÇ()

- alteração do parecer: concordância
do i elatol pra/o (art. 1 3$, § 1'')
- retificação: pia/o (ali. 13$, § 2°i

Nt' \IER() MÍNI\I() 1W SLTBSCRI

ÇAO
da lllaiol'la dos flleflthro5 da Assem-

bléia:
-- apresentaçao ele projeto de lei con-

tendi) maté ri a de ouiro rejeitado a
nieslua Sessao Lecislativa (art. 1 (.
5 30)

- convocação de sessão legislativa
extraordiitaria a I'C(JliCl'iltiCl)t() (ali.
I3.*". II)

- ela malolia ek)s nieiiihros de Celltlis-
sao:

- Con\ ocaçao (te reunião e xtl'aol'tii-
nari a de LtilttiSSaO a requeri niento
)arts. 120. X\'ll. e 123.11 )

- ela maioria elos ll1etitl)liS do Colégio
de 1 .ídeles:

-- convocação de reunião especial
(ali. 14. § 1°c V

- coii' o'açí.it, de reunião extrai ireli -
nál'ta ( art. IS, paragralo único. II)

- prorrogação do horário de reunião
ali. 21

- da totalidade do Colégio ele Lideres:
- 1C01'(l() de Líderes, visando à alie-

laçao ele procedimento especifico
de ira iii ii ação de pio p )s 1 ÇO ( alt.

da totalidade elos membros ele repre-
seu t açã partidária:

- emenda ele' iniciativa ele represen-
tação paiiid:iria (ali. 220. 11
projeto ele Iniciativa ele lepresenta-

p11ei a (ali. 180. II)
- ela ii it aI idade do.., su bscn tore s:
- retirada de tramitação do projeto

ele illiciali\ a coletiva) ali. 186, § 2°)
de. lio ntímino, lO mil eleitores do

Istado:
- apresentação ele projeto ele lei de

iniciati\ a popular (au. 2$8.
- de, tio ittíiii 1110. 20	&los membros

da .\ssenibléia:
- indicação ele candidato a (ouse-

liteiro do Tribunal ele Contas (ali.
235. 1h

ele, no ntíni uno. 1(X) Cãmaras Munici-
pais:

- apresentação ele l()posta de enlen-
ela á Constituiçao (ar). 2(X), 111)

- ele 1/3 dos mentbi'os ela Assembléia:
- apreselitaçãO ele proposta ele emen-

ela à Coitst 1 tuição (ar). 200. 1

- coitstituicão ele comissão parla-
mentar de i neleléri(() (ari. 1 12,
('0/)?!!

-- convocação de:
- reunião especial: a l'eeluerunien(o

)mi. 14.	lo)

- reunião 	a requeri-
mento (ali. 15, parági'alo timiue'o. lii)
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- emenda à proposta de emenda à
Constituição (ali. 201, parágrafo úni-
co)
- de 1/10 dos membros da Assembléia:

- devolução ao Plenário de proposi-
ção apreciada couclusivamente
pelas COmiSSÕeS (ali. 104. (apta)

- recurso contra rejeição de projeto
em virtude de recebimento de pa-
recei contrário de todas as comis-
SÕCS (art. 191. (apa!)

ORÂIX)R
—concessão da palavra: oportunidade:
prazos: inscrição (ari. 20 e 287. 1 a \] e
§ l°a4°)
—interrupção rara argüição de ques-
tão de ordem: consentimento (art. 166,
§ 2°)
—pronunciamento: dedução do tempo
concedido ao aparteante (ali. 163)
—revisão de pronunciamento: prazo
(ali. 155,2°,

ORÇAMFNI'O ANUAl
- (ver PROJETOS Dlii E1 DO PLA-

NO P[,( JRIANUAL)

ORDE11 X )  DIA
- alteração:

- casos (art. 32)
- em comissões: deliberação dos

membros: a requerimento (art. 131.
§ l°

- em Plenário, a requerimento -, delibe-
ração 1k) Plenário (aOs. 32 e 233. III)

- argüição de questão de ordem: cxi-
zéncias (ali. 166. § 3°)
- comunicação da Presidência: opor-
tunidade (ali. 29)

- concessão da palavra: oportunidade
(ali. 70, § 21
- impressão e distribuição (ali. 27)
- inclusão de matéria não promulgada:
de veto e matéria em ieime de urgên-
cia com esgotamento de prazo de apre-
ciação: sobrestamento (arts. 198. ('ap1t
e § U. 208. § 1°. e 222. § 30

- inclusão de proposição, de oficio 011

a requerimento: perda de prazo pelas
comissões (ali. 141)
- inclusão de proposição sem parecer:
designação de relator art. 145. § 2"
- informação a Deputado: requerimen-
to (art. 232, X)
- informação ao Colégio de Líderes:
reunião quinzenal: matéria em condi-
ção de ser incluída em ordem do dia
(ait3l)
- interrupção: vedação: exceção (ali.
27
- organização: anúncio da ordem do
dia da reunião seguinte: convocação
de reunião (ali. 30)
- pro j etos e pareceres fora da pauta:

edação de apreciação (arts. 13 1. § 2°.
c243)
- retirada de proposição: determinação
do Presidente (ali. 82. VIII)
- suibdivis/lo (aO. 23, parágrafo único)

ÓR( ;( )S DE COrSIL NICAÇÃ()
-- (ver ('REDEN( '1 AMEN1'O)

I

PAINEl ElEFRÔNIC()
- ocorrência de falha: relação manus-
crita de presença: votação (arts. 18, pa-
rágrafo único, e 263)
- registro de presença (arts. 18 e 256)
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- uso na verificação de quorum

(ali. 257
- Uso na votação por qualquer proces-
so: exceção: verificação dc Notação
(ali. 255

WRI( 'ER
- :iliei:i ao: no a redação (ali. 138. §

- a tilsos: distribuição na cinissao:
cópias 110 Plenário: solicitação do
te fator: op )liuni(I:l(le ( aris. 1 36, § § 2"e

188, § 3". e 243. par:irafo UilILo(

- complexidade da niaicri a: designação
de relatoresparciai ,, (ali. 135. § 21
- composição: exigência regimental:
de oltição à e liti\',ao (ali. 146
- conclusão pela lornialitaçao de ma-
leria eni proposição (;til. 14$)
- contagem dos votos: caracteriiacão
(ali. 1
- contrario ILLS Loluissoes: iejeiçãi do
projeto (ali. 191
- da Comissão de ( 'onstituição e Justiça:

-- emissão Clii po lliL'ilO lugar (ali. l'8,4.

- no 2'' turno: solicitação: ilpoliuni-
ikide (art. 185, § 21

- da Coliii ,,são de Fiscalização Hnan-
ceii.i e ( ) lçanielii;iria: cinissâo em ulti-
moo lugar ( art. 1 $4. § 1'
- de conipetencia da Mesa (au. 71), VIII)
- (kliIiiÇà() (ali. 144)
- de redação final (art. 268. § 1'')
- (ljsctlssão. no, conhissoes: apresen-
taçãtm de enielld.i: pra,s: réplica do
relator (art. 137)
- dispensa de emissão (arts. 103, pará-
uratoúnico: 189, § -1": 232 e 233. 1  XI
cXIV a XXIII
- dispensa de 1)LlhllcaçãO pr ia: regi-
1)11.' (te urgência (ali. 273.1)

- envio à Mesa (ali. 147)
- equiparação a proposição (te lL'I (art.
171. parágrafo único. IV
- escolha de cargos: art. 62. XXII. da
Comi si ii o i ção do 1 stado ( ari . 140)
- escrito: conclusão; exame preliminar
de consi iiucionalidade. Iealidai,le e
1 o ndi cidade ( ali 1 45
- leitura OU dispensa art. 137
- nova redação (ali. 138, * 1")
—oral: admissibilidade (ali. 145.§ 1°)
- ordem dc Cml ssa( : cmi ssao i n(IiVi-
duali,ada (ali. 1 $4
-- pela i neonstilucim nial idade: apreciação
do 1 'lenano: pmocediiiienios (ali. 185)
-- perda de piiio pelas comlllssúes: in-
cl ti s:it da P° )( SI ÇãO COl ordem (lO (lia:
admissão de parecer oral, designação
de relator CII) Plenano (ai -t%. 140a 142 e
l45.** 1°c 2")
-- perda de pIa/O pelo relator: nova
designação: praio (ali. 1 35. § 4')
- praio do relator principal e dos
relatores parciais (;til. 135. § 3"

1 ) 1 . 1/ 0 para (lIscussão nas comissões
(:111 (	. §	2°c 3''

praio pala emissao em reunião cofl-
(1111:1 ( ui. 130. § 3'')

Fl u o pala eIllIssao pela comissão:
prorrogação (amis. 134 e 135. § 5'')
- publicação (ali. 188, § 1

megmmiie de tirgência, (lispens:I (te pu-
bllcaçãum Pl\la (ali. 273. 1

ieieiçaø: llO'.O leI,liOl 111 a/0 (ali. 138.
§ 3')
- relatores parclals: pl'azo : i( oToga-
ção (ali. 135. ** 2"e3°)
- lei licação (te nova redaçai ': praio
(ali. 13$. § 2"
- reulliao secreta: classificação como
siti loso OU público (art. 40. § 4"
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- sobre emenda: publicação ou distri-
buição (art. 188. § 30)
- sobre emenda de 2° turno:

- dispensa de emissão (art. 189. § 40)
- biiatoriedade de emissão ( arts.

201, ll,e 297,111)
- sobre requerimento:

- inexigibilidade de emissão (arts.
103. parágrafo único, 232 e 233.1 a
Xl e XIV a XXI!!)

- obrigatoriedade de emissão (art.
234

- su s ienão de imunidades constitu-
cionais: Comissão de Constituição e
Justiça (art. 56, parágrafo único)
- veto a proposição de lei (art. 222)
- vista: solicitação: oportunidade: pra-
/o (art. 136)
—Votação (art. 138)
- voto vencido: parecer rejeitado (art.

39. par:írafo único)

PA RF ICIPAÇÃ() DA SOCIEDADE
('I\Il,

- (ver PROJETOS DE INI('IAI'IVA
POPULAR, AUDIÊNCIA PÚBLICA,
REPRESENTAÇÕES E [VENTOS
INSlll'tC IONAIS)

P . RIlI)OS POLÍ1'R'OS
- con ençõeS regionais: cessao do
Plenario (art. 314)

Deputados sem filiação partidária.,
ilnpe(limentos (ali. 49)
- &ksvinculação: perda de dileit() (ali. 48)
- eventos; destinação de espaço físi-
co (ali. 314, parágralo único)
- participação proporcional: composi-
ção da Mesa: composição das comis-
sões(arts. 8°. § 1°: 71. § $°.e 98)
- voto: Bloco Parlamentar: peso cor-
respondente (art. 73, §20)

PAUTA 1)F; REUNIÃO DE Cor'IiS-
SÃO
- apreciação de projeto ou de parecer
não constante na pauta: impedimento
(art. 131,2°)
- comunicação aos membros da comis-
são e às Lideranças, prazo (art. 120, pa-
rágrafo único)
- ordem: alteração (art. 131. co/mi e § 1°)
- reunião extraordinária: inclusão de
matéria nova: interstício (art. 124. §21')

PFCtJIJ.R1I)ADES Do PROCESSo
LE(;LsLA'IivO

- (ver Rh(;lME DE URGÊNCIA,
RITO ESI'E('IAI., PREFERÊNCIA E
DESTAQUEi, PRLJUI)ICIALIDADE)

PEDID( ) 1W INFORrL4ÇÕES
- convocação de Secretário de Esta-
do: dirigente de entidade da adminis-
tração indireta ou titular de órgão
diretamente subordinado ao Governa-
(101: requerimento: deliberação do Ple-
nário (arts. 1(X), VII e VIII, e 233, XVI)
- encaminhamento ao Secretário de
Estado: dirRente de entidade da admi-
flistração indireta: Comandante—Geral
da Polícia Militar de Minas Gerais: por
intermédio da Mesa: requerimento:
deliberação do Plenário (arts. 1(X). IX, e
233. XII)
- parecer (ali. 234)
- prestação de informação falsa ou
não—prestação por autoridades esta-
duais: procedimentos: penalidades
(art. 307
- requerimento a autoridades estadu-
ais: deliberação do Plenário por inter-
médio da Mesa (ali. 233. XII)
- suspensão da tramitação: diligênci-
as: prazo: projeto sobre declaração de
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P(M J(1.MF'NF()
-	mpetelicla prisati a da Mesa da

1 iill ia (ali.

utilidade pública e denominação de
r° pri os públicos (ari. 301

I'EI)IIx)DE\1S'I
ciii conlissão: concessao: I)l:l/: liii-

pediiiiento de renovação (art. 136,
e §

CII) leUi)iJO cOt1JUl)tl concessao ( art
1 6.

I'EAIJD.M)FS
- ei ianihni s1,ANl)Al( ))

Clii caso de improcedência
(ILac usaçio (art. 62
- censura:
escuta: i rn1 osição: Casos (ali. 60. § 2°1

- cili:uI: aplicação: casos M. M. * 1")
- 1 nipedi ii ieiito te inpoiiiio do exercício
do mandato. aplicação: casos ( ari. (11
parágrafo úfliC()(

- repressão disciplinai (ali.
- tipos (a r(. 59. § 1°)

PERDA DE 11ANI).VI1)
(vel' MANDi\l'O)

PLANO P1 ,URIANUAI.
erPR()JE1OS DE lEI IX) PLA-

No  1'! .URIÀNUÃL: DIRF.lRIZES ( )R-
ÇANIENTÁRIAS: ORÇAMENTO
ANUAL E ('RÉDIT( )AI)I('I( )NAI.

P1 i'N.R1()
acesso de órgãos de coniunicação:

1 iii ' li lação e divulgação au. 31 2)
- cessão: vedação: exceção (ali. 314)
- peimaflnCia de Iuncionarios duran-
te as reuniões (an. 94)
- proibição: porte de arma: turno: con-
versação: atitudes c01111)iollletCdOtaS

(auis. X)e 94)
c/u()lwn de deliberação (ali. 252

poRT1; DEARMA
- pi'oibiçao (ai). 90)
-supervisão da proibição (ai-I. 92. 11)

POSSE
- Deputado: reunião preparatoria:
cOiupl 11111 55() prorrogação do raio
relação de empossados;  publicação fli
órgão oficial (arts.3°. 6°c 7°
- Governadou e Vice—Governador: icu-
mão solene: convocação de sessão
le2islativa extraordinária: formalidades:
substituto a1ts. 13. § 3°. II: 14, VI, e
302 a 30-0
- Mesa da .\sscrnhkia art. 9°. XVI e
parágrafo único)
- prestação de compromisso durante
o recesso (ali. 6". IV)
- reassunção de manda(o: dispensa do
compromissoSSLI de posse (art. 6''. VII)
- suplente de Deputado: dispensa de
compli III11SS4) de posse em con oca-
Çào subseqüente (art. W. VI)

PRXES P.RI\ff'ÇfRE,S
- aplicação cio	L)lfliss( (i1 36)

PRAZO
- adiamento de discussão (ali. 247)
- adianiento de votação: solicitação:
concessao: exceções (ali. 267, api,i e
§ 1°
- alteu'ação do 1iiecer: nova redação
au. 13L* 1"

- alteração na composiçào da
hkia: publicação (art. 7°. § 40)
- apallc: ( iiiIlKIe Expediente (ui. 162.§ l°
- apreciação conclusiva de c(lissies:
dev( il tição ao PlenárioiI (art. 104)
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- apresentação de proposição: assun-
to de interesse geral: comunicação: uso
da palavra no Grande Expediente (ali.
26, 1°)
- apresentação de proposição resul-
tante de eventos institucionais (art.
297,1)
- arguição de questão de ordem (ali. 166)
- ata: leitura: retificação (arts. 22, 1, e
24, 10)

- audiência pública: convocação de
reunião (ali. 294)
- Comissão de Redação: emissão de
parecei, (art. 268, § 10)

- Comissão Especial; conclusão dos
trabalhos: prorrogação (art. 1 II § 40)
- comissão parlamentar de inquérito:

- conclusão dos trabalhos: pra/o:
prorrogação (ali. 112, (apua e § 2°

- indicação dos membros da comis-
são (ali. 112, § 5°)

- recurso contra decisão de não—re-
cebimento de requerimento anti-
regimental (ali. 112, § 3°)

- comparecimento de autoridades e
prestação de informação:

- aplicação de penalidade cabível em
caso de recusa ou não—atendimen-
to a convocação ou prestação de
informação falsa (ali. 307)

- apresentação de justificação em
caso de não—atendimento à con-
vocação (art. 306, § Ii')

- encaminhamento de pedido de in-
formação acerca das medidas
adotadas pela autoridade compe-
tente (ali. 307, parágrafo único)

- infração administrativa de autori-
dade estadual em caso de recusa
Ou não—atendimento de pedido de
intorinação (ali. 100,V111)

- responsabilização cru de
não—atendimento ao pedido de in-
formação pela autoridade compe-
tente (ali. 307, parágrafo único)

- comunicação de legenda partidária e
do nome parlamentar (ali. -l.°)
- comunicação ou pronunciamento:
uso da palavra (ali. 34, § 1" e 3°)
- Conselheiro do Tribunal de Contas:
anúncio da vaga: indicação de can(ii-
(latos: recomposição de assinaturas;
nomeação do candidato escolhido
(alis. 235,1 e II e § 3°c 240)
- contagem dos prazos: prorrogação
do começo ou término: continuidade:
durante o recesso (arts. 299, § 1°c 2°.
e 300)
- convocação de reunião de comissão
destinada a audiência pública (ali. 294)
- convocação de suplente (art. 63)
- correspondência: leitura (art. 22, 1
- declaração de voto (art. 254)
- designação de relator antes de leu-
mão conjunta (ali. 135, § lO)

- designação dos membros das comis-
sões permanentes: duração da compo-
sição(art. 106)
- devolução ao Plenário de matéria
apreciada conclusivamente pelas co-
missões (ali. 104)
- diligência: não—dilação dos prazos:
suspensão da tramitação (arts. 100.
XIX,e 30 1)
- discussão de projetos de iniciativa
popular; prazo cio orador (art. 289, pa-
rágrafo único)
- discussão de proposição (ali. 246)
- (llSCtLSsão) do parecer de redação fi-
nal (art. 270)
- documento secreto; restrição de aces-
so (ali. 40. § 8°)
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- (lOcLlliit.'flt() sigi Itiso: resilição de
acesso (alt. 40. § 7°)
- eleição do Presidente e ViceI'lesi-
dente de coluissão (art. 1 18)
- enitssão de parecer pelas comissões:
prorro!açao (alis. 134 e 135. § 3°c 5"
- e ncani tu hamen tu de ' otação ., mato. -
ria destacada ali. 264, co/mI e § 2°. III)
- eflCellallielil() da discussau (ali. 248
- entrega de di pluma ã Mesa (; ti l. 4°
- escolha de Líder de Bloco Parlamen-
tar art. 71 . § 3°
- explicação pessoal: ti	da pa la ra

(alt. 33
- fiscalização do cumprimento ,, com-
petência (ali. 298
- Ixação (ali. 299
- inclLvSào de lua tili a nova na pauta de
letilliã() ex tiaotdi iiília de comissão (ali.
124. 2")
- i 1K' 1 tt siti de proposição tia oitle Iii tlti
dia: a lequelitoelito) (art. 14). pala!Ialu
LIIIIC()
- inclusao de proposiçaO Nem parecer
Clii uideiii do tua: relator em lienario:
praiu (;til. 145. § 2"
- inc Itt sãti na ordem do dia de projeto
em regime tlt' uteelicia. sem
etiiissãi) de parecei iio l'lelidrto (;til. 211
-- indicação de líder de Bancada (ait.
67. § l)
- indicação de liieliIblOS das coliiisooe\
(ali. 116. *4°
- iticli cacau de IlielilbION para preen-
chinientu de ' acaS lelnanesce ntes nas
COIIiI5SOCS (ali. 98. * 4"
- inteisticio (ver IN'IERS ICI(
- licença a DeJ)Lltado) pala t Fatal de i nte-
ms.se particular. pl -aio nia\itiio au. 54. IV
- lista dos Deputados diplomados:
publicação (ali. 4". § 1")

- lista dos Deputados enipossados:
p011)1 ieaçao (au. 7°. § 31
- tiiandato de Deputado: dLllaÇã() (ali. 1")
- inateri a nau) promulgada: inclusão clii
ordelu do dia: deliberação do Plenário
(ali. 198)

rlesa da .\ssenihléia:
- mandato: duração (aro. 77)
- ocorrencia de ' aga: nova eleição:

exceção(art. ID
- registro de candidatura (art. T. 1

- parecei
- adiamento de discussão e votação

ciii casO de distribuição de avulso.)
(ali. 136. § 2"

- da Comissão de Constituição e Jus-
tiça: Clii 2° ttiiuio (ali. 185. § 2°)

- da Comissão de Redação (ali. 268.
§ 1")

- discussão de parecer: réplica do
lelatol (ali. 137. §* 2'' e 31

• eluisSao cli) Plenário (ali. 145, § 2")
eluissãt) Clii lCLilliíiO colijtliita Gari.
130. * 3°

- elilissiO pela ,, comissões ., prorro-
gação (arts. 134 e 135. § 5°)

-. eliiiSsaO pelo relator principal e par-
diais: prorrogação (ali. 135. § 39

- nova uedaçao: rcificação (ali. 138,
§ 1°c 2°)

-- perda de prazo pelas comissões:
inclusão de proposição cio Oldelii
tio ( lia (ali. 141 . parágrafo unico

- perda de praio pelo relator: novo
relatoi(art. 135,§4")

- rejeição: novo relatoliali. 138. * 3°(
- relator designado em Plenário (ali.

145. § 2°
- réplica 11(1 relator (ali. 137. * 30
- sobre recurso contra decisão de

questão de ordem (ali. 167. § 30)
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- pauta de reunião de comissão; ciên-
cia aos membros e às Lideranças (ali.
120, parágrafo único)
- pedido de informação: reiteração;
suspensão de tramitação ar(s. 82,
XXX,e 301)
- perda de mandato; processo:

- apresentação de defesa pelo de-
fensor dativo (ali. 53, § 1°, III)

- apresentação de defesa pelo De-
putado (ali. 53. § 10,11)

- instrução probatória e parecer pela
('omissão de Constituição e Justi-
ça (aii.53. l".lV)

perda de prazo pelas comissões: in-
clusão de proposição em ordem do dia
(ali. 141. parágrafo Línico)
- permanência na ordem do dia para
discussão: limite (ali. 244)
- posse dos Deputados; prorrogação
(art. 7°, C((/)i(! e § 1")

preenchimento de vaga nas comis-
soes (art. 1 l6,3°,4°e5°)
- prestação e tomada de contas:

- apresentação de emenda (ali. 218.
§ 10)

- distribuição de cópia do pI'OCCSS()
(ali. 216, parágrafo Único

- indicação de providências em caso
de não—aprovação das contas (art.
219

- não—recebimento; tomada (art. 220)
- parecer da Comissão de Fiscaliza-

ção Financeira e Orçarnentáiia (ali.
218)

- requerimento de informações ao
Poder Executivo e ao Tribunal de
Contas (art. 217)

- processo criminal contra Deputado:
- decisão sobre licença para instau-

ração (1<) processo:

- apresentação de defesa pelo de-
knsor dativo (an. 58, § 2". II, "d")

- apresentação de defesa pelo De-
putado e indicação de pt'o\ as
(ali. 58, § 2', 11, "e")

- deliberação preliminar da ('omis-
são de Constituição e Justiça
sobre possibilidade da conces-
são (ali. 58, § 2°. II. "a")

- instrução probatória: duração (ali.
58, § 2°, II, "e")

- parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça sobre a concessão
da licença ( ali. 58, § 20, li, "e')

- decisão sobre prisão em caso de fIa-
gra nt e:

- apresentação de alegações escri-
tas ou orais (ali. 58, § 2°. 1, "h")

- decisão do Plenário (ali. 58, § 2°, 1.

- emissão de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça (ali. 58.

- remessa dos autos à Assembléia
(ali. 47. § 3°)

- pljeto de fixação da remuneração
de Deputado. do Governador, do Vice-
Go cinador e de Secretário de Estado:

- elaboração do projeto: vigência:
inclusão na ordem do dia da reso-
lução em vigor (ali. 212)

- emendas: parecer (ali. 215)
- projeto de iniciativa do Governador
do Estado em regime de urgência:

- manifestação da Assembléia: in-
clusão em ordem do dia: contagem
do prazo (ali. 208, § 1°c 2°)

- parecer em Plenário: emenda: per-
da de prato pelas comissões: de-
signação de relator (ali. 211
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- parecer na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e demais COlfllSSOC\

(ali. 2W)
- projeto de lei c in pie me ti(ar: conta-
e iii do pra i s regimentais um dobu
ai1. 192)
- l ) T 0 jC14)S de lei do Plano Plurianual
do Piano Mineiro de 1)esen olvimeri-
lo liiteiado. de Diretrizes (
ria ,, ( todo ( )rça nen t Anualtal e de Crédito
.\dicional

- apmseiitaçlode ernenda'- :il1. 2(1.4.
despacho sobre recei)i rllent() de
enie udas (art.  204. 3°)

-- iriodi licação pelo Governador: pa-
iecer (ail. 2(15)

-- parecer Coniissio de Fiscaliiação
Financeira e ( )rçalnent:iria (ali- 2(14.
(lp11l

- recurso contra não—recebimento
de emendas: apresentação: (Icei-
são (alt. 204. § 41

- pronunciamentos: uso da palavra
(aris. 31 § 1 "e 3". e 3S. cIfiit 1

- proposta de e iiieuda à ('orist ituiçãt
- contai'clu dos pia/os l'einIentais

em dobro (ari. 20 1, 1

—ifltC5llçIt)Cfltl1' Os turnos (ul. 201.111)
proriiuigaçaii (alt 202)

-- (luc\l:to de ordem: are(iição (ali. 166.
i/'i!l 1

i'ealiiação de reuiiiao apos distribui-
çao (II' avulso (art. 1 (i. § 21

lCCCsStl (à 1 ,1 	13. 1. e 3,00)
- recurso contra decisão de questão
de ordem: parecer um 167. § 2°c 3'')
- redação lirial: parecer: emissão: ilis-
cuss:to (an%. 268. § 1°. e 27W

regime de urgneia:
- disctisÇio (ali. 274i
- redução à metade dos pia/os regi-

mentais: ressalva (ali. 273. 1h

reiras geraís (alis. 298 a 3)1t
- relatores parciais: prorrogação ( ar.
IA 3°
- renuncia tácita: ocoiréiicia ( ut. 7°. § 20)
- réplica do rel:itor(ari. 137. § 3°
- resolução:

-- iluMlgnaçã() (ali. 197)
- i 111105,10 de tuateria pru lea-

da ciii OlIclii 11(1 tua para delibera-
ção do Plenário (art. 198)

- pr mulgação 1,111. 196
- jiioiiiu1ação em caso de nao—ma-

i te nç ào) ole niatéri a iniptignada
(ali 98. * 2°

- reuiiiãi:
- aiitiiiCio tia oitleiii &III iliii e ('OIiVO-

1 ação da teuinião seguliTite (ali 10)
- tlt' tl1'hltL'\. ()l(llliirias e cx(rat)ldi-

nárias: duração: partes, prorroga-
ção: requeri mento de prorrogação
)arts. 14. li. III e l\. 21.	1'e 2°.
2'	'	5)

- lati, le 1 itirilero tei mental pala abei-
lura: tempo de espei a para que o

)flflfl se ei m plete ali. 11 § 20)
ieu iii ào de comi ss5 : duração ., prol-

rogação (ali. 125. cUjwn
- leVisão) de l ) l u liL llicilililL' l1t0 (ali. 1
§ 2")
- sanção ou promulgação: encariiiiiha-
rnento( ait. 271)
- sessão Ieoislativa extraordinária ari.
13.11 e* Ti
- sessão ieoislativa ordin:ina: turicio-
flaineuto (alt. 1 3. 1 e § 1'')
- suspensão de reunião: falta de
qio ' iimi na otação i art. 49. § 41
-- 	de t rami (ação: pedido de
inlormação: di ligncia um. 3(11)
- turno (te trarnitação: interstício 1 ai't.
178)
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- uso da palavra por Deputado ou par-
tido político citado em pronunciamen-
to e que ainda não se tenha manifesta-
&lti (alt 164)
- veto a proposição de lei:

- deliberação da Assembléia (art. 222,
§ 2")

- emissão de P11CCC1 (ali. 222, (Ciplil)
- inclusão em ordem do dia em Ple-

nário (ali. 222. § 30)
- promulgação) de proposição de lei

(ali. 222. § 5°)
- vigência dos arts. 66: 67, § 40: 71. §
4°,5°e 60: 75, 286,287 e 313 —  COmposi-
ção de Bancada, Bloco Parlamentar,
Liderança. Mesa da Assembléia e de
Vice-Liderança. adoção de rito especi-
al, transmissão pela TV Assembléia
(ali. 319)
- vista de parecer a membro de comis-
São(art. 136, 1°)
- votação:

- adiamento (ali. 267. § 1")
-- encaminhamento (ali. 264)
- encaminhamento de matéria desta-

cada ao. 264. III)

l'REFERÍN(iÀ E I)EIQtiE
destaque: requerimento do Líder: li-

mite: mínimo garanti do por represen-
tação partidária: oportunidade (ali. 282)
- emenda ,,: requeri inemuo: norn)as (art.
279,lalVe 1°)
- encaminhamento de votação: prefe-
rência cio Líder: pedido Sinmltane() da
palavra (ali. 264, § 2°, 1 e II)
- encaminhamento de votação de ina-
téria destacada: preferência do autor
do destaque (ali. 264, § 2°, III)
- matéria em discussão: matéria em
votação: preferência (ali. 277)

- matéria não promulgada, com prazo
de deliberação da Assembléia esgota-
do (ai. 198, § 1°)
- preferência entre as proposições: al-
teração; ressalva (aOs. 275 e 283)

projeto ole iniciativa do Governador,
em regime de urgência. com prazo de
manifestação da Assembléia
esgotado (ali. 208. § 1°)
- proposição com discussão encerra-
da, preferência para votação (ali. 276)
- l)lOPOslão constante na ordem do
dia: alteração na ordem de aprecia-
ção: oportunidade de solicitação (art.
281)
—prnposiçíxs cia niesnia esixcie (au. 278)
- requerimento:  ordem de apresentação:
apresentação simultãnea, preferência
estabelecida pelo Presidente (ali. 280)
- substitutivo de comissão: preferên-
cia (ali. 279, § 21)
- veto COlil prazo) de manifestação cia
Assembléia esgotado (ali. 222. § 3"

PRFJUDICIALII)ADE
- casos, inaplicabilidade (ali. 284)
- requerimento de adiamento de dis-
cussão e votação: casos (ali. 247, pa-
r:igrafo único)

I'RFSENÇADE DEPUTAIX)
- Côll)pLlt() x11i efeito ole quorum de
Deputado impedido ole votar e do Pre-
sidente (aOs. 84, § 10, e 253)
- falha no painel eletrônico: relação
manuscrita: autenticação (art. 18, pa-
rágrafo único)
- registro) pelo painel eletrônico, relação
couTespondelIte: autenticação(art. 18)
- reunião conjunta de comissões: con-
tagem de presença em dobro: voto) Cu-

mulativo (ali. 130. § 10)
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- reunião de comissão: quorun pata
lealizaçlI) (ali. 125. * 21

ieuhliaO de COmisSao) Coiti COflVid8-

lo: qiuioi': de abertura (;til. 125. * 3°
etiiuio de e lll''.1() conconhitanit_

de Plenário (art. 126)
reunião de Plenário: quorum para ie-
ll/aç5o (.111. 252

PRES1t)ENTEI)A.SSEN1IllEIA
-- coinl)ctcncia art. $2

- declaração de insiaIaçio da
IegislattlLt art. 12)

desion.içio dos niembros das Coiflis-

SOCS (ali.
-- despacho de requerimentos art. 232)
- dit'eçu dos trabalho ., in,,tiIuCiofiais e

responsaht 1 idade por sua ordem (alt 8 1
- disctissto: faculdade de participação
au. $4. 1 aflui
distribuição de piopoSiçio s contis-

sões(art. 18 
-- eleiç..to (art. 8' a 1

liscal da ordem. competencia (ali $3
- impedimento ra piesïdir 1-euni5o:
apreci açto de inateri a de seu interesse
pessoal u de sua autoria (art.  46. pa-
iaeialo IlIuco)
- pailie m p:tçio cm discussil e \ot açao:
coinposlçao (le (flunuin (ali 84, eu/mi
e* l)

posse dli Gos eiiadúr e do Vice-Go-
vernad)r: desigiiaçio de conu ssio:
assento a mesa: declai'açto de
arts. 3()2e 303

- piazus: l'iscaliiaçiio (ai-[. 298)
- subsi itti içio do ( iovernador art $2.
XXXIV)

5(11)5) ii utos (ali,, 85 e $8)
-- s otaçio: participaç)o: composição
de qiu?nun (ar). $4. § 1

- vaga. eleição: Caso de preenchi meu-
tu pelo sucessor me 1 incuta! (ao- 1

PRESIDEN'I'E DE ( '( )MISS()
- aniaçio curtiu r'lator: c\CFcicio da
luilÇJ() (ali. 12I)
- colïipCtCl1t.'il (alt. 120)
-- deleri incuto de pedido de distribui-
çao de zl\itISOS (alt. 12M XXX
- designação de te lak r ( ait . 111 V
- designação de substitutos de mciii-
bios de comissões ( art. 120. XXIX)
- distribuição de proposição aos
relatores (ali. 135. aflui)

- eleição: pi azo (ali. 118)
- competência para Iiscii li/ai pra/os
(ali. 29$
-- impedimento pala presidir reunião:
apreciação de niattlia de seu interesse
pessoal ou de sua autoria fali 46. pa-
rágrafo LiiiiCO)

- reunião conjunta:
COili a lrticipaçio da Mesa da ;\.-
SeitlI)Ieia (au. 129. § 20)
Deputado mais idoso: substitui-
ção (ali. 129. im!e §

- sttbstiititos (art. 1 19
votação:

direito a oto: em mctimiiao Conjun-
ta(alts. 12! e 129. § 30)

empate: voto de qualidade (.tmi. 12 1
parágrafoúnico)

rRESTAÇJ() E'I'( )I-1AD.. DE CON-
TAS
-- ;lpreseiliaçao de enien(1a: prazo (ali.
2I$. 1, 1°)
- contas do Tribunal de (ontas: pio-

cedimenios aml. 221)
- nïiO—l'eecbiment() pela Assembleia:
p/o: ari. 62. XIX da Constituição ilti
[stado: tomada de Contas (art. 220)
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- parecer:
- ('omissão de 1 iscaliiaçào Finan-

ceira e Orçamentária: prazo: con-
clusão por projeto de resolução
art. 218.eapun

- sobre emendas: inclusão) em ordem
do dia: discussão e votação) em
turno Único (ali. 218. § 2°)

- projeto pela aprovação de parte das
contas e rcjelçào das demais: votação
pr partes (alt. 218. § 4°)
- recebimento do processo: publica-
ção do balanço geral das contas: dis-
tribuição de cópia: prazo (ali. 216
- rejeição do projeto: deliberação Con-
trária ao seu teor alt. 21 . § 6°)
- rejeição total ou parcial das contas:
indicação de providências pela ('otnis-
são de Constituição e Justiça (ali. 219)
- requerimento de informações ao Po-
der Executivo e ao Tribunal de Contas:
prazo (au. 217)
- tramitação, turno Único: normas re-
lativas ao projeto de lei ordinária (art.
218. §§ 2` e

PROCEDIMFNI'( ) ESPECIAL
—(v ci-  PR( )JET( ) DE Liii DO PLA-

No PLURIANUAL, DO PLANO Mi-
NEIRODEDLSENVOLVIMENT() IN-
TEGRADO, DE DI RI TR 1/ES ORÇA-
MEN'I'ÁRIAS, DO ORÇAMENTO
ANUALE DECRÉI)ITOADICIONAL,
PROPOSTA Dl-_; EM! 'N DA À CC)NSTI-
lLTICÃ())

PROCESSO CRPIINAI. CONTRA
1 )F.PL ]D()

acusação: formação de culpa: ciên-
cia ao Tribunal competente (art. 58. §
2°, II, "g•')
- defesa: prazo: instrução probatória
(ali. 58, § 20. II, "e", "d", "e")

- exame preliminar do Corre gedor (ali.
58. capo!)
- licença para instauração de proces-
So(artS. 57e58)
- normas (art. 58)
- parecer (ali. 58, capo!. § 2°. li. "e",
"t' . )
- prisão) em flagrante de crime
inafiançável: resolução preliminar da
Comissão de Constituição e Justiça:
procedimentos (ali. 58. § 2°. U
- solicitação de licença: recebimento
pela Assembléia: procedimento (art. 58,

2°. II)
- solicitação do Tribunal competente:
1 n si ntÇo ( ar. 57

PR( )CESSO LE0 ; ISLA'I'IV()
(ver [`NIFNI)A. MENSAGEM,

PARECER, PROJETO, PROJETO DE
INICIATIVA POPULAR, PROPOSI-
ÇÃO. PROPOSTA DE EMENDA À
C( )NSTITI. t IÇÃO. RECI. RSO. REQUE-
RIMEN]'( ). SUE3STITLJTIV() li VETo
A PR( )P( )SIÇÃo) DE LEU

PROJETO
(ver também PR( )J ETC) DE LEI

COMPLEMENTAR. PROJETO ) DE LEI
ORI)INÁRIA, PROJETO DE INICIA-
TIVAPOPLJLAR: PROJE'IODERESO-
LUÇÃO. PROPOSIÇÃO. PR( )P( )S'LA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E
TURNO DE TRAMITAÇÃO)
- aplicação do Regimento Interno da
Câmara nos casos Omissos (ali. 316)
- aumento de despesa: i nadmis-
sibilidade: exceção (ali. 187)
- de iniciativa coletiva:

- discussão: primeiro signatário: pra-
zo (ali. 289. parágrafo Único)

- exercício das atribuições ou piei-
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rogativas, reginh'ntaiS exceção
(au. 186. § 2

- de leingn ica, esi ai ut íri a ou e qu i -
valente a código: irainitação (ar!. 1
- inicial i\ a. cotiupeteilcia (ti. l$(. 1 a
VII e§ 1)
- te eiçao: parecer Contrario das conus-
sães: recurso: ressalva lar! 191
- te jeitado: reaprcsentaçao na mesma
se.ão legi sial i a: coiud ições ar! 1 86.
§ 3')

IR()JF'l() I)F lN1CI.V1'lV DO (O-
\ERN.U)OR COM SOLICITAÇÃO
l)l:tR(;ÊNCIA
-- distribuição a mais de unia COiuissão
reuma) eonj ii ruia: pia/o pala P1lCLet

da ('oniissão de C tustituiçio e Jtistiçi
1. tleniais cornissoes: CSi(itauiieittO do
)iiio: mel LIS5O Ciii urdem do dia de-
signaçàude relator Um 2lOe 211
- manifestação da Assembléia: prazo:
inclusão e iru orderil do dia: tu ruo 0111-

co: sobrestainento: ( art. 208. § 11
- prazo: coui ieern :1 partir do recebi-
luCulo da solicitçãu iart. 208. § 2')
- irumitação: turno tinico, quando es-
gol ad() O prazo tie apreci açau pela As-
seinhicta (au. 208, § lO)

- urtêneia: solicitação do (ovcrnador:
ed:iç:itr Iaits. 20s. ((f)i!, e 20))

PR().JFTO DE. 1NI(iA'l'I'i I'OPU-
IR

dmsCtissi() pelo primeiro signatário
(iii p01 pessoa indicada: praio (art.
288. § 3°)
- iniciativa  popular: vedação: subscri -
ção uniu nua de eleitores: condições:
adequação :15 exigincia iegiuuueiutais
(ali. 288 e 28k)

PR( )JFT( ) 1)F;1i COs 11'! £\ lENtAR
- aprovação: tramitação: contagem dos
pratos regimentais em dobro lati. 192.
aJulll )

- cl:i alicação como proposição (ali.
171. ll.''a')
- n 1tuias que devem sei objeto de lei
con i pIe me lutar (a ri. 1 92. parágralo tini -
CO)

- projetos de leu orgânica, estatutaria
ou ~K alente a código: ii:rnumtação:
qilOiIU1) ( ari . 193

PR( )JF1( ) DE LEI DELEGADA
- (ver DEi.lUAÇA() lE(;IS-

LATlV\

PR( )JET( ) DEI .i;i ORDINARIA
(ver também EMENDAS. PARE-

CER. PROJETO. PROMI»l(iAÇ.O.
F'RE'OSIÇÀOIiSANÇ'ÃO
- atiiuieilto de de s pesa-.

 lidade: exceção (au!. 187
- classificação como proposição (ali.
171. Ii.''b'
- distribuição (\ Ci . Pri ipoSi ç j(i
-emendas: o ,( nt ti ri idade: publicação;
recebmnuento antecipado: emissão e pu-
blicação de parecer: mudação do '. eircm-
dci: não-admissibilidade no 2° t ti ruo:
matéria iro a no 2' turno: acordo de
I.ideranças: clmspeuusa de parecer no 2°
turno: ressalva (iris. 188. § 2°c 4°. e
I8).	l°a-t°)
- inclu ,,ão na oide nu do dia: pré—requi-
Silos (art. 188. § 3°)

parecer:
-- cOiuitali() tLis cucinissoes: rceição

do projeto: recurso: i napl ica-
bilidade (ali. 191

- emissão: pia/O: publicação: sobre
emendas: publicação ou disi iibui-



ção: pala o 2° turno: redação do
vencido (alis. 134, 188e 189)

- projeto de lei orgânica, estatutária
ou equivalente a código:
tramitação: quorun (art. 193)

- projeto de lei sobre utilidade pública
e denominação de próprio público: for-
malidades: deliberação conclusiva das
comissões: suspensão de tramitação:
pedido de informação (arts. 103. 1. "a"
e "h", 173, § 4°. e 301, parágrafo único)
- recebimento: numeração; publicação:
distribuição art. l 88, ca/nil)

regime (tc unncia (arts. 272 a 274)
- remessa à (omissão de Redação (art.
189. § 5°)
- rito especial (ai-is. 286 e 287)
- turno de tramitação: excçôcs ( ver
1 tililt) de Tramitação)

PR( )JE'l'() DE RESOLUÇÃO
classificação como proposição ( art.

171, 1l.''d'')
- eficácia de lei ordinária (art.  99
- finalidade (ali. 194)
- impugnação não mantida: promulga-
ção: prazo (ali. 198, § 2°)
- impugnação pelo Presidente da As-
semhhia: pra/o: reexame do Plenário
(ai. 197)
- mak5ia não promul g ada: inclusão cti
ordem do dia: prazo: sobrestamento
(ali. 198. capote § 1°)

promulgaçà: competência: prazo:
assinatura (ali. 196)
- tramitação: aplicação das disposi-
ções relativas aos projetos de lei ordi-
nária (ai. 195)

PRO.JEI'OSDEFIXAÇÃODEREMU-
NFit&Ç.() 1)1; DEPUTADO, IX) (;o-
VERNAD( )R, IX) VIcE—(;OvERNA-

1)0k E 1)E SECRETÁRIO DE ESTA-
DO
- apresentação de emendas: publica-
ção: parecer da Mesa: prazos (ali. 215)
- remuneração do Governador, do
Vice—(;o\ ernador e de Secretário de Es-
tado: prjet de resolução: tramitação:
pia/o: não—apresentação de projeto de
resolução: inclusão, na ordem do dia,
da resolução em vigor (ari. 213)
- remuneração e ajuda de custo de
Deputado: projeto de resolução:
tramitação: não—apresentação de pro-
jeto de resolução: inclusão, na ordem
do dia, da resolução em vigor (art. 212)
- tramitação: turno único ( art. 2114)

PROJE TOS 
DE 

LEI DO PLANO
II .URI ANI '41. IX) PLANO !\ IINEI-
R( ) DE 1)ESEN( )i .VIN lENTo IN'UE-
GRADO, DE DIRETRIZES ORÇA-
MEN'FÁRIAS, 1)0 ORÇAMENTO
ANUAl .E DE ('RIJ)fI'OA1)ICI( )NAL
- alteração: Governador do Estado:
oportunidade, parecer sobre alteração:
pia/o(ali. 205)
- discussão e votação: Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria: participação das demais comissões:
proporcionalidade partidária: turnorno
único (ail. 204. § 1°c 6°)
- distribuição em avulso: Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria: parecer: emendas: participação de
dois membros de demais comissões:
prazos (ali. 204. capute § 1°c 2°)
- emendas:

- não—recebimento: recurso: decisão
de recurso:

- ao projeto de Lei do Orçamento
Anual: aprovação (art. 206) prazos
(ali. 204, § 3°e4°)
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i a /o de aprcsentaçio: despacho:
praio para despacho: publicação
aii. 204. ** 2°c 3°

- interrupção ou encerramenU da ses-
le)!lSlatiVt oldirlalia: edaçio (art.,ão

13, 2°
- parecer: pra/o art. 204. '(11)111

-- publicação. essencial idade (mi. 207)
- 111111(1 LU1iC&) de tiaiiiitaçio (ali. 204. § (°

PR( IUI Á ÀÇ.()
- coIflpetellcla tail. $2. XXIX.
e
- entenda,) (Tunstituiç.io: piazo (ali. 202
- impugnação tli() mantida: pra/o (ail.
198. § 2°

- resolução lezislati vii: praio (mi. 196
- \eto rejeitado: praio (ali. 222. * 5°

PROPOSIÇÃO)
- (ei iuiuheiii E\1FND.AS. PARE-

(ER. PR( )JITO. PR ( )MUL(i..\ÇÃO.
SANÇ.\() 1: . ..I.IRN() [)lii • RAMI-

-- acessoria: processo de votação art.
262
-- aiiexaçio: exceção (arts. 173. § 2°. e
232. XIII)
- apueciaçilI) conclusiva das conlis-
sões ( au). 1()3
- :u)lesei1taÇ'iO: prazo ( arts. 26. § 1. e
156,11)
- aIq1uivul11entO casos: exceções (ali.
180. capo! 1 a IV e § 1°)
- audiência de comissão: reIl()vaçio:
vedaçÏoalt. 183)
- autos supIemeniires	79
- avulsos: disrihtiiçzio alis. 136. § 2"
e 4°: 188. § i°: 204. capo!: 236. pariígra-
lo unico: e 243, parágrafo nico)
- declaiaçào de utilidade pública: foi -
IflJIidadeS (ali. 373.§4

—definição (ali. 170)
- desarquivamenlo. competência para
solicitai: no a tramitação: autoria (ali.
180. §* 2°c 3°)
- desistência de apresentação ..

 174.51
-- devolução a)) F'lenario: rcquerinien-
lo: piai: tiamutação (mi. 104
- discussão: inscrição prévia (auis. 156.
I.c 157. II)
- disposil ivo: conceito (ali. 172)
- distribuição às comissões:

- competência: lu Irmal i/ação: exame
pieli 1111 lar e de bento: limite:
exceção: (ar(s. 181 e $2)

- 1(0 2° (orno: pr ce&li lllelli (ar). 184,
§

- di stli hu ição ao relator: competência
(ali. 135
- encalninhalilenio de votação (ali. 156. it)
- ellCal)linhallleilto extel)lpoiálleo à
Mesa. exceção )art. 175
- esgotamento do pia/o das co-
missões: inclusão na ordem do dia
(art. 14l

idtntica ou semelhante: vedação de
teeehllllClltO anexaÇão a primeira:
exceção (ali 173. III e § 2°)

inclu ,,ão de mais de uma matéria:
lesmenihraincnto (mi. 173. § 5°)

liul 10511 tuei Ina 1: não-recebi niento:
arquivamento: recurso (aiis. 173. § 1°.
e 180.11)

iniciativa (au. 186)
instrução coo) texto de lei estudos:

1)areeele s : decisoes: despachos (ali.
173, §
- não lida: encaiiilnhamenlo à Mesa
aul. 26. § 2°)

- nota técnica: eI :ub r: ução a requeri -
mento (ali. 150)



- parecer:
- contrário de todas as comissões;

rejeição da proposição: ressalva
(ali. 191)

- exame de mérito no 1°c 2° turnos:
limite: exceção (alis. 182 e 184, § 20)

- exame pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça no 1°c 2° turnos: li-
mite: prato (arts. 182, oapu/ e 1, e
l85,2°)

- ordem de emissão (ali. 184)
- pela inconstitucionalidade: apre-

ciação pelo Plenário: tramitação da
proposição (alt. 185)

- lr1Zo) para eniissão (til. 134)
- pedido de vista em comissão: pra-

/o: vedação: distribuição de avul-
so: reunião conjunta (art. 136

- perda de objeto: arquivamento (ali.
180, IV)

- preferência: ordem regimental; alte-
ração(art. 275)
- )n.judicada: arquivamento) (art. 180. III)
- processo suplementar: utiliiação ( art.
142)
- providências: perda de prazo pelas
comissões (arts. 14() a 142)
- recebimento: requisitos: oportunida-
de: encaminhamento extemporâneo
(aris. 26, 173 e 175)
- recurso de decisão de não—recebi-
menu) de proposição por incons-
titucionalidade (ali. 173. § 1°)
—regime de w'gência(arts. 272a 274)
- registro de entrega: pi'ocesso: local:
oportunidade: finalidade: desistência
de apresentação (art. 174
- rejeitada: parecer contrário de todas as
COlilissões: arquivamento (alt 180,111)
- retenção por membro de comissão:
perda de prazo pelas comissões (art. 142)

- rito especial (arts. 286 e 287)
- solicitação de audiência: renovação:
vedação: exceção(art. 183)
- tipos: inclusão por extensão do con-
ceito(aii. 171)
- turnos de tramitação: composição:
exceção: interstício(arts. 176 a 178)
- trainitação das proposições recebi-
das em data antei-ior à da vigência des-
te Regimento; normas (ali. 3l5
- tramitação em comissão: informa-
ções a membro de comissão e Líderes
(ali. 143)

PROPOSTA DE EMENDA À CONS-
TflUIÇÃO
- aprovação: (l iiorun (ali. 201, eapu!)
- classificação como proposição (ali.
171.1)
- emendas: subscrição (ali. 201. pará-
grafo único)
- iniciativa: impedimento (ait. 2(X))
- parecer: competência para emissão:
prazo: obrigatoriedade sobre emenda
de 2° turno ( aris. III . 1, "a'': 134. c/c
201.1)
- promulgação: competência: prazo:
publicação: anexação ao texto consti-
tucional (ali. 202)
- rejeitada ou prejudicada: impedi-
incuto de reapresentação da matéria
(au. 203)
- tranuitação: normas do projeto de lei
ordinária: ressalvas: prazo: parecer
sobre emenda de 2° turno: interstício
(ali. 201

PROVIDÊNCIAS A ÓRGÃOS DA
ADNHNISfRÇÃ() ESTAI)UAI.

reol ucri incuto: i nexigibi lidade de
1)zu1ccr (art. 103. III. "a" e parágrafo
único)
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PUBLICAÇÃO
- .ilteiaçao Ila eonlposiçao (la Assein-
bieta (ali. 7°, § 5)
- ata dos trabalhos da letiniao pública
de Pk'niiio: ei ii mi une ias alt. 4 1 .
- ata resu niida de ieu iii íio de comi ssj&
( art. 132. (((/)1!
- atas de leulilÕes de cOmissiio: eu-
i0 conipetencla (art. 120. XXII

- atas e pareceres de reunião secreta.
\ OtaçãO (art. 40. §
- coiiiissÕes coniposiçã°. dia e hora
de reuliiões (art. 109)
- composição da Assembléia: altera-
ção (aits. 1°c 70, § 41
- convi cação de reunião conjunta (ali.
128. pareiab único
-- convocaçaoconvocação de reunião e xtiaoidi na-
rma(all. IS)

convocação de reunião extraordinã-
ii a de Ci )Ifll5St) 1 orunal i(lade e dispen-
sa (art. 124, (t1/)U1 e § 1'')
-. con\ ocação de sCssSO legislativa
exti'aordinaria (ali. 13. § 5°
-- colTesp(mdcncla recebida efli casO
(te não haver i-eunião (ar). 19. § 4°)
- coiTespolidenCia recebida em reunião
(te Plenário (.tii. 25, panígialti único)
- correspondência recebida Ciii ieu-

n 1 i.tti que li ão COli)( II'ta Sua lei t ti ia (art.

19. § 5"
- decisão das ssoes M)litC propo-
sição apleci aJa C( nicltisi auitelite ar).
104. apzil
- decisão tomada cm reunião secreta
uni. 40. § 5°)
- tlemnonstiati' o (Ias despesas orça-
men(árias: coinpetncia: publicação
mensal aut. 79. XIV)
- determinação: competencia ( art. 82.
XVIII)

dispensa da prévia publicação de
pareceres e proposições acessórias,
ciii caso de tramitação sob regime de
ulCincia (ari. 273. 1

- doeu nieiitos apresentadoS duran-
te discurso: ', edação: exceção: ata
de reunião pública de Plenário (ali.
41.* 3°
- documento,, oficiais e não—oljciais:
ata (te reunião pública de Plenario (ali-
4L§§ 1°c 2")
- errata: ColTeÇão de publicação: aia
(te reunião pública de Plenário (art. 4 1
* 5°
- expressites vedadas: violação a di-
reito constitucional ou a norma ret m -
nienial publicação não permitida: com-
petm	(arts. $3. VII. e 155,§ 0

- índice remlssi\ O de questões de 01-

(tem: publicação anual (ali. 169)
- lista dos Deputados diplomados: pia-
/o (art. -4". § 1'')
- lista dos t)eputados enipossaclos:
prazo (ali. 70, § 31

não—permissão (ints. 83. VII. e 155.
§ 1")
- Prestaç.io e Tomada de Contas-, u-
hlicaçao tio balanço geral das contas,
dos docunientos e do parecer do Iri -
hu na 1 de Corria ,, (art. 2 16)
• projeto de lei: parecer e emendas (ali.
188. (((fali L' * 1° a 3°)
- jetOs de Lei  d PlanoPlario P1 uri anti aI

do Plano Mineiro de l)esenvolvinien-
to Integrado. (te I)im-etri,es ()rçamnentá-
rias, do ( )rçaniento Anual e (te Crédito
Adicional: publicação somente das
essencial idades lart. 207)
- prouu nci amentos : publicação e
republicação não permitidas: compe-
tência (mis. $3. VII, e 155)
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- questão de ordem; decisões de
caráter normativo: índice remissivo
(ali. 169)
- razões cio voto: ata de reunião públi-
ca de Plenário (art. 41, § 4°)
- relação das comissões permanentes:
publicação semanal: composição, data
e horário das reuniões (ali. 109)
- relação dos Deputados diplomados
e empossados (arts. 4°. § 1°. e 7°. § 3°
- relatório circunstanciado da ('P1
(art. 114)
- renúncia ao mandato: leitura em Ple -
nário OU publicação art. 51)
- vaga: ocorrência durante o recesso
(art. 50, parágrafo único)

QU}Sr.o DE ( )RDErI
- aroii icáo: prazo: oportunidade: i ndi -
cação do preceito regimental: impedi-
ineilio (ali. 166)
- competência para decisão (art. 167.
ca/)It)
- Côlul)Llt() no tempo do orador
(art. 163)
- conceito (art. 165)
- decisão relacionada com a Constitui-

recurso ao Plenário: prazo:
tramitação (art. 167. § 1° a 4°)
- decisões de caráter normativo:
registro em livro próprio: publicação
anual (art. 169)
- direito;) palavra (ali. 156. 111)
- formulada em comissão: solução pelo
Presidente de Comissão: recurso ao
Plenário (ali. 16$)
- formulada em Plenário: solução ole li-
nitiva e tempestiva pelo Presidente (ali.
167. ((IJ)i(t)

- inadmissibilidade de aparte (ai-[. 162,
§ 2°, 1V
- registro e publicação das decisões
de caráter normativo (ali. 169)

QUORUM
- abertura de reunião da Assembléia:

- especiais e solenes (ali. 14, § 2°)
- ordiiiáiia e extraordinária (ali. 19,

§ 1°)
- abertura de reunião de comissão:

- conjunta: presença cru dobro (ali.
130. caput e § 1°)

- ordinária e extraordinária (ali. 125,
§ 2°)

- reunião com convidados (art. 125,
§ 3°)

- cômputo de presença para efeito de
c/uo,tml (arts. 84, § 1°, 126 e 253)

determinação: cálculo (ali. 251)
- inexistência para realização de reu-
nião (arts. 19, § 3°. e 44)
- inexistência para votação: interrup-
ção da votação: suspensão da reunião:
chamada para recomposição de
qiioríiiii (ali. 249, § 3°, 1. e § 4° a 6")
- recomposição (art. 249. § 6"
- veriflcação: procedimentos (ali. 257
- qiununi de deliberação:

- de comissões (art. 130, capur e 133)
- de reunião conjunta de comissão

(art. 130. capa!)
- do Plenário (ali. 252)

- qiunun especial:
- da maioria absoluta dos membros

da Assembléia:
- aprovação de projeto de lei com-

plementar (ali. 192, (apli!)
- eleição do Presidente, ressalvado

o disposto no ali. 9°. XIII (ali. 9°.
XII)



- licença para insIaulaço de pio-
cesso cri minal (au. 5$. 2''. 11.

- niaiiutciiç/iø OU flO de prisi0 (art.
58.2°.L"c")

- perda de mandato (ali. 53. § 1

- pri.,,ão e formação de culpa ciii cas
dc flagrante de crime inaIiançívcl
(aos. 47. § 3°. e 58, § 2".!.

- iea1iiaçio de rctiniio da Asscnu-
hlcia ciii outra cidade do Estada
(ali. 2% parúgra l) único)lC&

—iejeiçio de VCtO lati. 222, § 21
- da 11iiiOli1 absoluta dos i embros das
tepresentaç\cs integialiles de Bloco
1 ,irlaiiicn(ar:

- cOflslitLliÇ.'tO de Bloco Parlamentar
(ar. 7!. (aplíl)

- escolha dc Líder de Bloco Paria
luielulal (an. 71. § 30)

da muoria absoluta dos membros dc
e iii) 1 ssio:

- l XaÇiO (to iiti Incro dc repleselutalu-
les por entidade cm audiencia pu-
Nica (ar. 292. (!U!)

- da maioria absololta do ( 'oléu lo de
1 .ídeics:

- convocação de ueuuuiaO especial.
além do linuite, destinada a cofie-
fluo )laÇiio ou holnclu.lge nu ( ali s. 14.
V.e73.3"

- de 35 dos meniblos da Assembléia:
- aprovação ok plO)0stZl de emenda

a ( 'unsI ltollço (ali. 292.eapuit)
- da uuuaiolu.l si lulpies do os inc llil)TO' de
como i ss.ro ou da Assenubléi a:

-- cleiçio do Presidente da AsseIo-
blcij, clii sCCOluid(i CsclLltÍlllo) (alt.
9". \lll

• clii coiiuissao 1 alt. 113)
ciii Iicluilio (ali. 252)

- em ieumao conjunta de comissão
(au. 1O

- escolha de Conselheiro (lo 'Iribti-
na! de Contas. em caso (1e mais de
dois candidatos (ali. 239, § 10)

- i iiipcdi lilcnlo) ten u lxulalio do exerci -
cio do mandato iart, 6 1, parigra lo
único)

- de 2/3 dos lllcllll)l'OS da Assembléia:
- suspclisou de ilululul(lades coflSti-

tucionais (ali. 56, oapuF
dc 2/3 do ( 'olécio de Lideres:
- (raluuitaço. além do lImite, dc pro-

)OSiÇ() clii lcgilnc de urgência (ali.
272.2"

R

RE('L.'%1.ÇÀ()POPL'LAR

(ver PNTIÇOES EREPRESFNIA-
ÇOES l( )P 1 LARES)

RECt1ItS()

- c 11110111 icaÇO SOhlC fluência do pra-
zo pala 1 litel'polslÇao de lccoulso: colhi-
l)ek'nL1a (ali. 82. Xli
- contra deciNáo acerca de filatelia te-
lal iva aos direitos e deveres dos servi-
doies collipctellCla 1 lli. 71 V
- c)litl:l dccisau de não—lecehi lulelito
de plOposiçao p01 illC011Stittl-
e i( mal idade: procedimento (ali. 173,
§ 1°)
- colltl.1 dccis/io de n000—lccehl IlielitO
de requerimento an( i—iegi lulent aI na co-
hiiisS5o parlanlental' de Inquérito:
Plil 5 (alt. 112. §
- contra decisão do Presidente da As-

senihlo.'ia CIII de C(llilisSd() SOIuIe (l ues-
tio de or&leiii relacionada com a Cons-
til uiçao: lequ 1 si II 1S pra/os: parecer:
il1clu5i0 elil oidm do dia (arts. 167. §
1"a3".e 16$)



- COntil despacho de não—recebimen-
to de emendas a projeto de Lei do Pia-
no Plurianual, do Plano Mineiro de De-
senvolvimento Inte grado. de Diretrizes
Orçamentirias. do Orçamento Anual e
de Crédito Adicional: prazos (ali. 204,
§ 40)

- contra projeto rejeitado em virtude
de recebimento de pareceres contrári-
os(art. 191)
- contra resultado de apreciação con-
clusiva pelas comissões (art. 104)
- equiparação a proposição (ali. 17 l
)aligralo único, III)

parecer;  prazo (art.  134, II)

RF:DAç..O FINAL
:Lpl'o\açao: \anç) : p "° 1)I0111u 1-

gação: ressalva (art. 271)
- Comissão de Redação, parecer; pra-
zo: técnica legislativa (ali. 26, § 1°)
- discussão: limitação: prazo; pailici-
pação (art. 270)
- discussão e votação: Plenário: co-
missão (ali. 26, § 2°)
- emenda: finalidade (art. 269)
- parecer sobre emenda: possibilidade
de ser oral (art. 145, § 1°)
- proposta de Emenda à Constituição
e projeto (art. 26

REEI.EIÇÃ() IX)S MEMBROS DA
rs lESA

- (ver MESA DA ASSEMBLÉIA
- nandato: leCOfldlição)

RFÁ ;L\IE 1 )E tRGÊN(iA
- (ver também PROJETO DE INICI-

Al'IVA D( ) GOVERNADOR COM So-
LICITAÇÃO	

S(-
LICITAÇÃO DE URGÊNCIA)
— discussão: prazo; vedação de adi-
amento de discussão (arts. 247 e
274)

- exigências regimentais: dispensa de
prévia publicação de parecer e propo-
sição acessória: redução dos prazos à
metade ( ali. 273)
- finalidade; solicitação do Governa-
dor; requerimento (ali. 272, 1 e II)
- inadmissibilidade (au. 209)
- limite de rami lação si mui iãnea : ad-
missão além do limite: ressalva (ali. 272.
§ I°a3°)

RE(;ir WNIO INTERNO DA ASSEM-
ILÉL.\
- dúvidas sobre interpretação do Re-
gi niento Interno: questão de ordem
(ali. 165)
- iniciativa de projeto de resolução dis-
pondo sobre o Regimento Interno e
suas alterações: competência (art. 79.
VII, "a")
- parecer sobre o projeto de resolu-
ção cio Regimento Interno: compe-
tência privativa da Mesa (aut. 79. VIII.

RE( ;i IE N'lo INlERN() l)A CÂNIA-
RA I)( )S I)EI'UTAD( )S

normas: aplicação nos casos omis-
sos no processa legislativo estadual
(art. 316)

RE( ;UL\ffNI'O;ER-LDASECRE-
'FARIA I)A ASSEMBLÉIA LE-
(;ISI
- interpretação; competência privati-
va da Mesa da Assembléia (ali. 79, V)
- projeto de resolução, iniciativa da
Mesa da Assembléia (art. 79, VII. "(i")

REIÂT( )R
- (ver também COMISSÕES, PA-

RECER, PRAZO E RELATÓRIo FI-
NAL)
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- (kslgnaçao:
em e !1issào (art. 1204 \"

- em F'Ieniíiio, no caso de perda de
pra io nas comissões: para projcIo
de iii lei ai is, a d ( iov cru ador com
S()IiCitaÇi0 de tiilicia 1 arts. 145.
§ 2°. e 211)

- em reUniO conjunta: Presidente
de cada CornisSao: CXCCÇtO ( ari.
130. § 2";

- antes da reunião: (art. 135, § 1;
- discussão de parecer: uso da pa-
lavra: prazo: réplica Calt. 137. H 2°
e
- 11()VO lelak)r: perda do prazo pelo
te 1 aloi: n )V( ) prazo tail. 1 35. § 4)

pra/o: plolrogação (ali. 1 35. § 5"
- Presidente de eonllssãu: função de
relator alt 1 21 .
- pri liteil( 1 sl(natario de reqtleri IncutI)
de eonsttttliçà() de C011lissa() de Inq&u.-
lii o: impedimento(ai-I. 1 1 2. § 6°
- re latore palci ais: mal tri a complexa:
pia/o (:111. 1 5. à 2" e

RFLVI'ORI() DEAfIVIDADES DA
SSEMIJ .ÉIA

- conhecimento ao Pleil:il'lo: LIII tilhi
sCIUa (ia sessão Icei slat 1 \ ordi naZI n	 -
rã: c m petê nc ia da Mesa da Asse iii-
bhia (art. 7. III)

REL..TORIOI)E ATIVIDADES I).
C( )MISSÃ()
-- encaminhamento à \1csa da \ssein-
bkia: final da sessao leeisiativa ordi-
nália: colnpetncia (1lt. 1 20. XXI\'

REI XI'ÓRI( ) FINAL
- comissão especial pala procedei a
estudo sobre lnatel1a determinada ou
(!esiilctlmbil-st.' de missão atrihuída
pelo Plenário (art. 1 1 1. § 3°

- COI'iIiSsaO ptr1llflentar de inquérito:
puilicaà: providencias: encalninh.1-
menlu: les, Is() pelo PIen.irio taIl. 114)
- representação popular (ar>. 3(X). pa-
r1elal(.) (ÍlllcO

T( ) 1)F I)I':I't TAD()
- plic:tçio di, regias da C'onstittliçào
da Republica. ca%õw ali. 47. § 6°
- fixação, (i )li unidade: vigflei:i : pro-
jeio de iesolução (arts. 65 e 212)
- incapacidade civil absoluta: stispcn-
Sal.) do exercício) olo mandato'. IlIalIU-
tcnça() da rellnhllelaçao) (ali. 53, § 3'';
- opção pela lemtlnelaçào) do ulalida-
to: ai astanlenio) do) e.xei'ciclo do man-
dato (alt. 55. § l)
- pana 1111' 11(0) de lC lii Li li I.'ração) (art. 65,
p:tr:iel:itO unico o)

RENUNCIA
- Casos (alt. 52)

De po t ado: folma li iaç ão ( au . 51
-- llIelllhi) o de cOl)1 15550: torinali zaçao
(ar!. 116. * l)

tacita (ali. 7°. § 2°

REPRIENTÇÕES POPULARES
Co )1)l ia ato) 00) olllIs',a( de :iuLo rRlade

0)11 dlltl(l.Ide ptilIica: tIrlllalt(lal.Ies: lo.'-

Iatolio) (ait. 300>
- e(Lipllçao a pio posição (ali. 171.

paiacialo (11)1(0. V

RFPL' DI() ( )l. PR( )TES't'()
- tequeiinlenIo deliberação conclusi-

a das cOniIsM)es (.111. 103. III, d'

REQ1. TF.RIMF'NIïj
- apresentação de emendas: opoliuni-
dade (ai. 231 . parágrafo único)
— deliberação de comissão: proposi-
ções: tranlitação) (aris. 103. III. e 230)

198



- deliberação cio Plenário (art. 233)
- despacho do Presidente (art. 232)
- emenda a requerimento devolvido ao
recxanie cio Plenário: parecer oral (art.
104, lo)
- equiparação a proposição (art. 171,
parágrafo tímco. Ii)
- fornia de apresentação: despacho do
Presidente: deliberação de Plenário
(mis. 229, 232 e 233)
- indeferimento (ali. 82, XXIII)
- parecer sobre requerimento:

- inexigibilidade de emissão (arts.
103, parágrafo único. 232 e 233,1 a
XI  XIV a XXIII)

- obrigatoriedade de emissão (art.
234)

- possibilidade de ser oral (art. 145,
§ j0)

- prazo de emissão (art. 134, II)
- preferência na votação (art. 280)
- tramitação: normas: turno único (ali.
23 1, capul)
- subscrição pela maioria absoluta dos
membros da Assembléia:

- convocação de sessão legislativa
extraordinária (art. 13, § 3011)

- subscrição pela maioria absoluta dos
membros de comissão:

- convocação dc reunião extraorcli-
náriadc comissão (ali. 123,11)

- subscrição pela totalidade:
- retirada de tramitação de projeto

de iniciativa coletiva (alt. 186, § 20)
- .subscrição pelo Colégio dc Líderes:

- convocação de reunião especial
além cio limite regimental (art. 14. V)

- convocação de reunião especial
(art. 14,	1°)

- convocação de reunião extraordi-
nária (art. IS, parágrafo único, Ii)

- prorrogação (lo horário de reunião
(ali. 21)

- subscrição por 1 / lO dos membros da
Assembléia:

- devolução ao Plenário de proposi-
ção apreciada conclusivamente
pelas comissões (art. 104, ca/)11I)

- recurso contra rejeição de projeto
pelas comissões de mérito (ali. 191.
(aplil)

- subscrição por 1/3 (los membros cia
Assembléia:

- convocação de reunião especial
(ali. 14,* 1°)

- convocação de reunião extraordi-
nária (art. 15, parágrafo único, III)

- constituição de comissão parla-
mentar de inquérito (art. 112)

- subscrição por 20% dos membros da
Assembléia:

- indicação de candidato a Conse-
lheiro do Tribunal de Contas (art.
235.11)

RESOLUÇÃO
- impugnação:

- não mantida: promulgação: prazos
(ali. 198, § 2°)

- reexanie pelo Plenário: prazos: in-
clusão em ordem do dia (arts. 197
e198)

- promulgação: competência: prazo
(ali. 196)

RETIRADA DE PROPOSIÇÃo
- com parecer favorável: deliberação
do Plenário (ali. 233, IV)
- desistência de retirada: implicação
(ali. 285, § 2°)
- requerimento cIo autor: oportunida-
de: providência dlo Presidente:
vedação (ali. 285, ca/)1et C § 1°c 3°)
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- sem parecer ou com parecer contrá-
rio; despacho do Presidente (ai-I. 232.
VIII)

de Plenário:
- de debates:
- aplicação de disposições incren-

ies h imunião ordinária (alt. 36)
- casos em cine poderá deixar de ser

convocada(ait. 16)
- definição: duração-, finalidade

(alis. 14.I1I)
- desenvolvimento (alt. 35)
- prorrogação: requerimento: opor-

tunidade: prazo: votação: defe-
ri mento: limite: vedação (art. 21

- especial:
- aplicação de normas de reunião

ordinária(art. 39. o'api(i)
- convocação (ali. 14. § 1
- ele li fliÇãO (art. 14. V
- leitura da ata (art. 39)
- limite por sessão legislativa ordi-

nária: exceção (ali. 14. V
- OS5C (los membros ela Mesa para

o segundo biênio da 14° 1_egisla-
twa (ali. 313. parágrafo único)

- quorum de realização (ali. 14. § 2°
- rito) específico (alt .39. parágrafo

único)
-- ex tlao reli niíri a:
- convocação: procedimentos (ali. IS)

definição (ali. 14. IV
- desenvolvimento: duração (ali. 23
- ploll( g ação um. 2 1
- ordinária:
—definição: duração (alt. 14. 11)
- desenvolvimento (art. 22
- destinação da primeira parte da reu-

nião a homenagem especial (mi. 22.
§ 1°)

- intelTupção pala receber persona-
lidade de relevo (ali. 22. § lO)

- não-abertura (alt. 19. § 30)
- plorlogação aii. 21)
- quorulu de abertura e ele dei ibela-

çào (arts. 19. § 1°. e 252)
- suspensão da reunião por luoti \O

de falecimento de Deputado (ali.

- preparatória:
- aplicação de normas de reuniões

ordi nárias (alI. 39. (O/)lf 1)
- definição (alt. 14. 1
- finalidade (ali. 3°)
- leitura da ata ( arts. 24 e 39)
- realização da primeira: data: horá-

rio, presidência (alt .5°)
rito específico (ali. 39, parágrafo
único)

- secreta:
—casos (ali. 40. § 1°

convocação Am 40. opor)
- deliberação sobre matéria do alt.

261: exceções (alt. 40. § 1°)
- providências para a realização:

suspensão da reunião pública
(art. 40. §* 2° e

- sigilo:
- ata (ait. 42)
- de documentos: classificação e

restrição de acesso: prazos (ali.
40. § 4°. 7°c 81

dos trabalhos: publicidade da de-
cisão (ali. 40. § 9>

- solene:
- aplicaçào de normas de reuniões

ordinárias (art. 39. oa/mt>
- detinição (ali. 14. VI)
- leitura da ata ( aits. 24 e 39)

- quorum ele realização (ali. 14. * 20)
- tito específico (alt 39, parágrafo único)
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- CornunicaçJo da Presidência: opor-
tunidade (ai 29)
- desenvolvi menu) de reuniões:
registro de presença: quorum de aber-
tura: inexistência de quorum: passa-
gem de urna lase a outra (aiis. 18 a 20)
- inexistência de quonim (ali. 19, 2°c 3°)
- inscrição pala o Grande Expediente
(ali. 28)
- Interrupção para receber personali-
dade de relevo ( art. 22. § 1°)
- inversão da pauta (ali. 32. III)
- não—realização: procedimentos (ali.
19, §4°)
- passagem de urna parte a outra (art. 20)
- permanência no Plenário: proibições
(ali. 94)
- pIa/o regi mental de abertura (ali. 19,
§ 2°
- presença de Deputado em reunião
de comissão: cômputo para efeitos re-
gimentais (ali. 126
- prorrogação (art. 21
- públicas, possibilidade de serem se-
creia ,, (art. 17
- quorum de a be ri ura ( art . 19, § 1 '')
- quorum de deliberação (ali. 252)
- registro de presença dos Deputados
(ali. 1$)
- suspensão em caso de falecimento
de Deputado art. 22, § 2°)
- suspensão por infração do Regimen-
to (ali. 152,111)
- de ('omissão:

- conjunta:
- convocação (art. 128. parágrafo

Uli i co)
- designação de relator (arts. 130. §

2°.e135.*1°)
- distrihuiç.io de avulso, permissão:

oportunidade (ali. 136. § 4°)

- duração: prorrogação (art. 125,
(O p11!)

- prazo para emissão de parecer (ali.
130, 3°)

- presença em dobro: voto curnula-
tivo(art. 130,	1°)

- presidência: Deputado mais ido-
so: substituição: com a participa-
ção da Mesa (art. 129, copia, e §
1,C2,)

- quorum de realização (aris. 125. §*
2°e3°. 130. capiu.e 133

- vista: concedida 1)01' comissão (ali.
l36,4")

- voto do Presidente: voto de quali-
dade (ali. 129. § 3°)

especial:
—dehniçao (ali. 123.111)

- extraordimiiia:
- convocação (alïs. 123, 11. e 124.

((lpIlt e § 1°)
—detiniçãoart. 123,11)
- duração: prorrogação (art. 125,

(apil!)
- inclusão de matéria nova na pauta:

interstício (ali. 124, § 21)
- (juonhiPi de realização (arts. 125, §*

2°e3°.e 133)
- ordinária:

- definição (ali. 123, 1)
• duração: prorrogação (art. 125.

((1/3111)
- quorum de realização (arts. 125, §

2°e3°.e 133)
- realiiaçào: dia e horário prefixados

(ali. 125.	1°)
-- secreta:

- deliberação sobre as matérias do
ali. 261 : exceções (ali. 122. § 3°

- designação de secretário (ali. 122,
§ lo)
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pareceres: votos em separado: dc-
claraçlo de \ oto: emendas: pio-
CCdil)leilk)S (ali. 122, § 2'

- alteração tia ordem do dia (ui 1 3 1 . §
- :iplicaçio das disposições relativas
.t i't'tlllIt)t"-. ile Pleiiario (ali. 122. § 4°

- apreciaçao (IC Pi01e1( ) que não cons-
te na pauta: ' edaç'io ati. 131.

sessoiamento a Deputado em teu-
nijo (ali. 127. (a,)!)!)

deliberação por maioria de voto ,, (ali.

tlesienaçao de relator (ver Relatoi
- dist.'ussao de parecer: emendas: pra-
los: n,plica 1 au. 137)

d stli bu iç() de avu Isos de
t(lidlflCl1t() de discussao e vtaçio:
i Uteistício alt. 136.
- la ratuia da ata: puIiIicaçio: propo-
sição Sufel):t a deliberação conclusiva
(ali. 132. opa! e § 2)
- leitura da ata: dispensa (ali. 1 2. § l°
- nova redação: retilicação: pratos (ali.
l38. § 1°c 2')

udem di s trabalhos: alteração da
urdem do dia: vedação (ar). 1 3 l
- pedido de vista (ali. 136, copiei e §
1°c 4°)
- prazo pala emissão de parecer (ali.
(34)
-- presença em P1enirio de Deputado
que estiver em reunião conconhitante
de comissão: envio de relação dos I)le-
sentes (art 120)
- (/10 ai mi de abertura:la: e xceç ao 1 ar) s.

9. § 1°. e 125. §* 2". 3" e 4°
- qla)rum de deliberação (ar). 1 33)
rejeiçao do parecer: novo relator. pra-

li) (ali. 13$. § 3°)
-- votação (ati. 13$. co/Til!)

REt1NI() DA r%IESA DA ASSEM-
BLÉIA

- ( cr t:imhtiii EXPEDIENTE,
GRANF)i l XPE1)Il ENTE. ( )Rl )FM LX)
i)I.\ E ilR(ElR.\ l',\Ri'E l).\ REL I -

N 1 ..()i
- Presidcllcia: dilelto a voto ( ;lIts. 79,
parágrafo tilIiCO, e 121

s

SANÇÃO
prazo de remessa a (o cliladol ( au -

271)

sEcRI:lARIo1)F; I:sr AIX)
- (\ cr (' NIE\RN(lNlINi() L)F

\IJT( )Rll)ÀDES)

SECRETÁRIOS
1 °—Sccretáiio: c O lT)l )CtêIK' ia (alis. 86

e 181)
2''—Secreuãrio: ei mpettflc ia ( ar). 7

- substituição: substitutos til) Piei-
dente (ali. $8)

SER\IÇ( )SADMINISTR.VIiVOS
-- aploveitalnent() de	ido[- 1 nati o:
seleção(alt. 3l5
- i)nerU:l :ii) pela Mesa da \ssemblei:t:
ie..ulainen(açào. i nteqlvtaçã 1 (:111. 79. V

SERVID( )RES DAASSEMIU .ÉL-
- nomi'açocs: promocoes: aiatitic:i-
ções: direitos: exoneração: demissao:
aposentadoria ( a ii 79. VI)

SESSÃO I.EGISI.VFIV\
- ex) ai irdinaria

ata da ii Iti ina reunião: apreciação
antes do encerramento dos traba-
1 lii IS. quonm! (ar). 43

- convocação (art. 13. § 3'')
- (lCtilliÇàO (:iTt 1	. li)
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- finalidade: matéria determinada (ali.
13. §

- instalação e duração (ali. 13, § 5°)
- ordinária:

- ata da última reunião: apreciação
antes do encerramento dos traba-
lhos: quorum ( art. 43)

- definição (alt. 13.1)
- interrupção e encerramento (ali. 13.

§ 2°)
- períodos de Funcionamento em

cada ano (ali. 13. 1
- não—dependllcia de convocação

(ali. 13. 1
- ti'anslercncia de lL'Llllia() para o pri-

meiro (lia útil (ali. 13. § 1°)

SINDICÂNCIA
- abertura contra Deputado (ali. 95)

SO BREST AN WN'l'()
- ocorrencia: não- deliberaçãodo Pie-
nario sobre:

matéria impugnada (ali. 198. § 1°)
- projeto cio Governador com solici-

(ação de urgência ali. 208. § l"
- Veto (art. 222, § 3°)

SIJBIFDA
- (ver EMENDA)

SI IRSI1TUIÇÃO)
- de membro da Mesa:

- cio Presidente de comissão (art. 119)
- do l'rcsidente e dos Secretários

(arts. 85 e 88)
- de menhl)ro) de comissão (arts. 97. §
2°.cll7)

SURSTI'l'U'llV()
-(verr E8IE\1)\)

SL P1 EN'IF
- convocação : pra/o: e:Lsos (au. (3)

- convocação em caráter de substitui-
ção: impedimento) de candidatura a cai-
gos da Mesa (ali. 63. parágrafo único)
- dispensa de compromisso: convo-
cação subsequente (ali. 6°. VI)
- renúncia tácita: não—tomada de pos-
se (ali. 52.11)
- vaga: inexistência de suplente: elei-
ção: comunicação à Justiça Eleitoral
(aii.64)

SUSPENSÃO ) DO EXERCÍCIO DO
NIANl)VlD
- incapacidade civil absoluta: recebi-
mento de remuneração (ali. 53. § 3°

T

'IFRCEIRÀPARI'E DA REUNIÃo
- finalidade (ali. 22.111)

i1STE1IUNH()
- de Deputado (art. 47, § 5°)

'rRÂ,JE
- nas dependências da As.seinbléia(art. 93)

'l'RIBUNAIÁW CONTAS
- (ver PRESTAÇÃO E TOMADA

DE CO NTAS)

TURNO I)ETRANffI4Ç'ÃO
Constituição: exceção (art. 177
passagem de t1111 turno) a outro: audi-

ência de comissões: interstício: dispen-
sa (arts. 178 e 287, VII)
- proposições: (biS turnos: ressalva
(ali. 176)

proposições: turno único (arts. 103, 1
a III: 1 90: 204. §6°: 208.* 1°: 214 218.
§ 2". e 222, § 2°

proposições: turno único: somente
otaç5o (arts. 224. § 3°. e 23D
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LI
	 - projetos: requisiloS para recehi men-

lo (alt. 173,	4'')
L R( ÊNCL.

RI( INILI)[ : UR( ilNC'l A 
PROJVI'OS I)l INI('IATIVA I)O('( )-
\ERN\DOR('()\ 1 Sol tCIT.\.k()l)l
tJR(ilNC1A

USO I).PALAVRA
- aparte: deliinçio: iii ri mssihilidale
(art. l(2)
- apá'. a ordem do dia: finalidade, i
zos(aiI. 34)
- apiesel)taç:i0 de proposiçio: cointi-
nicaçao) de assunto relevante ou de i n-
teres'e reral (art. 26.	1')
- ConeesS.u): ordem i ar!. 1

Deputado inscrito para comunicaça
O U po nu nc 1 amefltoprazo ,, ( ar!. 3-4
- direito: casos (arts. 156. 164 e 287

e\p1icaÇi() pessoal (ali. 33. patiFaI0
I1IL)

- (Ji'wde Expedieffle e Terceira í'ai(e:
pretei'ncia (ali 1 57 § 2°
-

	

interrupção ou cassação	161
- l)ece,siriarie de concessao(art. 15 1

- pci) 1 Ádel iart. 7()
- pelo Presidente: i nadnissi hi lidade de
aparte )arts. 20 e 162. 2°. 1
- por Depulado 011 partido P d itt co ci -
tado em pr nu nc ia me nto: limite (ar!.
164)
— pie leriiic ia de Deputado.  prelern-
cia do Líder arts. $. paraialo tiiUcO.
e l57.2°
- plOSSe2LliullCfltí ) de (lISCLIrSO inter-
rontpido ali 161

triii .IDAI)I: I'I"BI lUA
- apIcçiaç: - w ÇOflLltlsIJ pelas coirtis-
soes: turno único (ar!. 103, eu/mi. 1,

v

NAGA
-- i\ssenihkia: casos declaração, pu-
blicação: preenchimento >arts. 50. 63.
1,c 04 )

comisse.s: casos: preenchimento
:111. 116)
- declarada pelo Presidente da
hleia: pioLedinlentos (art. 50, par:í(o'a-
6) tilltc()
- ( 'oveinador e Vice-Governador (ali
3( >4>

Mesa da Assembléia: preenchi men-
lo: formalidades ( art. t)" e II
- suplente de Deputado: caso de mio-
preenchimento: comunicação a .1 ust 1-
ça lleilotai ( au 64

VVf'OA PR()P( )SIÇ Ão DE 1+,1
- :ihi:iiieeneia aut 222. §
- classificação como) pioposiçao (art.
171. 11h
-- leitura,publicação; distribuição a
comissao especial: pra/o: parecei ( ari
222. oolfiU!

niani 1 staç	da Ãsseinhkia : pra/o:
esrnit i no secreto): turno unico: rCjciçàou

Ia maú ni a absoluta (ali. 222. § 2')
- mau Li te l>çio): ciência ao (love rn ador
do Estado(art. 222. 6'')
- não--promulgação  do GO\ ernadot:
prazos (art. 222. § 50)
-- parecer: conipetencia: prazo (art. 222.
((1/)llt)

- iejeiçio: piitilaç)o de proposi-
ço: competencia: praio (ar). 222. §
4°c 5°)
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- tiainitação: pra/o: inclusão em ordem
do (lia: tuliR) único: sobrestaniento:
ressalvas: normas relativas ao projeto
de lei ordinária (arts. 222. §* 2° e 3°. e
223)
- votação; escrutínio secreto: quorum
da maioria absoluta mI, 222. § 2°)

VIM ;EiR( )EX'I1RI( )R
- (ver DEPUTADO E LICENÇAA

GOVERNADOR 1 VICE-GOVERNA-
D)R)

VICE-( ,( )VE RN AI)( )R
- posse:

Oi)i p10111 isso C0i)st i tucional
lavratura do termo de posse em li-
vro próprio (art. 303)

- convocação de sessão legislativa
extraordinária (ali. 13. § 3°. II)

- posse de substituto cm caso de
vaga ou impedimento (ali. 304)

- reunião solene: formalidades (aiis.
14.\l.c302

\I(i-1 .lI)ER
- do Líderídei do (;o\ ei m ) .  limite (ar). 68.
palagi.l lo Li 1) lCO

- impedimentos;  membros da Mesa
(ali. 67, § 5°)
- indicação pelo Líder: proporção (art.
67. §4°)
- inexistência da Maioria e da Minoria
(art. 72, § 2°)

uso da palavra: assunto relevante:
oportunidade (art. 70, § 1" e 20)
- vigência do § 4° do art. 67 (ali. 319)

VI(-E-PRFSII)ENTE
- ordem de sLihStitLliÇã() (art. 85)

VISTA
-(ver PEDIDO DE VISTA)

VOTAÇÃO
- adiamento: limite: oportunidade de
solicitação: exceção: concessão (ali.
267)
- assunto de interesse pessoal: impe-
dimento de votação do interessado:
cômputo de presença (art. 253)
- cômputo de presença em Plenário
para eleito de quorwn: do Presidente:
de Deputado impedido de vo(ar: de De-
putado presente à reunião concomi -
tante de comissão (auis. 84. § 1°: 126 e  253)
- conclusão do turno regi mental de
tranutação (ali. 249, capo:)
- contagem dos Votos nas coiiissões
caracterização (ali. 139)
- declaração de voto: em reunião pú-
blica: em reunião secreta de comissão
(arts. 122, § 20. e 254)
- Deputados impedidos de votar:

- em assunto de interesse pessoal
(ali. 253)

- não-membros de comissão em reu-
nião desta (ali. 99)

- Presidente: nas votações simbólica
e nominal: exceções (ali. 84. § 1°)

- destaque: requeri men() do Líder;
oportunidade de solicitação: votação
em separado de partes do artigo: limite
(allis. 232, XVII, e 282)
- emendas: votação em grupo: desta-
que: preferência: normas ( arts. 249, §
2°, e 279)
- empate:

- em comissão: repetição (LI vota-
ção: voto de qualidade do Presi-
dente (ali. 12 1 . parágrafo único)

- em escrutínio secreto: repetição da
votação (ali. 84. § 21)

- em Plenário: votação do Presiden-
te (art. 84,	1°)
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- encaminhamento:
- iii ldnii'sihi lidade de aparte (art.

l('i2.2.11t
- procedimento ,' : piekrncia do Lí-

der: pedido si inu li 5 neo do liso da
palavra: direito 5 palae ia e pia/o
em case de niatetIa destacada 1 ari.

- Uso eta palavra: direito: pra/ti: mci-
deticia: nao-limiiaçao de oradores:
preferiricia: matelia destacada: rita-
tei1a submetida a riu especial ( aris.
15(t.11. 16) 264e2$7.1e111aVl)

- falha no painel eletrônico:  procedi-
mciiio: Iii a o ii est aç So precedente do
Líder na votação nominal: íorinali da-
des  na votação secreta: procedimento
na eri ficaç5o de votação (art. 263
- falta de qiioiiwi: pioidenias do
Presidente: leeis(lo em aia ( alt. 249. §
4° a (°
- interrupção:  lalia de qieortmi : pior-
ioiaçaii da ieuliiao: tellhiilii) do bola-
no da ieu iii So ou de sua pr rre o.i iça ti
(ali. 249. § 3°i
- painel eletrônico: uso geral ., eseeções
(ali. 255
- por determinado l)iocess() requeri -
mento 1 art. 233. VII)
- por paties: opoiitinielade ele solicita-
cão (ali. 250. i)al5Wat o unico)
- plocesos (art.25M 1:
- nominal:

- casos de adoção( art. 2(10 . 1 e II)
- falha no painel eletrôiiico: mani-

1estaç5o pleee1(11le do 1 .Rler (art.
263.1

- I ão-participação do Presidente
art.84	10)

- procedimento: comunicação do re-
sultado (ali. 260. § 1° a 3°

-- Clii li /aç5o do painel eletrônico
tar!. 255)

- secreto:
- casos de adoç5o (artS. 6 1 parágra-

lo único. e 26I
-- clll l)atc na eleição da Mesa: elei-

ção do candidato mais idoso (ali.
Y. XIV

empate na otaçâo secreta: repeti-
ç5o da otaç5o (ali. 84. § 2°

- talha no painel eletrônico: proce-
dimento (ai. 263. 11)

- paliicipaçio do Presidente lati. 84,

utiliiiç5o do painel eletrônico: res-
trição (ali. 255)

-- simbólico:
- n50—participação do Presidente

:iti. 84. § 1°)
- ciso geral: exceção ., procedimento:

oporiutiielade de solicitação ele
011110 plocesse : p° laniaçâo elo
i e sei It ado ele Ii o i ti vo ) ali. 259

- titiliiaçiio do painel eletrônico: es-
tliÇS() (ali. 255

plopoSiçaO, salvo emendas (ali. 249.
* 1°)
- proposição em seu todo: ressal a
(ali. 250. (0/1)1!

- pr posições acessórias: processo da
proposição puincipal: exceção (ali. 262
- (/uorwn: tipos: cálculos para ohten-
çãoait. 251
- qwirtent de presença e de deliberação:

- em comissão: presença de mais da
metade dos membros. maioria de
otos tari. 133)

-elo Plenário: participação do Presi-
dente: presença de mais da meta-
ele dos Deputados: maioria de o-
(eis (arts. 84. § 10. e 252)
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- em reunião conjunta: presença de
mais cia metade dos mellll)los: presen-
ça contada em dobro: voto cumulativo
(art. 130. capo! e § i°
- inexistência: interrupção cia votação:
suspensão da reunião: prosseguimen-
to da dIiScuSsc) da matéria em pauta:
interrupção cio orador: registro em ata
(art. 249, § 3°. 1. e § 4° a 6°)
- razões cio voto: inserção em ata (art.
41, § 4°)
- registro de presença: verificação l)C1O
Presidente: registro no painel
eletrônico (alt 256)

- verificação de quorwn: encaminha-
mento de relação de Deputados pie-
sentes a reunião de comissão (arts. 126
e257)
- verificação de votação: requeri-
mento privativo) do processo simbó-
lico: procedimento em caso de falha
no painel eletrônico: proclamação
do resultado: limite de verificação:
impedi niento de participação (arts.
263, capul, iii e parágrafo único: 265
e266)
- voto: Líder de Bloco Parlamentar:
PC S0 proporcional (ali. 73, § 2°)
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