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RESOLUÇÃO N° 5.176, DE 6 DE NOVEMBRO DE
1997, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N° 5.183, DE

14 I)EJULHO 1)E 1998, PELA RESOLUÇA() N° 5.197,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000, E PELA

RESOLUÇÃO N° 5.204, !)F3 DE JULI 10 DE 2002.

Contém  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:

TÍTULO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO 1
DA COMPOSIÇÃO) E DA SE[)E

Art. 1° - A Assembléia Legislativa é composta de Depu-
tados, representantes do povo mineiro, eleitos, na forma da
lei, para mandato de 4 (quatro) anos.

Art. 2° - i\ Assembléia Legislativa tem sede na Capital
do Estado e funciona no Palácio da Inconfidência.



Pargrafo único - Por n')tiV() de conveniência piihlica e
dcliheraçu) da maioria de seus menihros, pode a Assembléia
Legislativa reunir-se, temporariamente, em qualquer cidade
do Estado.

CAPÍIUIO II

DA INSTALAÇÃO DA I.kGISLATURi\

Seção 1
Das Reuniões Preparatórias

Art. 3" - o início da le slat ura. sa() realizadas, no Palá
cio da Inconfidência, a partir do dia 1 de fevereiro, reuniões
preparatorias destinadas à posse dos 1 )cputados diplomados C

a eiciço da Mesa da Assemhkia.

Art. 40 - () diploma expc(lid() pela Justiça Eleitoral, juli-
tatueine com a comunicaç3o (li) nome 1'rlam1'1tar e da legen-
da partidSria, será entregue à Mesa da Assembléia pelo Depu-
tado ou por Intermédio de 5C11 partido, até o dia 20 de janeiro
do ano) de instalação da legislatura.

1 - A lista dos Deputados diplomados, em ordem alfa-
bética e com a indicaçto das respectivas legendas partidárias,
organizada pela Mesa da Assemhk"ia, sert publicada no Orgu)
oficial dos Poderes do Estado at o dia 30 de janeiro.

2" - O nome parlamentar do 1 )eputado. salvo quando
essencial identificação, c composto de 2 (dois) elementos: o
prenome e 1 (um) nome, 2 (dois) nomes ou 2 (dois) prenomes.



Seção II
Da Posse dos Deputados

Art. 50 - A primeira reunião preparatória, que independe
de convocação, e realizada no dia 10 de fevereiro, às 14 horas,
sendo presidida pelo mais idoso dos Deputados presentes, que,
após declara-la aberta, convidará 2 (dois) outros Deputados
para atuarem como Sccretrios.

Parágrafo único - O Deputado mais idoso exercerá a Pre-
sidência até que se eleja a Mesa da Assembléia.

Art. 60 - Na posse dos Deputados, será observado o se-
guinte:

- o Presidente, de p, no que ser aconipanhado pelos
presentes, prestara o compromisso:

"Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da
República e do Estado, bem corno 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 um, ao ser proferido o seu
nome, responderá: "Assim o prometo.";

III - o comproniissando não poderá, no ato da posse, fa-
zer declaração oral ou escrita, ou ser representado por procu-
rador;

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

EL



V - nio se investira no mandato o Deputado que deixar
de prestar O compromisso regimental;

VI - tendo prestado o C0fl)U5() 1 (unia) Vez, o su-
plente de Deputado sera dispensado de laY,(-l() em convoca-
ções subsequentes;

VII - ao reassumir o mandato. o Deputado comunicará
Seu retorno ao Presidente da Assembkia, dispensada a presta-
ç() do compromisso de posse;

VIII - o Deputado apresentari : Mesa da Assembléia, para
efeito de posse e no término do mandato, declaração de bens,
observado o disposto no paragrafo único do art. 258 da (oiis-
ituição do Estado.

Art. 70 - Salvo motivo de força maior ou enfermidade
devidamente comprovados, a posse ocorrera no prazo de 30
(trinta) dias contados:

1 - da primeira reunião preparatOnhi da legislatura;

II - da diploniação, se o Deputado houver sido eleito du-
rante a legislatura;

III - da declaração de vaga, observado o disposto no para-
grafo unico do art. 50.

1° - () prazo estabelecido neste a riigo poder ser pror-
rogado 1 (uma) vez, por igual período, i requerimento do
Deputado.

§ 2° - Consideran-se-í renúncia tácita o não-compareci-
mento ou a falta dc manifestação do Deputado, decorrido o
prazo estabelecido III) d/)11t deste artigo ou, em caso de pror-
rogação do prazo, tipos O termino desta.
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§ 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
sert publicada imediatamente ap6s a sua ocorrência.

Seção III
Da Eleição da Mesa da Assembléia

Art. 8° - A eleição da Mesa da Assembléia é realizada a
partir da posse dos Deputados.

§ 1 - A composição da Mesa da Assembléia atendera,
tanto quanto possível, à representação proporcional dos pai--
tidos com assento na Assembléia Legislativa.

2° - A eleição da Mesa da Assembléia para o segundo
biênio dar-se-á em reunião especial a partir do início da Ter-
ceira Sessão Legislativa Ordinária.

3° - A Assembléia Legislativa não deliberará sobre qual-
quer assunto no início da Primeira e da Terceira Sessões
Legislativas Ordinárias, enquanto não empossados os mem-
bros da Mesa da Assenibléia eleitos para o respectivo biênio.

Art. 9° - A eleição da Mesa da Assembléia e o preenchi-
mento de vaga nela verificada são feitos por escrutínio secre-
to, observadas as seguintes exigências e formalidades:

- registro, individual ou por chapa, até 2 (duas) horas
antes da reunião destinada à eleição, dos candidatos indicados



pelas Bancadas ou por Blocos Parlamentares aos cargos que
lhes tenham sido atribuídos, de acordo com o principio da
representação proporcional, ou de candidatos l\U1SOS

11 - presença da maioria dos membros da Assembléia
[ (çjj\T1;

III - composiç o da Mesa da Assenibkia pelo Presidente,
o mi designação de 2 (dois) Secreurios e 2 (dois) escrutinadoi-es;

IV - utilização o de cédulas i iii pressas ou datilografadas,
contendo cada unia o nome do candidato e o respectivo cargo;

V - chamada })ara 1 votação

VI - colocação, na cabine indevassável, em sobrecarta
rubricada pelos Secretários, das cédulas correspondentes a tc
doS os cargos;

VII - colocação da sobrecarta na urna;

VIII - abertura da urna por um dos escrutinadores, con-
tagem das sobrecartas e verilicação, para ciência do Plenírio,
de coincidência dc eu n mero com o de V( )tli1tes;

IX - abertura das sobrecartas pelos escnitiiiadores e scp.i-

ração das cédulas de acordo com os cargos a serem preenchi-
dos;

X - leitura dos votos por um escrutinador, e sua anota-
ção por outro i medida que forem sendo apurados;

XI - redação, pelos Secretários, e leitura, pelo Presiden-
te, do boletim com o resultado de cada eleição, na ordem de-
crescente dos cargos;

fiR



XII - comprovação da obtenção dos votos da maioria
dos membros da Assembléia Legislativa para eleição do Pre-
sidente e do maior numero de votos para a dos demais car-

os:

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

XIV - eleição do candidato mais idoso, em caso de em-
pate;

XV - proclamação, pelo Presidente, dos eleitos;

XVI - OSSC dos eleitos.

Parágrafo único - Se o Presidente da reunião for eleito
Presidente da Assembléia Legislativa, o 1°-Vice-Presidente, j
investido, dar-lhe-í posse.

Art. 10 - A eleiçiu da \lcsa da :\' cnibIia sert
comunicada \s altas autoridades federais e estaduais.

Art. li - Ocorrendo vaga na Mesa, seu preenchimento
lar-se-á por eleição, dentro de 10 (dez) dias, como primeiro
ato da ordem do dia, exceto para o cargo de Presidente, quan-
do a vaga ocorrer após 30 de novembro do segundo ano do
mandato da Mesa, caso em que esta será ocupada pelo sucessor
regimental.

Redaçdo iatia pela Resoluç io	5183, de 141711998.
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Seção IV
Da Declaração de Instalação da Legislatura

Art. 12 - kin seguida 11 posse dos lrletllhr()S da Mesa da
Assembléia, o Presidente, de forma solene e dc pi", 110 que ser'
acompanhado pelos presentes, declarará instalada a legislatura.



TÍTULO II

DAS SESSÕES LEGISLATIVAS

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13 - A sessão legislativa da Assembléia é:

- ordinária, a que, independentemente de convocação,
se realiza nos 2 (dois) períodos de funcionamento cia Assem-
bléia Legislativa em cada ano, de 15 de fevereiro a 30 de junho
e de 1° de agosto a 15 de dezembro;

II - extraordinária, a que se realiza em período diverso
cios fixados no inciso anterior.

§ 1° - As reuniões previstas para as datas estabelecidas no
inciso 1 serão transferidas para o primeiro dia itil subseqüen-
te, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado.

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

§ 30 - A convocação de sessão legislativa extraordinária
da Assembléia Legislativa será feita:

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

II - por seu Presidente, quando ocorrer intervenção em
município, para o compromisso e a posse do Governador e do



Vice-Governador do Estado, ou, em caso de urgência ou de
interesse publico relevante, a requerimento da maioria de seus
ii em h ros.

4(' Na 5CSS() legislativa extriordinria, a Assembl é ia
Legislativa somente deliberara sohi-c a matéria para a qual te-
nha sido convocada.

5° - A ,essa legislativa extraordinária será instalada
apos a previa puhl icdÇO do edital de sua COflVOC1Ç() 110 O1O

oficial dos Poderes do Estado e não se prolongara akni do
prazo estabelecido para seu funcionamento.

CAPÍI'UI.O li
DAS REUNI(T)ES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

seção 1
Disposições Gerais

Art. 14 - /\s reuniões da i\ssemhlia Legislativa são:

- preparatorias, as que precedem a instala» da
legislatura;

11 - ordinarias, as que se realizam 1 (uma) vez por dia, em
Mas t'iteis, às terças, quartas e quintas-íeiras, durante qualquer
sessão legislativa, com a duração de 4 (quatro) horas, inician-
do-se às 14 horas

III - de debates, as que se realizam em dias iteis, 1s segun-
das e sextas-leiras, com a duração de 4 (quatro) horas, com ifli-



cio às 20 e is 9 horas, respectivamente, destinadas a realiza-
ção de debate, apresentação de comunicação de Liderança e
de Deputado e de pronunciamento de relevante interesse pú-
blico;

1V - extraordinarias, as que se realizam em horário ou
dias diversos dos fixados para as ordinárias;

especiais, as que se destinam \ eleição da Mesa da As-
sembléia para o segundo biênio, i exposição de assuntos de
relevante interesse publico ou a comemorações e homenagens,
sendo as últimas limitadas a 8 (oito) por sessão legislativa or-
dinária, salvo quando convocadas pelo Presidente da Assem-
bléia, por deliberação do Colégio de Líderes;

VI - solenes, as que se destinam \ instalação e ao encerra-
mento) de sessão legislativa e a posse do Governador e do Vice-
Governador do Estado.

§ 1° - As reuniões especiais são convocadas pelo Presi-
dente, de ofício ou a requerimento de 1/ (um terço) dos mem-
bros da Asscmbk'ia legislativa, ou do Colégio de Lideres.

§ 2 0 - As reuniões solenes e as especiais são realizadas
com qualquer número de Deputados, exceto a especial desti-
nada eleição da Mesa da Assembléia.

Art. 15 - Na conVOcação de reunião extraordinária, se-
rão determinados o dia e a hora dos trabalhos, bem como a
matéria a ser apreciada, e o edital será divulgado em reunião e
no úrgão oficial dos Poderes do Estado.

Parágrafo único - O Presidente da Assembléia convocará
reunião extraordinária:



1 - de ofício

11 - a requerimento do Colégio de Líderes;

III - a requerimento de '/ (um terço) dos membros da
Assembléia Legislativa;

IV - a requerimento de Deputado.

Art. 16 - A reunião de debates poderá deixar de ser
convocada I1( )S seguintes casos:

- pela onvocaçao de reunião especial ou extraordiná-
ria, em seu horário;

II - durante sess3.o legislativa extraordinária;

III - em ano de eleições no Estado.

Art. 17 - As reuniões SO públicas, podendo ser secretas,
nos termos deste Regimento.

Art. 18 - A presença dos Deputados será t-egist rada 110

início da teu ti ião 011 110 SCU 1 raIl5CtlISO, por mci de painel
eletr(flico, e a correspondente relaç() será autenticada pelo
Presidente e pelo 1"-Secretário.

Parágrafo Uflic() - Ocorrendo falha no Sistema d painel
eletrônico, a presença dos Deputados será registrada em reLi-
Çã() manuscrita, que será autenticada pelo Presidente e pelo
1 "-Secretário.

Art. 19 - Na hora do início da reunião, aferida pelo rck-
gio do Plenário, os membros da Mesa da Assembléia e os de-
mais Deputados ocuparão seus lugares.
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§ 10 - Verificada a presença de 1/ (um terço) dos mem-
bros da Assembléia Legislativa, o Presidente declarará aberta
a reunião, podendo pronunciar as seguintes palavras: "Sob a
proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos nos-
sos trabalhos.

§ 2° - Não havendo número regimental para a abertura
da reunião, o Presidente poderá aguardar, pelo prazo de 15
(quinze) minutos, a parti!- 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 de]-
xaráde abrir a reunião e anunciara, a próxima ordem do dia.

§ 4° - Não havendo reunião, o 1°-Secretário despachará a
correspondência, dando-lhe publicidade rio úrgão oficial dos
Poderes do Estado.

§ 5° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às teu-
niôes que, por sua natureza, não comportem leitura de corres-
pondência.

Art. 20 - Esgotada a matéria destinada a uma parte da
reunião, ou findo o prazo de sua duração, passar-se-a parte
subseqüente.

Art. 21 - O pra/Á) de duração da reunião pode ser pror-
rogado pelo Presidente, de ofício ou a requerimento do Colé-
gio de Líderes ou de Deputado.

§ 10 - O requerimento de prorrogação, que poderá ser
apresentado à Mesa da Assembléia até o momento do anúncio
da ordem do dia da reunião seguinte, fixará o seu prazo, não
terá encaminhamento de votação e será votado pelo processo
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simblko, salvo se, havendo matéria urgente na pauta, o Pre-
sidente o deferir.

§ 2° - A prorrogaçào fl() podei-,] exceder \ metade do
prazo regimental da reunio.

3° - () requerimento dc prorrogaço, se for o caso, se,-'
submetido a votação, em momento proptio, interrompendo-
se, quando necessário, o au) que se estiver praticando.

4° - A votação do requerimento ou a verilicaçao de sua
votação i1() serão interronipidas pelo termino do horario da
reunião ou pela supervcnkmicia de quaisquer OUtFO5 inciden-
tes.

§ 5° - Na prorrogação, não se tratar,i de assunto diverso
do que a tiver determinado.

Seção II
Das Reuniões Ordinária e Extraordinária

ul)seÇão 1
Do Transcurso da Reumi ião

Art. 22 - A reunião publica ordiiitria desenvolve-se do
seguinte mo(1o:

Parti - Das 14 horas is 15h 15iii111:

a) 1 Fase - Expediente: nos 15 (quiimiie) minutos iniciais:

0 leitura e aprovação da ata;

2) leitura da correspondência;



h)	Fase - Grande Expediente: das 14h15min às
l5hl5miri:

1) apresentação de proposições;

2) pronunciamentos de oradores inscritos;

2a Parte - Ordem do Dia: das 151115111111  cm diante:

a) 1 fase: das 15h15min \s 161i 15ni111:

1) comunicações da Presidência;

2) pareceres;

3) requerimentos;

h) 2 Fase: das lóli l5min em diante:

1) propostas de emenda i (,onstituição;

2) veto a proposição de lei e mataria assemelhada;

3) projetos;

4) pareceres de redação final;

3 Parte:

a) comunicações;

h) pron iinciamentos de oradores inscritos.

1° - ( ) Presidente da Assembléia, de ol ício ou a requeri-
mento, podera destinar a primeira parte da reunião ordinária
a homenagem especial ou interrompa-Ia para receber persona-
lidade de relevo.
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§ 2° - Em caso de falecimento de Deputado, o Presidente
comunicara o fato : Assembléia 1eislativa, podendo suspen-
der os trabalhos da reunião.

Art. 23 - A reunião publica extraordinoria, com dura-
ção de 4 (quatro) horas, desenvolve-se do seguinte modo:

1` Parte - Leitura e Aprovação da Ata: nos 1 (quinze)
minutos iniciais:

2.1 Parte - Ordem do Dia: nas 3 (três) horas e 45 (quaren-
ta e cinco) minutos restantes.

Parígralo unico - () Presidente da Assembléia poder
subdividir a ordem do dia.

Subseção 11
Do Expediente

Art. 24 - Abertos os trabalhos, o 2°-S(cret.orio tart a
leitura da ata da reunião anterior, que o Presidente considera-
r.t aprovada, independentemente de votação, ressalvada a reti-
ficação.

§ 1° - Para rei. i ficar a ata, o Deputado poderá falar 1 (uma)
vez, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, cabendo ao 2'-Secretá-
rio prestar os esclarecimentos que entender convenientes.

§ 2° - A retificação tida por procedente será consignada
na ata seguinte.

Art. 25 - Aprovada a ata, o 1 "-Secretário ler., na íntegra,
a correspondência de altas autoridades e, em resumo, as de-
niais e as despachara.



Parágrafo tinico - Se o prazo a que se refere a alínea "a"
do inciso 1 do art. 22 se esgotar com a leitura e a aprovação da
ata, o 1°-Secretário despachara a correspondência e dar-lhc-t
publicidade no rgão oficial dos Poderes do Estado.

Subseção III
[)o Grande Expediente

Art. 26 - Cumprido o disposto no artigo anterior, pás-
S.II--Sc-á ao recebimento de proposições e à concessão da pala-
vra aos oradores inscritos, observado o disposto no art. 157.

§ l - Para apresentar proposição, falar Sobre assunto de
interesse geral, fazer comunicação de acontecimento relevan-
te, tert o Deputado previamente inscrito o prazo de 15 (quin-
ze) minutos.

§ 2 0 - O Deputado poderá fazer comunicação por escrito
e encaminhar à Mesa da Assembléia as proposições que não
tiverem sido lidas.

Subseção IV
Da Ordem do Dia

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

Art. 28 - Ao iniciar a segunda parte da reunião, o Presi-
dente abrirá as inscrições para o Grande Expediente da reu-
nião seguinte.
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Art. 29 - As cüiiunicaçôcs da Presidência, compreen-
deiido i nlormaçoes, decisões, despachos e atos assemelhados,
sero feitas, preferencialmente, antes de iniciada a apreciação
de proposições.

Art. 30 - O Presidente da Asseiiibleia organizara e antin-
clara a ordem do dia cLi FCUfli() 5etiii1tC, que ser'i convocada
antes de enerrados 05 t raballi s.

Art. 31 - () Presidente da z\sseinbkia retinir-se-a, quin-
zenalmente, com o Colégio de Líderes, a fim de prestar infor-
mações sobre as mat'rias em condição de serem incluídas nas
ordens do dia do período subseqüente.

Art. 32 - A modihcaço da ordem do dia se dará em cada
fase da reunito, a requerimento, nos seguintes casos:

1 - adiamento de apreciaç3.0 de proposiçio

11 - retirada de 1 ra iii ii aÇao de p ropOSiÇao;

111 - alt eraçao da ordem de apreiaçio de proposições.

Suhseçio \I

Da ixplicaç3o Pessoal

Art. 33 - Em discti F5) fl() exccdetite a (CiihM) minutt
o Deputado poderá explicar o sentido de palavra por ele pro-
ferida ou contida em seus votos À qual riso se tenha dado ade-
quada interpreIaço.

ParÁgrafo fico - Concedei---w,1 a palavra para explica-
ço pessoal após i ordem do dia.



Subseção VI
Das Comunicações e dos Pronunciamentos de

Oradores Inscritos

Art. 34 - ;\ p ' .i rdm do dia, será dada a palavra aos
Deputados inscritos, observado o disposto no art. 157, para
fazerem comunicação ou pronunciamento, respeitada a hora
j)rcvista para o término da reunião.

S 1° - Nos primeiros 30 (trinta) minutos, terá o Deputa-
do o prazo de até 5 (cinco) minutos para fazer comunicações.

§ 2° - Aplica-se is comunicações de que trata o parágrafo
anterior o disposto no § 2 0 do art. 26.

§ 30 - Não havendo comunicações a serem feitas ou esgo-
tado o prazo fixado no § 1 0 , o Deputado poderá usar da pala-
vra pelo tempo que o Presidente estabelecer, o qual não exce-
derá a 1 (urna) hora.

Seção III
Da Reunião de Debates

Art. 35 - A reunião pública de debates desenvolve-se do
seguinte modo:

1 a Parte:

a) 1a Fase - Expediente: nos 15 (quinze) minutos iniciais:

1) leitura e aprovação da ata;



2) leitura da correspondencia;

h) 21 Fase - Grande Expediente: nos 60 (sessenta) mimi-
tos seguintes:

1) apresentaç10 cli' proposiç3o;

2) pronunciamentos de oradores inscritos;

2 Pai-te:

a) comunicações da Presidência;

b) pronunciamentos de oradores inscritos.

Art. 36 - Aplica-se t reunião de debates o disposto nos
§ 1 0 e 20 do art. 22 e nos arts. 24. 25, 26 e 30.

Art. 37 - Ao iniciar a segunda parte da reunião, o Presi-
dente abrirá as iiiscriçes para o Grande Expediente da reu-
1113o seguinte e, ao contínuo, Iara comunicaçoeS, Compreen-
dendo in ioriiiaçoes, decisões, despach >s e atos assemelhados.

Art. 38 - i\ps as comunicações, será dada a palavra aos
Deputados, segundo a ordem de inscrição, pelo tempo que o
Presidente estabelecer, o qual no excedcr a 1 (urna) hora.

Parágrafo unic() - ( )s Líderes inscritos terãoprelerncia
para lazer uso da palavra.
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Seção IV
Das Reuniões Preparatórias, Especiais e Solenes

Art. 39. Aplica-se is reuniões de que tratam OS iflCiSOS 1.
\' e VI do art. 14, no que couber, o disposto no art. 24.

Parágrafo uiiico - () desenvolvimento das reuniões pre-
paratórias, especiais e solenes terá rito específico, a ser estabe-
lecido no momento próprio.

Seção V
Da Reunião Secreta

Art. 40 - A reunião secreta é convocada pelo Presidente
da Assembléia, de ofício ou a i-cqueriniento.

1° - Será secreta a reunião em que se deliberar sobre as
matérias de que trata o art. 261, ressalvado o disposto nos
incisos 1, VII, IX, X e XI.

2° - O Presidente da Assembléia fará sair, do Plenário,
das galerias e das dependências contíguas, as pessoas estranhas
aos trabalhos, inclusive os servidores da Secretaria da Assem-
bléia.

§ 3° - Se, para a realização de reunião secreta, houver ne-
cessidade de interromper-se a piblica, esta será suspensa para
as providencias previstas no partgrafo anterior.

S 4° - Antes de encerrada a reunião, o Presidente coloca-
rá em votação a proposta de os pareceres e as atas de reuniões
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de Plenírio e de comissôes constarem em ata pi'ihlica ou se-
rem classificados COmO sigilosos, dSSiiïI considerados OS doeu-
iflCfltOS cu j a (liv Igação ponha em risco:

1 - a segurança da sociedade e do Estado;

II - a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem das pessoas.

§ 50 - Na hipótese de serem classificados como sigilosos
OS trabalhos, o Presidente tornara piblica a decisão tomada.

§ 6° - () Deputado poderá reduzir a termo seu pron un-
ciamento. que sera arquivado com OS docunieiitos referentes
retinido.

70 - () acesso aos docIimeiltos sigilosos, observadas as
categorias estabelecidas pela legislação federal aplic.tvel, será
restrito pelos seguintes prazos maximos:

1 - 10 (dez) anos contados da data de sua produção, no
caso dos docIlilielitoS de que trata o inciso 1 do S 4'', [)Odefldo
esse prazo ser prorrogado 1 (iiiiia) Vez, por igual período;

II - 100 (cem) anos contados da (lata de sua produção, no
caso dos documentos de que trata o inciso 11 do 5 4°.

8° - Os documentos produzidos antes da vigiicia desta
resolução, classil icados como secretos, serão acessíveis aos in-
teressados, completados 20 (vinte .) anos de sua produção, sal-
vo quando sua divulgação puser em risco a inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem de pessoa
neles citada, caso em que, por autorização desta ou de seus
lierdeii-o,o acesso a eles poder dar-se em prazo inferior ao
estabelecido no inciso 11 do parágrafo anterior.



Seção VI
Das Atas

Art. 41 - Serão lavradas 2 (duas) atas dos trabalhos da
reunião publica:

1 - uma, em minúcias, para ser publicada no úrgão oficial
dos Poderes do Estado;

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

§ 1° - Os documentos oficiais serão resumidos na ata su-
cinta 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.

§ 3° - Os documentos apresentados por Deputado du-
rante seu discurso não constarão em ata sem permissão da Mesa
da Assembléia, salvo quando lidos na tribuna.

40 - O Deputado poderá fazer inserir, na ata destina-
da à publicação, as razões de seu voto, redigidas de forma
c 011 ( is a.

§ 5 <'- A correção de publicação far-se-á por nielo de errata.

Art. 42 - A ata de reunião secreta será redigida pelo 20

Secretário, apreciada peio 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.
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Art. 43 - A ata da ultima reunia da SCSSO legislativa
ordinária OU extraurdi níria será Suhlflet ida i apreCiaçtO do
PIeii.trio antes de encerrados os trabalhos, presente qualquer
ii uinero de I)eputad s.

Art. 44 - No se realizando reunião por falta de quorInn.
sert registrada i ocorrencia, COtfl fllCI1Ç() do nome dos Depti-
tados presentes e da correspondência despachada.
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TÍTULO III

DOS DEPUTADOS

CAPÍTULO 1
DO EXERCÍCIO 1)0 MANDATO

Art. 45 - O exercício do mandato se inicia corri a posse.

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

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

II - apresentar proposições, discutir e deliberar sobre
11 1,11 ria em t ram itação;

III - encaminhar, por nicio da Mesa da Assembléia, pedi-
do escrito de informação;

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

V - examinar documentos existentes no arquivo;

VI - requisitar das autoridades, por intermédio da Mesa
da Assembléia ou diretamente, providencias para garantia de
suas imunidades;

VII - utilizar-se dos serviços da Secretaria da Assembléia
para fins relacionados com o excrcÇcio do mandato;

VIII - receber, diariamente, a edição do orgão oficial dos
Poderes do Estado;



IX - retirar, mediante recibo, documentos do arquivo
ou livros da biblioteca.

Parágrafo único - E) Deputado nío podera presidir os
trabalhos da Assembléia Legislativa ou de comissio, nem ser
designado relator, quando se estiver discutindo ou votando
assunto de seu i nt cresse pessoal ou quando se tratar de propo-
siçio de sua autoria.

Art. 47 - ( ) Deputado e inviolavel por suas opiniões,
palavras e Votos.

1° - O Deputado não pode, desde a expediçto do diplo-
ma, ser preso, salvo cm flagrante de crime inafiançvel, nem
processado criniinalmente, sem prévia licença da i\ssemblia
Legislativa.

2° - () indeferimento do pedido de licença ou a ausn-
cia de deliberação suspende a prescriçto, enquanto durar o
mandato.

3 < ' - No caso de flagrante de erlilie iiiaIiaiiç'i'el, OS autos
SerRO remetidos, dentro de 24 (vinte t quatro) horas, : Assem-
bléia Legislativa, para que, pelo v( )t() secreto da maioria de
seus membros, decida sobre a prisào e autorize ou nto a cor-
mação de culpa.

§ 4 - O Deputado seri submetido a Julgamento ) perante
o Tribunal de Justiça.

5° - () Deputado não será obrigado a testemunhar so-
bre informação recebida ou prestada em razão do exercício
do mandato nem sobre as pessoas que lhe tenham confiado ou
dele recebido i n formação.
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6 0 - Aplicam-se ao Deputado as regras da Constituição
da República não inscritas na Constituição do Estado sobre
SiSteilhi eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração,
perda de mandato, licença, impedimento e incorporação as
Forças Armadas.

Art. 48 - O Deputado que se desvincular de seu partido
perde o direito de ocupar cargo ou exercer função destinados

sua Bancada, salvo se membro da Mesa da Assembléia.

Art. 49 - O Deputado sem filiação partidária não poderá
candidatar-se a eleição para cargos da Mesa da Assembléia nem
ser designado membro de comissão.

CAPÍTULO II
L)i\ VAGA, DA LICENÇA, 1)0 AFASTAMENTO E DA

SUSPENSÃO 1)0 EXERCÍCIO DO MANDATO

Art. 50 - A vaga na Assembléia Legislativa verificar-se-a
por falecimento, renúncia ou perda do mandato.

Parágrafo inico - A ocorrência de vaga será declarada pelo
Preidcnte, em Plenário, durante reunião, ou durante o reces-
so mediante ato publicado no úrgão oficial dos Poderes do
Estado.

Art. 51 - A renúncia ao mandato deve ser manifestada
por escrito ao Presidente da Assembléia e se tornara efetiva e
irretratvel depois de lida em Plentrio ou publicada no órgão
oficial dos Poderes cio Estado.

Art. 52 - Considera-se haver renunciado:
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I - o Deputado que flu) prestar com promisso na forma e
no prazo previstos, respectivamente, nos aris. 6 0 e 70;

II - o suplente que, convocado, li() entrar no exerckio
do mandato flOS termos deste Regimento.

Art. 53 - Perderá o mandato o Deputado:

- que infringir prOibiç() estabelecida no art. 57 da Cons-
1 ituiÇo do Istado;

II - cujo procedimento for declarado inconipativel com
o decoro parlamentar;

111 - que deixar de comparecer, em cada SCSS() legislativa
ordinária, a '/ (um terço) das reuniões ordinárias, S.11\() 1,111

caso de licença ou missão ) autorizada pela Assembléia
Legislativa;

IV -que perdei' OS direitos políticos ou os tiver suspensos;

- quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos pre-
vistos na Constituiçoo da República

- que sofrer condel1aço) criminal em sentença transi-
tada ciii julgado;

VII - quando o decretar o Poder judiciário, em sentença
transitada em julgado, nos casos previstos na (onstituiç.00 da
República.

1° - i\ios CdSOS previstos nOS incisos 1, II e VI, a perda de
mandato scr.i decidida, à vista de provocaço da Mesa ou de
partido representado na i\ssemblia Legislativa, por voto se-
creto da maioria dos Deputados, assegurada ampla defesa e
observado o seguinte procedi niento:



1 - a representação ser encaminhada 1 Comissão de Cons-
tituição e Justiça, que a receberá, processará e fornecerá cópia
ao Deputado;

11 - o Deputado terá o prazo de 10 (dez) dias para apre-
sentar defesa escrita e indicar provas;

III - não oferecida a defesa, o Presidente da Comissão
nomeará defensor dativo para fazê-lo em prazo igual ao esta-
belecido no inciso anterior;

IV - oferecida a defesa, a Comissão, fl() prazo de 15 (quin-
ïc) dias, procederá à instrução probatória e ernitir.t parecer
concluindo pela apresentação de projeto de resolução que dis-
ponha sobre a perda do mandato, se procedente a representa-
ção, ou pelo arquivamento desta;

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

§ 20 - Nos casos dos incisos 111, IV e V deste artigo, a
perda será declarada pela Mesa da Assembléia, de ofício ou
por provocação de qualquer dos Deputados ou de partido
representado na Assemhlia 1 egislativa, assegurada ampla defesa.

§ 30 - No caso de incapacidade civil absoluta, a suspensão
do exercício do mandato não implica a perda da remuneração.

Art. 54 - Será dada licença ao Deputado para:

1 - chefiar missão teniporria de cartter diplomttico;

II - participar de curso, congresso. conicrência ou reu-
nião considerados de interesse da atividade parlamentar;
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III - ti-atar da saúde, quando, por motivo de doença com-
provada, se encontrar impossibilitado de cumprir os deveres
decorrentes do exercício do mandato;

IV - tratar, sem remuneração, de interesse particular,
desde que o alastament() não ultrapasse 120 (cento e vinte) dias
por SCSS() legislativa ordiiiaiia.

§ 1° - A licença depende de requerimento fundamenta-
do, dirigido ao Presidente da Assembléia Legislativa.

§ 2° - A licença será concedida pelo Presidente, de ofício
ou a requerimento, exceto nas hiptcses dos incisos 1 e IV, em
que a decisão caber .1 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 demais incisos.

§ 4° - () Deputado no poderá reassumir o mandato an-
tes de lindo O prazo da licença, quando esta houver ensepado a
convocação de suplente.

§ 5° - Para se afastar do territori() nacional, o Deputado
dará prévia ciência à Assembléia Legislativa, por intermédio
do Presidente, indicando a natureza e a duração do afastamen-
to.

§ 6° - Não será subvencionada viagem de Deputado, res-
salvado o disposto) no inciso XXVI do art. 120 ou na h iptese
de representação da Assembléia Legislativa por determinação
da Mesa da Assembléia.

§ 7° - Para obtenção ou prorrogação da licença médica,
será necessário laudo de inspeção de sat'idc, firmado por 3 (três)
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médicos integrantes do serviço competente da Secretaria da
Assembléia.

Art. 55 - Ao se afastar do exercício do iiiandato para ser
investido no cargo de Ministro de Estado, Secretário de Esta-
do, Secretario do Distrito Federal ou de Município que seja
Capital de Estado, bem como ao reassumir suas funções, o
Deputado deverá fazer comunicação escrita i Mesa da Asseni-
h 1 ia.

§ 1° - No caso do afastamento de que tratam este artigo e
o inciso 1 do art. 54, o Deputado poderá optar pela remunera-
ção do mandato.

§ 2° - A apresentação da comunicação de que trata este
artigo implica perda dos lugares que o Deputado ocupe nas
comissões.

Art. 56 - As imunidades constitucionais (lOS Deputados
subsistirão durante o estado de sítio, s6 podendo ser suspensas
depois de decisão tomada em escrutínio secreto, mediante o
voto de /; (dois terços) dos membros da Assembléia
Legislativa, restrita a suspensão aos atos que, praticados fora
do recinto da Casa, sejam incompauveis com a execução da
medida.

Parágrafo único - A mensagem que solicita a suspensão
será remetida \ Comissão de Constituição e Justiça para rece-
ber parecer.
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CAPÍTIJI() III

DA LICENÇA PARA INSTAURAÇÃO) DE
PROCESSO CRIMINAI. CONTRA DEPUTADO

Art. 57 - A solicitaçâo do Presidente do Tribunal com-
petente para instaurar processo criminal contra Deputado será
instruída com copia integral dos autos.

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

§ 1° - Quando o parecer concluir pelo nao-atendiniento
dos pressupostos para o seu recebimento, a solicitaço será de-
volvida ao Tribunal competente para as providencias cabíveis.

% 2° - Verificado o atendimento dos pressupostos, o Pre-
sidente despachar o expediente à Comissão de Constituição
e justiça, observadas as seguintes normas:

1 - no caso de flagrante, a ( onussão resolverá preliminar-
niente sobre a prisão, devendo:

a) ordenara apresentação do réu preso, que permanecerá
sob custódia da Assembléia Legislativa até o pronunciamento
desta sobre o relaxamento ou não da prisão;

h) facultar ao réu ou ao seu defensor o oferecimento de
alegações orais ou escritas cm reunião expressamente
convocada para essa finalidade, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas do recebimento dos autos

c) oferecer, em 24 (vinte e quatro) horas, parecer sobre a
manutenção) ou iião da prisão, a ser submetido ao Plenário,
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que decidira, cm sua primeira reunião, pela maioria dos mem-
bros da Assembléia Legislativa, em escrutínio secreto, dando-
se, em qualquer hipótese, prosseguimento ao processo, na for-
ma prevista para pedido de licença, para o fim de autorização
ou não da formação de culpa;

11 - no caso de solicitação de licença, será observado o
seguinte:

a) a Comissão deliberará preliminarmente, no prazo de
20 (vinte) dias, sobre a possibilidade de sua concessão, tendo
em vista a imunidade conferida ao Deputado pelo art. 56 da
Constituição do Estado;

b) verificando que os atos imputados ao Deputado se in-
cluem entre as hipóteses de inviolabilidade parlamentar, a
Comissão Cinítirá parecer, a ser submetido ao Plentrio, pela
impossibilidade de deliberação sobre a matéria e pela conse-
qüente devolução do pedido ao Tribunal competente;

c) não se verificando a hipótese da alínea anterior, a Co-
missão fornecera cópia do pedido de licença ao Deputado de-
nunciado, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
defesa escrita e indicar provas;

d) não apresentada a defesa, o Presidente da Comissão
nomeara defensor dativo para oferece-la em prazo igual ao es-
tabelecido na alínea anterior;

e) apresentada a detesa, abrir-se-i a fase de irist rução
probatória, por prazo fl() excedente a 10 (dez) dias, passando-
se i emissão de parecer, nos 5 (cinco) dias seguintes, em que se
concluirá pelo deferimento ou indeferimento do pedido de
licença, ou pela autorização ou não da formação de culpa, no
caso de flagrante;

43



o processo lacrado e rubricado será encaminhado .\ Mesa
da Assembléia para inclusto do parecer em ordem do dia;

g) se, pelo voto secreto da maioria dos membros da i\s-
semblia Legislativa, for admitida a acusaçto, considerar-se-a
concedida a licença pira instauração do processo ou autoriza-
da a lormaço de culpa, dando o Presidente da Assembléia,
em qualquer hiptcse, ciência imediata da decisão ao Tribu-
nal competente.

3° - Aprovada pelo Plenário solicitaça() de urgência de
iniciativa do Corregedor ou de outro Deputado, aplicar-se-
.10 procedimento estabelecido no inciso II deste artigo a regra
prevista no art. 273.

(:APÍTuL() IV
DO I)F(X)R() PARIANI[NTAR

Art. 59 - () Deputado que descoimpri r OS deveres decor-
rentes do mandato ou praticar ato que alete a dignidade da
investidura estara Su j eito a processo e penalidades previstos
neste Regimento.

1" - Constituem penalidades:

- censura;

11 - impedimento) temporário do exercício) do mandato,
não excedente a 30 (trinta) dias;

III - perda do mandato.

2° - (:o!sider,-s' ,uentatorio ao decoro parlamentar o
LISO, em discurso) ou proposição, de expressões que conligLi-
rem violação dos direitos constit ucioiiais.
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incompatível com o decoro parlamentar:

- o abuso das prerrogativas constitucionais;

II - a percepçto de vantagens indevidas;

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

IV - a prítica de ofensa \ imagem da instituição, à honra
ou \ dignidade de seus membros.

Art. 60 - A censura será verbal ou escrita.

§ l - A censura verbal é aplicada, em reunio, pelo Presi-
dente da Assembléia ou pelo de cornisso ao Deputado que:

1 - deixar de observar, salvo motivo justificado, os deve-
res 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.

2° - A censura escrita si ii imposta pela Mesa da Assem-
bkia ao Deputado que:

1 - reincidir nas hipóteses previstas no parágrafo anterior;

II - usar, em discurso ou proposição, expressões
atentat6rias ao decoro parlamentar;

III - praticar ofensas físicas ou morais cm dependências
da Assembléia Legislativa ou desacatar, por atos ou palavras,
outro Deputado, a Mesa da Assembléia ou comissão e respec-
tivas Presidências ou o Plenário.
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Art. 61 - Considera-se incurso na sanção dc impedimen-
to temporario do exercício do mandato o Deputado que:

- reincidir nas hipoteses previstas no 2 do artigo an-
terior;

li - praticar transgresst() grave ou reiterada aos preceitos
deste Regimento;

111 - revelar conteudo de debate ou deliheraço que, por
decisão do P!enrio ou de corniss3o, deva permanecer sigiloso:

IV - revelar inlormaç3o ou conteúdo de documento ofi-
cial de cariter sigiloso de que tenha tido conhecimento.

Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, a pe-
nalidade será aplicada pelo Plenário, em escrutínio secreto e
por maioria simples, assegurada ao infrator ampla defesa.

Art. 62 - O Deputado acusado da prática de ato que ofen-
da a sua honorabilidade poderá requerer ao Presidente da As-
scmbRia que mande apurar a veracidade da argiiç3o e, n3o
provada a procedência, i m pon lia ao 1 )eput ado okm sor a pena-
lidade regimental cabível.

(APÍTUI.() V
DA CONVOCAÇÃO E)F SUPLEN'lF

Art. 63 - () Presidente convocara suplente dc Deputado,
fl() prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos casos de:

- ocorrencia de vaga;
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II - investidura do titular nas funçes indicadas no art.
,- 5;

III - licença para tratamento de saúde do titular por pra-
7.0 superior a 120 (cento e vinte) dias, vedada a sorna de perío-
dos para esse efeito, estendendo-se a convocação por todo o
período de licença e de suas prorrogações;

IV - licença para chefiar missão temporária de caruer di-
plomatico, atendido o disposto no inciso anterior;

V - não-apresentação do titular à posse no prazo reginlen-
tal, observado o disposto no caput e no 1° do art. 7°.

Parágrafo único - O suplente de Deputado, quando con-
vocado em cartter de substituição, não poderá ser eleito para
OS cargos da Mesa da Assembléia.

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

CAPÍTULO VI
!)i\ REMUNERAÇÃO E DA AJUDA DE CUSTO

Art. 65 - A remuneração e a ajuda de custo do Deputado
serão estabelecidas, no fitial de cada legislatura, para a subse-
qüente.

Parágrafo único - O pagamento da remuneração
correspondera ao comparecimento efetivo do Deputado às
reuniões e à sua participação nas votações.
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CAPÍTULO vii
DAS 1.!DERANÇ;AS

Seção 1

Da Bancada

Art. 66 - Bancada C O agrupamento organizado de, no
mínimo, 5 (cinco) Deputados de uma mesma representação
partidária.

Art. 67 - Líder é o porta-voz da Bancada e o intermcdií-
rio entre esta e OS 6rgos da Assembléia Legislativa.

§ 1° - Cada Bancada indicará \ Nle ,,a da Asseinhkia, até 5
(cinco) dias após o inicio da SeSSão legislativa ordinaria, o nome
de seu Líder, que será escolhido em retiniào por ela realizada
para esse fim e cujas prerrogat i 'as legais observarão a propor-
ção fixada 110 4° deste artigo.

2° - A indicação de que trata o paragralo anterior será
tormalizada em ata, cuja copia será encaminhada à Mesa da
Assembléia.

3° - Enquanto nau for feita a indicação, considerar-se-á
Líder o Deputado mais idoso.

4° - Cada Líder po(lcri indicar Vice-Líderes, na pro-
porÇão de 1 (um) por 10 (dez) Deputados, 011 tração, da respec-
tiva Bancada, ressalvado) o disposto no parágrafo tnico do art.
68 e flO § 2° do art. 72.

§ 5° - Os Líderes e )s Vice-Líderes não poderão ser ruem-
bros da Mesa da Asseinhkia.
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Art. 68 - Ilaveri Líder do Governo se o Governador do
Estado o indicar à Mesa da Assembléia.

PartgraÍo inico - Poderio ser indicados pelo Líder do
Governo até 3 (três) Vice-Líderes.

Art. 69 - Além de outras atribuições regimentais, cabe
ao Líder:

- inscrever membros da Bancada ou do Bloco Parlamen-
tar para discutirem matéria constante na pauta e falar na ter-
ceira parte da reunio;

11 - indicar candidatos da Bancada ou do Bloco Parlamen-
tar para concorrerem aos cargos da Mesa da Assembléia;

III - indicar à Mesa da Assembléia membros da Bancada
ou do Bloco Parlamentar para comporem as comissões e, nos
termos do art. 117, propor substituição;

IV - cientificar a Mesa da Assembléia de qualquer altera-
Ç.() iias Lideranças.

Art. 70 - Será facultado ao Líder, em cartter excepcio-
nal, usar da palavra pelo tempo que o Presidente da Assem-
bléia prefixar, a fim de tratar de assunto relevante e urgente
ou responder a crítica dirigida à Bancada ou ao Bloco Parla-
mentar a que pertença.

§ 1 - Quando o Líder no puder ocupar a tribuna, pode-
rá transferir a palavra a um dos seus Vice-líderes ou a qual-
quer 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.
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Seção II
Dos Blocos Parlamentares

Art. 71 - É facultado is representações partidírias, por
decisão da maioria de seus membros, COIlStit uir Bloco Parla-
mentar, sob liderança comum, vedada a participação de cada
uma delas em mais de um Bloco.

1 - A constituição do Bloco Parlamentar e as altera-
ções nele verificadas serão comunicadas :1 Mesada Assembkia,
para registro e publicação.

2° - ( ) Bloco Parlamentar terá o tratamento dispensa-
do is Bancadas.

3° - A escolha do Líder será comunicada .. Mesa da As-
semhkia até 5 (cinco) dias ap's a constituição do Bloco Parla-
mentar, em documento subscrito pela maioria dos membros
de cada representação partidtria que o integre.

§ 40 - As Lideranças dc Bancadas coligadas em Bloco Pai'-
lamentar tem suspensas suas atribuições, direitos e prerroga-
tivas regimentais e demais prerrogativas legais.

hl( Deliberação n 1. SRI, (1L 51111999.

5° - Não será admitida a constituição de Bloco Parla-
mentar integrado por menos de / (um quinto) dos membros
da Assembléia 1 egislativa.

6° - Se o desligamento) de uma representação partidária
implicar composição I1um11crica menor que a fixada no part-
grafo anterior, extinguir-se-.í o Bloco Parlamentar.
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§ 7° - O Bloco Parlamentar tem existência por sessão
legislativa ordinria e persiste durante a convocação extraor-
dinria da Assembléia Legislativa.

8° - Dissolvido o Bloco Parlamentar ou modificada sua
composição numérica, será revista a participação das repre-
sentações 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 ou a que tenha integrado
Bloco posteriormente dissolvido não poderá participar de
outro na mesma sessão legislativa ordinária.

Seção III
Da Maioria e da Minoria

Art. 72 - Constitui a Maioria a Bancada ou o Bloco Par-
laineinar integrado pelo maior numero de membros, conside-
rando-se a Minoria a Bancada ou o Bloco Parlamentar de com-
posição numérica imediatamente inferior que, em relação ao
Governo, expresse posição oposta à da Maioria.

1° - As Lideranças da Maioria e da Minoria S() consti-
tuidas segundo os preceitos deste Regimento aplicáveis \ Ban-
cada e ao Bloco Parlamentar.

2° - Não haverá Vice-Líder da Maioria nem da Mino-
ria.

51



Seção IV
Do Colégio de Lideres

Art. 73 - Os Líderes da Maioria, da Minoria, das Banca-
das e dos Blocos Parlamentares constil uem o Colégio de Líde-
res.

§ 1° - Os Líderes de Bancadas que participem de Bloco
Parlamentar e o Líder do Governo Lerdo direito a voz, mas
no a voto, no Colégio de Líderes.

§ 2° - O voto de Líder de Bloco Parlamentar tert peso
correspondente ao numero de representações partidarias que
integrem o Bloco.

§ 3° - As deliberações do Colégio de Líderes serão toma-
das por maioria absoluta.

§ 4° - O Acordo de Líderes que Vise a alterar procedi-
mento específico na tramitaço de matéria somente sera
hido se subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de
Líderes.

§ 5° - O Acordo de Líderes iiio será recebido se visar a
alterar essencialidades do processo legislativo.



TÍTULO IV

DA MESA DA ASSEMBLÉIA

CAPÍTULO 1
DA COMPOSIÇÃO E DA COMPETÊNCIA

Art. 74 - À Mesa da Assembléia, na qualidade de comis-
são executiva, incumbe a direção dos trabalhos da Assembléia
Legislativa.

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

• 1'L1ç0 dada pela Resolução n° 5197, de 30/11/2000.
• Vide Delib'ç n"1.585, (1C 18/1/1 999.

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

Partgrafo único - O Presidente da Assembléia convidar
Deputados para exercerem a função de Secretário, na ausência
eventual dos titulares.

Art. 77 - O mandato para membro da Mesa da Assem-
bléia, vedada a recondução para o mesmo cargo em eleição
verificada na mesma legislatura, é de 2 (dois) anos e termina
com a posse dos sucessores.

Art. 78 - Os membros da Mesa da Assembléia não pode-
rão ser indicados Líderes de Bancada ou de Bloco Parlamentar
nem fazer parte de comissão permanente, especial ou de in-
quérito.



Art. 79 - \ Mesa da Assembléia compete, privativarnen-
te, entre outras atribuições:

- dirigir OS trabalhos Iegislat ivos e tomar is providên-
cias nccesstrias a sua regularidade;

II - promulgar as emendas à Constituição;

III - dar conheci lllCllt() do Plenário, fld Uli 1 tlld semana da
sessto legislativa ordinaria, do rel,uorio das atividades da As-
sembléia 1 eg sliai iva;

IV - definir limites e coivipetcncia para ordenar despesas,
dentro da previsào orçamentSria, e autorizar celehraço de
contrato;

V - orientar os serviços adiniii istrdti vos da Assembléia
Legislativa, interpretar o regulamento e decidir, em grau de
recurso, acerca de matéria relativa aos direitos e aos deveres
dos servidores;

- nomear, promover, comissionar, coiiceder gratifica-
ções e fixar seus percentuais, salvo quando expressos em lei ou
resolução, conceder licença, pôr em disponibilidade, exone-
rar, demitir e aposentar o servidor da Secretaria da Asseni-
hléia, assinando o Presidente o respectivo ato;

VII - apresentar projeto de resolução que vise a:

a) dispor sobre o Regimento Interno e suas alterações;

h) fixar a remuneração do Deputado, em cada legislatura,
para a subsequente;

C) fixar a remuneraçâo, para cada exercício financeiro, do
Governador, do Vice-Governador e de Secretário de Estado;
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d) dispor sobre o regulamento geral da Secretaria da As-
sembléia, sua organização, seu funcionamento e sua polícia,
bem como suas alterações;

e) dispor sobre criação, transformação ou extinção de car-
go, emprego ou função, plano de carreira, regime jurídico dos
servidores da Secretaria da Assembléia e fixação de sua remu-
neração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias;

0 criar entidade da administração indireta da Assembléia
Legislativa, observado, no que couber, o disposto nas alíneas
(1 e e

g) conceder licença ao Governador do Lstado para inter-
romper o exercício de suas funções;

h) conceder licença ao Governador para ausentar-se do
Estado e, ao Vice-Governador, do País, quando prevista au-
sncia superior a 15 (quinze) dias;

i) dispor sobre mudança temporária da sede da Assem-
bléia Legislativa;

j) abrir crc(Iuo) suplementar ao) orçamento da Assembléia
legislativa, nos termos da Constituição do Lstado, e propor a
ahertura de outros créditos adicionais;

VIII - emitir parecer sobre:

a) matéria de que trata o inciso anterior;

b) requerimento de inserção de documentos e pronuncia-
mentos não oficiais nos anais da Assembléia Legislativa;

e) requerimento de informações às autoridades estaduais,
somente o admitindo quanto a fato relacionado com matéria
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legislativa em tramite ou quanto a fato sujeito a controle e
fiscalização da Assembléia Legislativa;

d) constituição de comissao de representação que impor-
te OMIS para a Assenibk"ia Legislativa;

IX - decidir sobre a solicitação a que se refere o art .308;

X - declarar a perda do mandato de I)eputado, lOS casos
previstos nos incisos III. IV e V do ari. 53, na forma do dispos-
to 110 5 2° do mesiii artigo;

Xl - aplicar a penalidade de censura escrita a Deputado,
coflSO.1flte o 2° do art. 60;

XII - aprovar a proposta do orçamento anual das admi-
nistraçôes direta e indireta da Assembléia Legislativa e
encaminhá-la ao Poder Executivo;

Xlii - encaminhar ao Tribunal de ( ()I1tasa prestação de
contas da Secretaria da Asscmh1ia referente a cada exercido
financeiro, para parecer prévio;

XIV - publicar mensalmente, no rgão oficial dos Pode-
res do Estado, resumo do demonstrativo das despesas orça-
mentárias executadas no período pelas unidade ,; administrati-
vas diretas e indiretas da Assembléia legislativa;

XV - autorizar aplicação de disponibilidades financeiras
das administraçôes direta e indireta da i\ssembloia Legislativa,
mediante deposito cm instituições financeiras oficiais do Es-
tado, ressalvados os casos previstos cm lei federal;

XVI - conceder licença a Deputado nas hipóteses previs-
tas flOS incisos 1 e IV do art. 54.



Parágrafo único - As disposições relativas às comissões
permanentes 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 com-
petência prevista no art. 103 da Constituição da República e
no art. 118 da Constituição do Estado.

CAPÍTULO II
Do PRESIDENTE E 1 )OS VICE-PRESIDENTES DA

ASSEMBLIIA LEGISLATIVA

Art. 81 - A Presidência é o úrgão representativo da As-
seinhléia Legislativa e responsável pela direção dos trabalhos
institucionais e por sua ordem.

Art. 82 - Compete ao Presidente da Assembléia, além de
outras atribuições:

1 - abrir, presidir e encerrar as reuniões da Assembléia
Legislativa;

II - determinar a leitura das atas pelo 2°-Secretário,
suhmet-Ias a discussão e assiná-las, depois de aprovadas;

III - receber a correspondência destinada à Assembléia
Legislativa;

IV - determinar a leitura da correspondência pelo 10-Se-

\/ - anunciar o numero de Deputados presentes à reunião;



VI - autenticar, juntamente com o 1`-Secretário, a lista
de presença dos Deputados;

VII - organizar e anunciar a ordem do dia, podendo ou-
vir as Lideranças;

VIII - determinar a retirada dc proposição da ordem do dia;

IX - submeter a discussão e votação a Iiiatcria em pauta;

X - anunciar o resultado da votação;

Xl - anunciar o projeto de lei apreciado conclusivamente
pelas comissões e a fluência do prazo para interposição do
curso a que se refere o inciso 1 do § 2 0 do art. 60 da Constitui-
çao do Estado;

XII - decidir sobre requerimento sujeito a seu despacho;

XIII - determinar a anexação, o arquivamento ou o
desarquivamento de proposição:

XIV - declarar a prejudicialidade de proposição;

XV - interpretar o Regimento Interno da Assembléia e
decidir sobre (1UcSt() de ordem;

XVI - prorrogar, de oficio, o horario da reunião;

XVII - convocar SCSSO legislativa extraordinária e reu-
nia() da Assembléia Legislativa;

XVIII -determinar a publicação dos trabalhos da Assem-
bléia Legislativa;

XIX - designar os membros das comissões;
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XX - constituir comissão de representação;

XXI - declarar a perda da qualidade de membro de co-
missão, por motivo de falta, nos termos do § 2 1 do art. 116;

XXII - distribuir matéria às comissões;

XXIII - indeferir requerimento de audiência de comis-
são, quando for impertinente ou quando sobre a proposição
j á se tenham pronunciado 3 (três) comissões, salvo o disposto
no art. 204;

XXIV - decidir sobre recurso de decisão de questão de
ordem arguida em comissão;

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

XXVI - dar posse aos Deputados;

XXVII - conceder licença a Deputado, cxccto nas li ipotc-
ses previstas nos incisos 1 e IV do art. 54:

XXVIII - assinar as proposições de lei;

XXIX - promulgar:

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

b) lei resultante de sanção tcita, transcorrido o prazo
previsto no § 8(' do art. 70 da Constituição do Estado;

C) lei ou disposição) legal resultante de rejeição de veto,
transcorrido o prazo previsto no 8° do art. 70 da Constitui-
ção do Estado;
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XXX - encaminhar pedido de inlormaç?to e reiterá-lo, se
n2io for atendido no prazo de 30 (trinta) dias;

XXX! - encaminhar aos órgaos ou às entidades referi-
dos no art. 114 as conclusões de commssto parlamentar de
inquérito,

XXXII - assinar a correspondência oficial destinada ao
Presidente da Repi'ib!ica, aos Governadores de Estado e do
Distrito Federal, aos Ministros (' dOS Secretrios de Estado,
aos Presidentes do Congresso Nacional, da (mara dos De-
putados, do Senado Federal, das Assemhkias Legislativas e dos
Tribunais, bem como a autoridades diplomíticas e religiosas;

XXXI!! - comunicar a exisuncia de vaga de Conselheiro
do tribunal de Contas, para os fins da escolha prevista no
inciso 11 do	1' do art. 78 da Constituição do Estado;

XXXI \/ - exercer o Governo do Lstado no caso previsto)
ii art. 87 da Constituiçío do Est adu;

XXXV - zelar pelo prestígio e pela dignidade da Assem-
bléia Legislativa, pelo respeito às prerrogativas constitucio-
nais de seus membros e pelo decoro parlamentar;

XXXVI - dirigir a polícia da Assembléia Legislativa.

Art. 83 - Ao Presidente, como fiscal da ordem, compete
tomar as providencias necessírias ao luncioiiainento normal
das reuniões, especialmente:

- lazer observar as leis e este Regimento;

II - recusar proposição que nao atenda às exigências cons-
itucionais ou regimentais;



III - interromper o orador que se desviar do ponto em
discussão, falar sobre matéria vencida, bem COfflO faltar a con-
sideração para com a Assembléia Legislativa, sua Mesa, suas
comissões ou algum de seus membros e em geral para com
representantes do poder pi'ihlico, chamando-o a ordem ou re-
tirando-lhe a palavra;

RedaçW dada pela I?eoluçâo 5183, de 141711998.

IV - convidar a retirar-se do recinto do Plenário o Depu-
tado que perturbar a ordem;

V - aplicar censura verbal ao Deputado;

VI - chamar a atenção do Deputado, ao esgotar-se o pra-
zo de sua permanência na tribuna;

VII - não permitira publicação de expressões vedadas por
este Regimento;

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

Art. 84 - Para tomar parte na discussão de qualquer as-
sunto, o Presidente passará a Presidência a seu substituto.

§ l - O Presidente votará nos casos de escrutínio secreto
de desempate nas demais votações, contando-se a sua presen-

ça, em qualquer caso, para efeito de qiforlim.

§ 2° - Nas votações secretas, havendo empate, este será
resolvido pela repetição da votação.

Art. 85 - Na ausência ou no impedimento do Presiden-
te, o 1°-Vice-Presidente o substituirá e, na falta deste, o 2°-
Vice-Presidente.

• Redação dada pela Resolução n° 5/83, de 14/7/1998.
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CAPÍTULO III
DOS S[CRETÁRR)S

Art. 86 - Compete ao 1"-Secretário:

1 - inspecionar os trabalhos da Secretaria da Assembléia e
1 iscalizar-lhe as despesas;

II - li/era chamada dos l)cputados;

III - ler, ria integra, os ofícios das altas autoridades e as
proposições para dISCUSSO OU \'OtÇO, bem coma, em resu-
mo, qualquer outro documento;

IV - despachar a matéria do Expediente;

V - fazer a correspoiidencia oficial da Assembléia
Legislativa, assinando a que iio for atribuída ao Presidente;

VI - formalizar, em despacho, a dist ribuiç3o de matéria
aS coiiiissõ;

VII - assinar, depois do Presidente, as proposições de lei,
bem como as leis e as resoluções legislativas que este pronlul-
ga r;

VIII - proceder à contagem dos Deputados, em veril ica-
Ç3) de votação;

IX - providenciar a entrega de copia das proposições em
pauta aos I)eputados;

X - anotar o resultado das votaçôes
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XI - autenticar, junto com o Presidente, a lista de presen-
ça dos Deputados.

Art. 87 - Compete ao 2`-Secretário:

- fiscalizar a redação das atas e fazer a sua leitura no
Pie ii á rio;

assinar, depois do 1 0-Secretário, as proposições de
lei, bem como as leis e as resoluções legislativas que o Presi-
dente 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 falta ou no mi- -
pedimento dos Vice-Presidentes.

CAPÍTULO IV
DA POLÍCIA INTERNA

Art. 89 - Compete privativamente : Mesa da Assembléia
o policiamento do Palácio da Inconfidência e das demais de-
pendências da Assembléia Legislativa.

Art. 90 - É proibido o porte de arma em recinto da As-
sembléia Legislativa.

Art. 91 - A Mesa da Assembléia designará, depois de
eleita, 2 (dois) Deputados para Corregedor e Corregedor Subs-
tit uto.



Art. 92 - Compete ao Corregedor:

- auxiliar o Presidente nanianutenção do decoro, da
ordem C (LI disciplina no ânibito da Assemhlia 1 £gisLuiva;

II - supervisionar a proibição de porte de arma, com po-
dei-es para revistar e desarmar;

III - participar. na Coiiussão de Constituiçao e Justiça,
do exame das matérias a que se referem o § 1 do art. 53 e o
art. 57;

IV - participar, na comissa() especial e na Comissão de
( ;OflStflu1ÇLO e justiça, do exame de matérias que envolvam as
disposições comidas nos arts. 59 a 62 deste Regimento.

Art. 93 - Se ri permitido a qualquer pessoa decentemen-
te trajada Ingressar e permanecer nas dependências da Assem-
hlia Legislativa, salvo nos recintos de uso privativo, e assistir
s reuniões do Plenário e das comissões.

Paraglal() 'inico - () Presidente 1art sair das depi-ndiicias
da Assembléia Legislativa a pessoa cujo traje estiver em desacor-
do com o disposto neste artigo 011 que perturbar a ordem.

Art. 94 - Durante as reuniões, somente serão admitidos
no Plenário os Deputados e OS luncionarios da Secretaria da
Assembléia em serviço no apoio aO processo legislativo, não
sendo permitidos. 00 recinto, O ttiiiio, as conversações que
perturbem os trabalhos  ou as atitudes que com pronietam a
solenidade, a ordem e o respeito.

Poderão permanecer, nas dependências contíguas
ao Plenário, 1 (um) funcionário por Bancada e jornalistas
credenciados.
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§ 2 0 - As Lideranças da Maioria e da Minoria terão, no
recinto do Plenário, durante as reuniões, assessoramento téc-
nico-legislativo de 1 (uni) servidor, exceto no decurso do pro-
CCSS() de votação.

Art. 95 - Se algum Deputado cometer ato suscetível de
repressão disciplinar, o Presidente da Assembléia conhecera
do fato e prornoverá a abertura de sindicância ou de inquérito
destinados a apurar responsabilidades.



TÍTULO V

DAS COMISSÕES

CAPÍTULO 1
1)ISP()SIÇÕES GERAIS

Art. 96 - As joIfliSSÔeS da Assembléia Legislativa são:

- permanentes, as que subsistem nas legislaturas;

II - temporarias, as que se extinguem com o ternull()
legislatura ou antes dele, se atingido o fim para que foram cria-
das ou findo o prazo estipulado para seu funcionamento.

Art. 97 - Os membros das comissões são designados pelo
Presidente da Asscmbkia, por indicação dos Líderes das Ban-
cadas ou dos Blocos Parlamentares, na forma do inciso III do
art. 69.

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

§ 2° - O membro efetivo será substituído, em suas faltas
e impedimentos, pelo suplente.

Art. 98 - Na constituição das comissões, ' assegurada,
tanto quanto possível, a representação proporcional das Ban-
cadas ou dos Blocos Parlamentares.

§ 1° - A participaçào proporcional é determinada pela
divisão do nu'i mero de 1 )eputados pelo u mero de mcm bros
de cada comissão, e do nimero de Deputados de cada Bancada
ou Bloco Parlamentar pelo quociente assim obtido, indican-



do o inteiro do quociente final, chamado quociente partida-
rio, o número de membros de Bancada ou do Bloco Parlamen-
tar na comissão.

§ 2° - As vagas remanescentes, uma vez aplicado o crité-
rio previsto no parágrafo anterior, serão destinadas às Banca-
das ou aos Blocos Parlamentares, levando-se em conta as fra-
ções do quociente partidário, das maiores para as menores.

3° - Em caso de empate na fração referida no parágrafo
anterior, as vagas a serem preenchidas serão destinadas is Ban-
cadas OU aos Blocos Parlamentares ainda não representados na
comissão.

4° - As vagas que sobrarem, uma vez aplicados os crité-
rios anteriores, serão preenchidas mediante acordo das Banca-
das ou dos Blocos Parlamentares interessados, que, no prazo
de 3 (três) dias, farão as indicações respectivas.

5° - Esgotando-se, sem indicação, o prazo a que se refe-
rem o parágrafo anterior e o art. 106, o Presidente da Assem-
bléia 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 com-
petêticia, da matéria compreendida em sua denominação ou
da finalidade de sua constituição, cabe:

- discutir e votar proposições, dispensada a apreciação
do Plenurio, nos termos do art. 103;

II - apreciar os assuntos e as proposições submetidos ao
seu exame e sobre eles emitir parecer;



111 - iniciar o processo legislativo;

IV - realizar inquérito;

V - realizar audiência pública com entidades da socieda-
de civil;

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

VII - convocar Secretario de Estado, dirigente de entida-
de da administração indireta ou titular de úrgão diretamente
subordinado ao Governador do Estado para prestar, pessoal-
mente, informação sobre assunto prcviamcntc determinado,
sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada;

VIII - convocar, além das autoridades a que se refere o
inciso anterior, outra autoridade estadual para prestar infor-
mação sobre assunto inerente as suas atribuições, constituin-
do infração administrativa a recusa ou o não-atendimento, no
prazo de 30 (trinta) dias;

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia,
pedido escrito de informação a Secretário de Estado, a diri-
gente 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;

XI - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou ci-
dadão, na forma do inciso VI do § 2° do art. 60 da Constitui-
ção do Estado;



XII - apreciar plano de desenvolvimento e programa de
obras do Estado, de região metropolitana, de aglomeração
urbana e de microrregião;

XIII - acompanhar a implantação dos planos e dos pro-
gramas de que trata o inciso anterior e exercer a fiscalização
dos recursos estaduais neles investidos;

XIV - exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil,
financeira, orçarnentria, operacional e patrimonial das uni-
dades administrativas dos Poderes do Estado, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas, das entidades da adminis-
tração indireta, inclusive das fundaçôes e das sociedades insti-
tuídas e mantidas pelo Estado, e das empresas de cujo capital
social ele participe;

XV - determinar a realização de diligencia, perícia ou
inspeção de auditoria nas entidades indicadas no inciso ante-
rior, podendo, para isso, solicitar o auxílio do Tribunal de
Contas;

XVI - exercer a fiscalização e o controle dos atos da ad-
ministração pública;

XVII - propor a sustação dos atos normativos do Poder
lxcctitivo que exorbitem da competência regulamentar ou dos
limites de delegação legislativa, elaborando o respectivo pro-
jeto de resolução;

XVIII - estudar qualquer assunto compreendido no res-
pectivo campo temático ou trea de atividade, podendo pro-
mover, em seu mhito, conferencia, exposição, seminário Ou
evento congênere;



XIX - realizar, de ofício ou a requerirnemo, audiência
corri órgão ou entidade da administração p6blica direta ou
indireta e da sociedade civil, para elucidação de matéria sujei-
ta a seu parecer ou decisão, ou solicitar colaboração ou infor-
maçao para i IUCSIUd finalidade, não implicando 1 diligiicia
dilação dos prazos, ressalvado o disposto flOS § 3° e 5° do art.
135 e nos arts. 300 e 301.

Parágrafo único - As atribuições riosos incisos III,
IX, XVI , XVII e XIX não excluem a iniciativa concorrente
de Deputado.

(APÍ]iJI() II
DAS COMISSÕES F[RMANEN]'[S

Seção 1
Da Denominação e da Competência

Art. 101 - São as seguintes as comissões permanentes:

- de Administração Pública;

II - de Assuntos Municipais e Regionalização:

III - de Constituição e Justiça:

IV - de Defesa do Consumidor e do Contribuinte;

• !!tra/ f)cL( Rcsaliiç	>;	. 20/, 1e3/7/2002.

V - de Direitos Humanos;

VI - de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia;
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VII - de Fiscalização Financeira e Orçamentária;

VIII - de Meio Ambiente e Recursos Naturais;

IX - de Política Agropecuária e Agroindustrial;

X - de Redação;

x  - 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.

• 1ci	iIo /,e/,i R'/u	n° 5.204, de.')17/2002.

Art. 102 - São matérias de competência das comissões
permanentes, observado o disposto no art. 100, especificamen-
te:

• L'/e I)ec,sa .' ürniif i :i Ia Prcsu/iiu ia n" 1, de 11/11/1997.

- da Comissão de Administração Pública:

a) a organização dos Poderes Executivo e judiciário, do
Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Advocacia do
Estado, da Defensoria Pública, das Polícias Militar e Civil e
do sistema de defesa civil;

h) o regime jurídico e o estatuto dos servidores públicos
civis e militares;

c) OS quadros de pessoal das administrações direta e mdi-
reta;
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cl) a política de prestação e concessão de serviços públicos;

e) o direito administrativo em geral;

II— da Comissão de Assuntos Municipais e Regi(-nalizaçao:

a) a divisão administrativa e judiciíria;

b) a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
de inuniciios e i alteração de limites e loporlimos lUtimUci-
pais;

c) as normas gerais de criação, or <, anizaçào e supressão de
distrito;

d) o direito urbanístico;

e) a política de desenvolvimento urbano:

1) a região de desenvolvimento, a região metropolitana, a
,Iglomeraçào urbana e a microrregian;

111 - da ( :omissào de Constituição e Justiça:

a) os aspectos jurídico, constitucional e legal das proposi-
çõcs;

h) a representação que vise i perda de mandato de Depu-
tado, nos casos previstos no § 1'' do art. 53:

C) o pedido de licença para processar Deputado e Secret.-
rio de Estado;

(l) o recurso de decisão de questão de ordem, na forma do
1 do art. 167, de deCiSào de não-recebimento de proposição por

inconstitucionalidade e o recurso de que trata o 3" do au. 112;
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e) a adequação de proposição às exigências regimentais, nos
termos do disposto no § 5° do art. 173 e no § 2° do art. 288;

IV - da Comissão de Defesa do Consumidor:

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

1)) a orientação e a educação do consumidor;

c) a economia popular e a repressão ao abuso do poder
econ Iii ico;

cl) (Revogado pela Resolução n° 5.204, de 31712002)

O texto anterior dizia:

a composç o, a (jua/idade, a apïeeii itdo, a publicidade e a
cIisir,liuz ( âo de bens e ser;,(os;

e) a política de abastecimento;

1) as relações entre o fisco e o contribuinte, com vistas t

promoção de uni relacionamento fundado em cooperação,
respeito mutuo e parceria;

'Acrescido pela Resolução n' 5.20 .1, de 3/7/2002.

g) a orientação e a educação do contribuinte;

Acrescido pci Resoiiicdo ,i"5. 201, de 3/7/2002.

h) a fiscalização do cumprimento, pelo poder público es-
tadual, das normas constitucionais de defesa dos direitos do
contribuinte;

o Acrescido pela Resolução n" 5.204, d(-.',1712002.
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V - (Li. Coiriissio de Direitos 1 lumanos:

a) a defesa dos direitos individuais e coletivos;

b) a defesa dos direitos políticos;

e) a defesa dos direitos das etnias, das mulheres e dos gru-
pos sociais minoritíirios;

(1) a política de segurança ph 1 ic.t;

e) a promoção e a divulgaç.i.o dos direitos humanos;

VI - da Comiss?to de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia:

a) a política e o sistema educacionais;

h) a política de desenvolvimento e proteção do património
cultural mineiro;

e) a promoçâo do desporto e do la/eu;

d) o estudo, a pesquisa e OS programas de desenvolvimen-
to da ciência e da tecnologia;

Vil - da Comissío de Fiscalizaç3o Financeira e Orçamen-
ttria, sem prejuízo da competência específica das demais Co-

misses:

a) o plano plurianual, as diretrizes orçamentarias, o orça-
mento anual,, O credito adicional (- as contas publicas,
destacadainente as apresentadas aliudinlente pelo Governador
do Lstado;

1)) o acompanhamento da execuço de políticas públicas e
a fiscalização de investimentos;
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c) o sistema financeiro e a rnatria tributária;

d) a repercussão financeira das proposições;

e) a comprovação de existência e disponibilidade de recei-
ta, nos termos do inciso 1 do art. 68 da Constituição do Esta-
do;

1) a mataria de que tratam os incisos XIV e XVI do art.

g) as subvenções sociais;

VIII - da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Natu-

a) a política e o direito ambientais;

h) a preservação da hiodiversidade;

c) a proteção, a recuperação e a conservação dos
ecossiste mas;

(1) o controle da poluição e da degradação ambientais;

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

0 a educação alTibiental;

g) a política de recursos atmosféricos, hí(lricos,
energéticos, minerarios, de SOlOS e bi6ticos;

IX - da Comissão de Política Agropecuária e Agroin-
dustrial:

a) o fomento da produção agropecuária;

Em
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b) a agroindustrialização e o desenvolvimento do ncg-
ciO agrícola;

c) a política Iundiiria:

(i) a promoção do desenvolvimento rural e do bem-estar
Social il() campo;

(-) a alienação e a concessão de terras publicas;

X - da Comissão de Redação, .1 redação Iinal das proposiçcs;

XI - da Comissão de Saúde:

a) a saúde;

h) a assistência médica, hospitalar e sanitria;

c) a prevenção das deIicincias tísica, sensorial e mental;

d) (> saneamento básico;

XII - da Comissão de Transporte. Comunicação e Obras
Públicas:

a) a política estadual de planejamento, gerenciarnento,
construçào e manutenção dos sistemas de Ir.IIIsporIC rodovia-
rio, ferroviário, hidroviario e aeroviario;

h) a política de ordenaçào e exploração dos serviços de
transporte i nterm unicipal;

c) a política de concessão e funcionamento dos terminais
e vias de transporte;

(1) a política de educação para segurança fl() transito;



e) OS meios de comunicação social e a liberdade de im-
prensa;

f) a política de informática, automação e comunicação;

g) os assuntos atinentes a obras públicas;

Xlii - da Comissão de Turismo, 1 ii(lustria e Comércio:

a) a política e o sistema regional de turismo;

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

e) a política económica, os pianos e OS programas esta-
duais, regionais e setoriais de desenvolvimento integrado do
Estado;

d) as relações internacionais que envolvam negociações
nas áreas de turismo, indústria e comercio, bem corno a parti-
cipação no Mercado Comum do Sul - M ERCOSUL - e em
outros blocos económicos;

XIV - da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social:

a) a defesa e a promoção do trabalho;

h) a assistência social e a previdencitria;

c) a proteção à família, t criança, ao adolescente e ao idoso;

(1) a integração social do portador de (]eficiência;

XV - da Comissão de Segurança Pública:

*Acrescido pela Resoliiço n" 5.204,(1(,.'V712002.
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a) a po 1 ít ica de segurança pób li ca;

E)) a política de combate ao crime organizado;

c) a política carceriria;

(l) a política de recuperação e de reintegração social de
egressos (1() sistema prisional

C) a delesa civil.

Art. 103 - Compete às comissões permanentes apreciar,
conclusivamente, em turno uIue(), as seguintes proposições,
ressalvado o disposto no art. 104:

- projetos de lei que versem sobre:

a) declaração de utilidade pública;

b) denominação de próprios publicos;

LI - projetos de resolução que 1 ratem de subvenções;

LII - requerimentos escritos que solicitarem:

a) providência a órgão da administração pública;

h) manifestação de pesar por falecimento de membro do
poder i ú 1)1 ico;

e) manifestação de apoio, aplauso, regozi jo ou congratulações;

(1) nian i !est ação de repúdio ou protesto.

Par.tgraío único - os requerimentos a que se refere o
inciso 111 prescindem de parecer.

!/t i)ccia .\Hrnl/l :. J,- 	n' 9, de 2414/2001.
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Art. 104 - Ao l > lenírio será devolvido o exame, global
ou parcial, do mérito de proposição apreciada conclusivamente
pelas comissões, se, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas con-
tadas da publicação da decisão no 6rgão oficial dos Poderes do
Estado, houver requerimento de '/ (um décimo) dos mem-
bros da Assembléia Legislativa.

§ 1° - Na ocorrência do disposto neste artigo, as emendas
apresentadas ao pro j eto ou requerimento poderão receber
parecer oral de relator designado em Plenário.

§ 2° - Concluída a votação, o projeto será encaminhado
Comissão de Redação.

Art. 105 - Na tramitação das proposições submetidas i
deliberação conclusiva das comissões, serão observadas, no que
couber, as disposições regilitelitais aplicáveis às matérias sujei-
tas i. deliberação do Plenário.

Seção II
Da Composição

Art. 106 - A designação dos membros das comissões per-
manentes far-se-t no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
instalação da Primeira e da Terceira Sessões Legislativas Or-
dinárias, e prevalecerá pelo prazo de 2 (dois) anos, salvo na
hipótese de alteração da composição partidiria e observado o
disposto nos § 7° e 8° do art. 71.

Parágrafo único - Considerar-se-á provisória a designa-
ção dos representantes das Bancadas ou dos Blocos Parlamenta-
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res cujos Líderes não se houverem manifestado dentro do pra-
zo estabelecido neste artigo.

Art. 107 - As comissões permanentes são constituídas
de 5 (cinco) membros, exceto as de i\dministraçto Pública, de
(;o11stiutiç)ejt1stiçaedc Fiscalivaço Financeira eOrçamen-
tria, que INC compõem de 7 (sete) membros.

Art. 108 - () Deputado pode, como membro ciei i VO.

fazer parte de até 2 (duas) comissões permanentes.

Paragral() único - No caso de o I)eputado.ser indicado
para integrar mais de 2 (duas) comissões, prevalecerá, i falta
de sua opÇao imediata, a indicaç) para as 2 (duas) primeiras.

Art. 109 - Será publicada no ()i -,-,ào oficial dos Poderes
do Estado, semanalmente, a relaç3o das comissões permanen-
tes, com a indicaçto do dia e da hora das reuniões e os nomes
dos seus membros efetivos e suplentes.

CAPÍTULO III

DAS (X)MISSÔES l'1Ml)RR1AS

Ari. 110 - As comissões temporárias são:

1 - especiais;

II - de inquérito,

111 - de representação.

Par.graío único - A comiss3o temporaria scri composta
de 5 (cinco) mcm bros, salvo:

1 - a de inquérito, que terá 7 (sete) membros;
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II - a indicada na alínea "d" do inciso 1 do art. 111, cuja
composição obedecerá à legislação pertinente;

III - a de representação, cuja composição será determina-
da pelo Presidente da Assembléia.

Seção 1
Das Comissões Especiais

Art. III - São comisscs especiais as constituídas para:

- emitir parecer sobre:

a) proposta de emenda à Constituição;

h) veto a proposição de lei;

e) escolha dos titulares dos cargos previstos no inciso
XXII1 do art. 62 e no inciso II do § 1° do art. 78 da Constitui-
ção do Estado;

d) pedido de instauração de processo por crime de res-
ponsahil i(ld(!e

II - proceder a estudo sobre matéria determinada ou
desincumbir-se de missão atribuída pelo Plenário.

1° - As comissões especiais serão constituídas pelo Pre-
sidente da Assembléia, atendido o disposto nos arts. 97 e 98.

§ 2° - O Presidente não receberá requerimento de consti-
tuição de comissão especial que tenha por objeto matéria afeta
a comissão permanente ou à Mesa da Assembléia.
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3° - As comissôes a que se refere o inciso II apresenta-
ra() relatorio, na forma do art. 114.

§ 4° - As com issôes de que trata o inciso II ter?to o prazo
de até 60 (sessenta) dias para a concluso de seus trabalhos.
prorrogve 1 1 (uma) vez, por até a metade, mediante delibera-
Ç3() do Plenário.

A	 15	 ti- Na ocorrcncia o previsto 110 i i1c1s() 11, O pri 11W! ()

signaLiri() dc) requerimento fará parte da ComiSSio e, em se
tratando de membro da Mesa da Assenihkia, a vaga fica asse-
gurada 'i representação partidária a que ele pertença.

Seçio 11
1)a Comissão Parlamentar de Inquérito

Art. 112 - A Assembléia Legis'ativa, a requerimento de
V. (u 111 terço) de seus membros, consi ii. iii ra cumiSsao parIa-
mentar de incluerito para apuraçao de lato determinado, no
prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a qual lerá poderes de
investigaça) próprios das autoridades judiciais, além de ou-
tros previstos em lei e neste Regi incuto.

§ 1° - Considera-se fato determinado o acontecimento
de relevante interesse para a vida piblica e para a ordem cons-
titucional, legal, económica e social do Istado, que demande
investigaçto, elucidação e fiscalizaç3o e esteja devidamente ca-
racteriiado no requerimento que deu origem a comiSS3().

§ 2° - O prazorelendo neste artigo poderá ser prorroga-
do[)( m- até a metade, a requerimento ) d,i CO1fliSS3().

§ 3° - () Presidente deixará de receber o requerimento
que não atenda aos requisitos regimentais, cabendo dessa dcci-



são recurso ao Plenário, no prazo de 5 (cinco) dias, ouvida a
Comissão de Constituição e justiça.

Redaçâo dada pela Resol,iço ii" 518J, de 11/7/1998.

§ 40 - Recebido o requerimento, o Presidente o despa-
chará à publicação.

§ 50 - No prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publi-
cação do requerimento, os membros da comissão serão indi-
cados pelos Líderes.

§ 6° - O primeiro signatário do requerimento fará parte
da comissão, não podendo ser seu Presidente ou relator.

§ 70 - No caso de o primeiro signatário do requerimento
ser membro da Mesa da Assembléia, sua vaga fica assegurada i
representação partidária a que ele pertença.

§ 80 - Esgotado sem indicação o prazo fixado no § 5°,
Presidente, de ofício, procederá à designação dos membros da
comissão.

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

Art. 113 - A comissão parlanientar de inquérito poderá,
no exercício de suas atribuições, determinar diligencias, con-
vocar Secretário de Estado, tomar depoimento de autoridade,
ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar informa-
ções, documentos e serviços, inclusive policiais, e transportar-
se aos lugares onde se fizer necesstria a sua presença.

§ 1° - Indiciados e testemunhas serão intimado s, na for-
ma da legislação federal específica, que se aplica, sub-
sidiariamente, a todo o procedimento.



2' - No caso de nao-comparecimcnt() do indiciado ou
da testemunha sem motivo justificado, • cOi11iSS() adot ará as
providências necessrias ao cumprimento da ordem.

- A cofl'iiSSto parlamentar de inquerito, por delihe-
ração de seus membros, comprovada a impossibilidade de aten-
dimento da intimaçto por parte de indiciado ou testemunha,
poder.i deslocar-se daS dependências da AsseiiihIia legislativa
para tomar o depoimento.

Art. 114 - A comissão apresentara relatori() ci rciinstaii-
ciado, contendo suas conclusões, o qual ser eiicaiiiiiiliado t
Mesa da Assembléia, para publicaçao e providencias de sua
competência e, quando for o caso, remessa:

- ao) Ministério Pihlico ou a Procui-adoria-Cci-a! 1J

Estado:

II - ao Poder Executivo, para as providencias saneadoras
de caruter disciplinar e administrativo, assinalando prazo hí-
hil para seu cumprimento:

III - (omissoo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentá-
ria e ao Tribunal de Contas, para as providências previstas no
art. 76 da Consi tu içO do Estado;

IV - autoridade i qual esteja afeto o coiiheciniciito da
n1atoria.

Parugraío unico - As conclusões do rclatrio podcro ser
revistas pelo Plenário, na forma do art. 104.
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Seção III
Da Comissão de Representação

Art. 115 - A comissão de representação será constituída
de ofício ou a requerimento, para estar presente a atos em nome
da Assembléia Legislativa.

§ - A representação que implicar anus para a Assem-
bléia Legislativa somente poderá ocorrer se houver disponibi-
lidade orçamentária.

§ 2° - Não haverá suplência na comissão de representa-
ção

30 - Quando a Assembléia Legislativa se fizer represen-
tar em conferência, reunião, congresso ou simpósio, serão pre-
ferencialmente escolhidos para compor a comissão os Depu-
tados que se dispuserem a apresentar tese ou trabalho relativo
ao te11irio.

CAPÍTULO IV
DA VAGA NAS COMISSÕES

Art. 116 - A vaga na comissão verificar-se-á por renún-
cia, perda do lugar, des1liação do partido pelo qual foi feita a
indicação e nos casos previstos nos arts. 50 e 55.

1° - A renúncia tornar-se-t efetiva desde que, formali-
zada por escrito, seja encaminhada ao Presidente da Assem-
bléia.
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A perda do lugar ocorrerá quando o membro efeti-
V() d3. COflUSSãO, no exercício do mandato, deixar de compare-
cer a 5 (cinco) reuniões ordimiarias consecutivas ou a 10 (dez)
alternadas, na sessão legislativa ordinária.

§ 3° - O Presidente da Assembléia designará novo mcm-
I)r() para a comissão, em caso dc V.it,.I, observado o disposto ii()
art. 97.

§ 4° - () Líder disporá de 5 (cinco) dias úteis para a mdi-
cação de que trata o art. 97, tendo ciii vista o disposto no pará-
grafo anterior.

§ 5° - Esgotado o prazo sem indicação, aplica-se o dispos-
to no parágrafo único do art. 106.

CAPÍTtJL() \'
DA SUBSTITUIÇÃO DE MFN'IRR() [)E C()MISSÃ()

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

Parágrafo único - Se o coniparecinieino do membro efe-
tivo ou suplente ocorrer depois de iniciada a reunião, o subs-
tituto nela permanecera até que conclua o ato que estiver pra-
ticando.



CAPÍTULO VI

DA PRESIDÊNCIA DE COMISSÃO

Art. 118 - Nos 5 (cinco) dias seguintes ao de sua consti-
tuição, reunir-se-ti a comissão, sob a Presidência do mais idoso
de seus membros, para eleger o Presidente e o Vice-Presiden-
te, escolhidos entre OS membros efetivos.

Parágrafo inico - Até que a eleição se verifique, exercera
a Presidência o membro mais idoso.

Art. 119 - Na ausência do Presidente e do Vice-Presiden-
te, a Presidência caberá sucessivamente ao mais idoso dos mem-
bros efetivos, suplentes ou substitutos.

Art. 120 - Ao Presidente de comissão compete:

1 - submeter \ comissão as normas complementares de seu
funcionamento, fixando dia e hora das reuniões ordinárias;

II - dirigir as reuniões, nelas mantendo a ordem e a sole-
nidade;

III - determinar que seja lida a ata da reunião anterior ou
dispensar sua leitura e considerá-la aprovada, ressalvadas as
reti ticaçõcs, assinando-a com os membros presentes;

IV - dar conhecimento \ comissão da matéria recebida;

V - 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 - proceder à votação e proclamar seu resultado;

IX - resolver questão de ordem:

X - enviar à Mesa da Assemhlia a lista dos 1)epmados
iesenles;

XI - determinar a retirada de mairia da pauta, por deli-
beração da comissão e nos casos previstos no inciso VIII do
art. 232 e no	IV do art. 233:

XII - declarar a prcjiidicialidade de proposição;

XIII - decidir sobre requerimento sujeito a seu despacho;

XIV - prorrogar a reunião, de ofício ou a requeri incuto;

XV - suspender a reunião, se as circunstâncias o exigi-
rem;

X\`1 - organizar a pauta:

XVII - c i Vocar reunião extraordinária, de ul icio ou a
requerimento da maioria dos membros da coinis3( ;

XVIIIIii - conceder vista de proposição a membro da Co-
missão;

XIX - assinar a correspondência,

XX - assinar parecer da comissão com os demais mem-
bros;

XXI — enviar à Mesa da Assembléia a mauria apreciada
ou não, se íor o caso;
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XXII - enviar as atas à publicação;

XXIII - solicitar ao Líder de Bancada ou de Bloco Parla-
mentar indicação de substituto para membro da comissão;

XXIV - encaminhar à Mesa da Assembléia, no final da
sessão legislativa ordinária, relatório das atividades da comis-
são;

XXV - solicitar ao Presidente da Assembléia que enca-
minhe e reitere pedidos de informação;

XXVI - determinar, de ofício ou a requerimento, local
para realização de audiência pública em regiões do Estado, para
subsidiar o processo legislativo, observada a disponibilidade
orça me nt .ria;

XXVII - receber petição, reclamação, representação ou
queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autorida -
de ou entidade públicas e adotar o procedimento regimental
adequado;

XXVIII - comunicar ao Presidente da Assemhlia a ocor-
rncia da hipútese prevista no § 2° do art. 116;

XXIX - designar substituto de membro da comissão.

XXX - deferir pedido de distribuição de avulso.

/1 cresculo /N'Iil Rsoliíço n"5 183, de 141711998.

Parágrafo 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 § 1° do art. 124.
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Art. 121 - O Presidente podert atuar como relator e
terá voto fldS deliberações.

Paragraío unico - Em caso de empate, repetir-se-á a vota-
çío e, persistindo o resultado, o Presidente decidira pelo voto
de qualidade, ressalvado o disposto n(	3° do art. 129.

CAPÍ1UI,0 VII
DA REUNl\.) 1)E ( X)MISS.\()

Art. 122 - A reunido de coniissio e publica, podendo ser
secreta, nos termos deste Regimento.

§ 1 - Na reunito secreta, atuará como secrettrio um dos
membros da comissão, designado pelo Presidente.

§ 2° - Os pareceres, os votos em separado, as declarações
de voto e as emendas apresentados cm reunião secreta e a res-
pectiva ata Ser() entregues, em envelope lacrado, : Mesa da
Asseinblia, pelo Presidente da cumissto.

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

§ 4° - Aplicam-se aS reuniões de coflhiSS(), 110 (1 1W cou-
ber, as disposiçoes relativas is reuniões de Plcii,rio.

Art. 123 - As reuniões de comissão s3o:

1 - ordinárias, as que se realizam nos termos do art. 125;

11 - extraordinárias, as que se realizam cm horário ou dia
diversos dos fixados para as ordi ri irias, convocadas pelo SCII
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Presidente, de ofício ou a requerimento da maioria de seus
membros;

III - especiais, as que se destinam t eleição do Presidente,
do Vice-Presidente ou \ exposição de assuntos de relevante
interesse público.

• Redação dada pela Resoluçào n" 5183, de 141711998.
• R tuI. unentado pela Delibera çdü	1728, de 41511999.

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

1° - Se a convocação se fizer durante a reunião, será
comunicada aos membros ausentes, dispensada a formalidade
deste artigo.

2° - Na ocorreiicia do previsto no parágrafo anterior,
só poderá ser incluída matéria nova tia pauta da reunião, ob-
servado o interStici() de 6 (seis) horas.

Art. 125 - A reunião de comissão terá a duração de 4
(quatro) horas, prorrogável por até a metade desse prazo.

1° - A reunião ordinária realiza-se em dia e horário
prefixados.

§ 2° - A comissão reune-se com a presença de mais da
metade de seus membros.

§ 3° - A reunião de comissão com a presença de convida-
dos poderá ser aberta com qualquer número de membros.

§ 4° - O disposto no parígrafo anterior não se aplica a
reunião de comissão parlamentar de inquérito.

-A cresudo pela l?esvliíçdo n 518$, de 111711998
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Art. 126 - Terá computada a presença, para todos os elei-
tos regimentais, como se no Plenario estivesse, o Deputado
presente a reunião de comissão realizada no Palácio da Incon-
Íidêiicia concomitantemente com reunião da Assembléia
1 .egislat iva.

UM W  .\'niiii'a I. M y h Ou È i ' 7, th: 27112000.

Par.gralo UfliCO - Ao Presidente de COI1I1SSãO cumpre
enviar t Mesa da Assembléia, 110 momento de verificação de
/lIOï1(?1/, i relação dos presentes a reuinão.

Art. 127 - Fica assegurado ao 1 )cputado fazer-se acompa-
nhar de i'sessoramento propri() no transcurso da reunião de
comissão), limitado a 1 (um) assessor por representação parti-
dária.

Parágrafo iinico - A disposição comida neste artigo não
se aplica a reunião da Mesa da Assembléia.

CAPÍTULO \'lll
DA REUNIÃO CONjLJN1i\ 1». (;OMISSÔES

Art. 128 - Sem pre j uiz() do exame preliminar da Gomis-
sao de Coivtituiçào e Justiça, 2 (duas) ou mais comissões reú-
miem-se con juntamente:

- eni cimniprirnento de disposição regimental;

II - [)OF deliberação de seus miiemnhros.

Paragralo) unico - A convocação de reunião conjunta serm
publicada 110 rgão oficial dos Poderes do Estado, constando
no edital seu objeto, dia, hora e local de redlizaçàt).



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

§ 1° - Na ausência dos Presidentes, caberá a direção dos
trabalhos a um dos Vice-Presidentes, observada a ordem de-
crescente de idade, ou, na falta destes, ao mais idoso dos mem-
bros presentes.

§ 2° - Quando a Mesa da Assembléia participar da reu-
nião, os trabalhos serão dirigidos pelo seu Presidente.

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

Art. 130 - Na reunião conjunta, exigir-se-á de cada comis-
são o quoruin estabelecido para reunião de comissão isolada.

§ 1° - () Deputado que fizer parte de 2 (duas) das
sões reunidas terá presença contada em dobro e direito a voto
cumulativo.

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

§ 30 - O prazo para emissão de parecer será comum às
comissões.

(;A1)ÍTUL0 IX
DA ORDEM DOS TRABALI los

Art. 131 - Os trabalhos de comissão obedecem à ordem
seguinte:
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1 1 - Parte - Expediente:

a) leitura e aprovação da ata

h) leitura da correspondencia e da matéria recebi(-la;

e) designação de relator;

2 .1 - Parte - Ordem do Dia:

a) discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita
a apreciação do Plenário,

b) discussão e votação de proposição que dispensar a apre-
elação do Plenário;

C) discussão e votaç3.() de proposição da comissão.

S 1 - A ordem do dia pudera ser alterada por delibera-
Ç( da coniissao, a requerimento de qualquer de seus mem-
bros.

§ 2" - E vedada a apreciação de proMo ou de parecer So-
bre pro j eto que não conste cm pauta previamente distribuída.

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

S 1" - A leitura da ata pudera ser dispensada por delibera-
Ç3() da coinissao.

2" - Se houver proposição sujeita a deliheraçao conclu-
Siva de comissão), a ata conhira os dados essenciais relativos a
sua tramitação.



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

Art. 134 - Contado da remessa da proposição, o prazo
para a comissão emitir parecer, salvo exceções regimentais, é
de:

1 - 20 (vinte dias), se relativo a projeto;

II - 10 (dez) dias, se relativo a requerimento, emenda, men-
sagem, ofício, recurso e instrumento assemelhado.

Art. 135 - A distribuição de proposição ao relator será
feita peio Presidente da comissão.

O Presidente podera designar relator antes da reu-
nião, dando ciência do ato aos membros da comissão.

o RC(/aÇO (laJa pela Re5n1uJ( ii 5183, de 141711998.

§ 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.

§ 3° - O relator, juntamente com os relatores parciais,
quando for o caso, teráa metade do prazo estabelecido no ar-
tigo anterior para emitir seu parecer, podendo este prazo ser
prorrogado, a seu requerimento, por 2 (dois) dias.

§ 4° - Na h ipotese de perda de prazo, será designado novo
relator, para em it ir parecer em 2 (dois) dias.

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



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

I'?.elaçui /aa pe/. //uçn i" S I 	c/ 1117/1998.

1 - A vista será concedida pelo Presidente. por 24 (vin-
te e quatro) horas, sendo comum aos membros da comissão,
vedada a sua renovação.

§ 2° - I)istribufdo cm avulso o parecer. sua discussão e vota-
ção sera() adiadas para a reunião seguinte, que se realizará apósapós o
interstício de 6 (seis) horas contadas do termino da reunião.

§ 3° - A disi rihtiiçao de avulso do parecer dever3. ser
requerida pelo relator antes da leitura deste.

)'tlh?f)/t	,j' 5/X, le 1417/1998.

4° - Em reunião conjunta, a vista scrá concedida por
comissão, permitida a distribuição do avulso após a votação
do parecer da comissão precedente.

• I/'i,,,m r,U/() /eIi / ( J/I/Ç	n 5 ix;, (/C 14/7/! 99$.

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

§ 1° - No decorrer da discussão, podcrá ser proposta
emenda.

§ 2 - Para discutir o parecer, o autor da proposição e o
relator podcro usar da palavra por 20 (vinte) minutos, e os
demais Deputados, por 10 (dez) minutos.

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



Art. 138 - Encerrada a discussão, passar-se-ti à votação.

§ 1° - Aprovada alteração cio parecer com a qual concor-
de o relator, a ele será concedido prazo até a reunião seguinte
para nova redação, que dara forma à mataria aprovada.

§ 20 - Será concedido igual prazo para retificação da nova
redação.

§ 
30 - Rejeitado o parecer, o Presidente designará novo

relator, que, no prazo de 2 (dois) dias, dará forma ao que a
comissão houver decidido.

Art. 139 - Para efeito de contagem, OS votos relativos ao
parecer São:

- favoríveis, OS "pela conclusão", os "com restrição" e
os "em separado" não divergentes da conclusão;

II - contrários, os divergentes da conclusão.

Parágrafo unico - Considerar-se-í voto vencido o pare-
cer rejeitado.

Art. 140 - 1 )istrihtiída a mais de 1 (uma) comissão e ven-
cido o prazo de uma delas, a proposição poderá ser remetida
pelo Presidente da Assembléia ao exame da comissão seguin-
te, de ofício ou i requerimento.

Art. 141 - Esgotado o prazo das comissões, o Presidente
da Assembléia avocará a proposição para inclusão na ordem
do dia, de oficio ou a requerimento.

Parágrafo único - Estando a proposição em condições de
ser apreciada em Plenário e tendo) sido apresentado requeri-



mento para incluí-Ia na ordem do dia, o Presidente o fará numa
das reuniões cios 5 (cinco) dias 'ueis subsequentes.

Art. 142 - Quando, vencido o prazo e após notificação
do Presidente, membro de comissão retiver proposição, será
o fato comunicado ao Presidente da Assembléia, que deterim-
nará a utilização do processo suplementar.

Art. 143 - A membro de comissão e a Líder de Bancada e
de Bloco Parlamentar serão prestadas informações sobre a dis-
tribuição, os prazos e outros dados relativos a tramitação de
proposição em comissão.

CAPÍTULO X
DO PARECER

Art. 144 - Parecer é o pronunciamento de comissão, de
caráter opinativo, sobre mauria sujeita a seu exame.

Art. 145 - O parecer será escrito e concluirá pela aprova-
ção ou pela rejeição da matéria, salvo o da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, que se restringiri ao exame preliminar de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

1° - O parecer podert ser oral, quando relativo a reque-
rimento OU emenda de redação final ou quando da ocorrência
de perda de prazo pela comissão.

2° - Incluído o projeto na ordem do dia, sem parecer, o
Presidente da Assembléia designai--lhe- relator, que, no pra-
zo de 24 (vinte e quatro) horas, emitirá parecer no Plenário



sobre o projeto e emendas, se houver, sendo-lhe facultado apre-
sentar emendas.

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

S 1° - O parecer sobre as escolhas referidas no inciso
XXIII do art. 62 e no inciso II do 1° do art. 78 da Constitui-
ção do Estado constar de:

1 - 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 i comissão o
parecer emitido cm desacordo com as disposições deste artigo.

Art. 147 - O parecer será enviado t Mesa da Assembléia
para os fins deste Regimento.

Art. 148 - Se a comissão concluir pela conveniência de se
formalizar determinada matéria em proposição, esta constará
no parecer e sei-lí suhnietida aos trmites regimentais.

CAPÍTULO XI
DO ASSESSORAMENTO ÀS COMISSÕES

Art. 149 - As comissões contarão com assessoramento
específico e consultoria técnico-legislativa em suas respectivas
arcas de competência.



Art. 150 - Poderá ser elaborada nota técnica sobre pro-
posiç1io, a requeri ment() de coiii isso, dc Presidente de com is-
StO Ou de relator.



TÍTULO VI

DO DEBATE E DA QUESTÃO DE ORDEM

CAPÍTULO i
DA ORDEM DOS DEBATES

Art. 151 - Os debates realizam-se com ordem e solenida-
de, não sendo permitido o uso da palavra sem que esta tenha
sido concedida.

Parágrafo único - O Presidente da Assembléia determi-
nará a cessação do apanhamento taquigrtfico das palavras pro-
feridas em desatendi mento à norma deste artigo.

Art. 152 - 1 lavendo descumprimento deste Regimento
no curso dos debates, o Presidente da Assembléia adotará qual-
quer das seguintes providencias:

1 - advertência;

II - cassação da palavra;

III - suspensão da reunião.

Art. 153 - O Presidente da Assembléia, entendendo ter
havido prática de ato incompatível com o decoro parlamen-
tar, adotará as providencias indicadas nos arts. 59 a 61.

Art. 154 - O Deputado deve falar de pé, da tribuna ou do
Plenário, salvo permissão do Presidente, nos termos do inciso
II do art. 232.

Art. 155 - O pronunciamento feito durante a reunião
constara na ata a ser publicada no 6rgão oficial dos Poderes do
Estado.



Não ser't autorizada a publicação de pronuncia-
mento que contiver violação a direito constitucional ou a nor-
ma regimental.

2° - Poderão o orador e o aparteante rever o seu pro-
Ilunciamento, em prazo não superior a 24 (vinte e quatro)
horas.

3° - Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo ante-
rior, o pronunciamento será publicado sem revisão do ora-
dor, juntamente com o registro dos incidentes sobrevindos.

§ 4° - Os originais de documentos lidos em Plenário ou
em comissão passam a fazer parte do arquivo da Assembléia
Legislativa.

§ 5 0 - Não é permitida a reproduçào de pronunciamento
no órgão oficial dos Poderes do Estado sob a alegação de se
corrigir erro ou omissão.

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

1 - apresentar e discutir proposição;

II - encaminhar votação;

III - argüir questão de ordem;

IV - dar explicação pessoal;

V - fazer comunicação;

VI - falar sobre assunto de interesse público;

VII. - solicitar retificação da ata.

II



Art. 157 - () Deputado inscrever-se-á ciii livro próprio
para:

- falar tio Grande Expediente, a partir da reunião anterior;

II - discutir proposição e falar na 3a Parte da reunião,
após o anúncio da ordem do dia.

§ 1° - A 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
3 a Parte, terá preferência para fazer uso da palavra o Deputa-
do que o fez há mais tempo na sessão legislativa, observada a
ordem de inscrição.

• 1 u/e I)i.0 •\nrn/u,:( (/ i I'YCUl(')lCld n 5, de 241811999.

Art. 158 - Quando mais de 1 (um) Deputado estiver ins-
crito para discussão, o Presidente da Assembléia concederá a
pai av ra na seguinte ordem:

- ao autor da proposição;

11 - ao relator;

111 - ao autor de voto vencido ou em separado;

IV - ao autor de emenda;

V - a um Deputado de cada representação partidária ou
Bloco, alternadam ente, observada a ordem numérica da res-
pectiva composição.

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

1 - desviar-se da matéria cm debate;



II - usar de linguagem ilupropria;

III - ultrapassar  o prazo concedido;

IV - deixar de atender aaIertiicia.

Art. 160 — Na CliSCUSSl() OU fl() eilcUl1iFihdfl1ei1t() de vota-
çio, o I)eptitado pudera falar 1 (t1111,1) vei.

Art. 161 - () Deputado tem o direito de prosseguir em
seu pronunciamento interrompido pelo tempo que lhe
tar, salvo na hipotese de cassaç3o da palavra ou de encerra-
mento do Grande Expediente ou da Terceira Parte da reu-
flido.

Art. 162 - Aparte é a breve i nterrupçu) do orador para
discussão do assunto em debate.

1 - O tempo de aparte no excederá a (três) minutos
no Grande Expediente.

lcrescn/ope/z ReJ/:fç.u) n 5.	de 11/7' 1998,

- Não será admitido aparte:

• RcnunztruIpI	 '2 ). /X,	///7 /99S.

- as palavras do Presidente;

II - no encaminliaiiiento de votação;

III - em explicaçít) pessoal;

IV - a questão de ordem;

V - quando o orador declarar que i1() o concede.

ml



Art. 163 - Os apartes e as quest6es de ordem consenti-
dos pelo orador e OS incidentes por ele suscitados serão com-
putados no prazo de que dispuser para seu pronunciamento.

Art. 164 - Ao Deputado ou partido político que tenha
sido citado em pronunciamento e não tenha tido oportunida-
de de manifestar-se será dada a palavra, pelo prazo de 5 (cinco)
minutos, exceto na ocorrência de decurso do prazo regimen-
tal.

o VulcDecjsào \'ornzatii da Presidência n°2, dc 5/3/1998.

Parágrafo único - A palavra somente sert concedida a 1
(um) Deputado por representação partidária.

CAPÍTULO II
DA QUESTÃO DE ORDEM

Art. 165 - São consideradas questão de ordem as dúvidas
sobre interpretação deste Regimento, na sua pratica, ou as re-
lacionadas com o texto constitucional.

Art. 166 - A questão de ordem será formulada, no prazo
de 5 (cinco) minutos, com clareza e indicação do preceito que
se pretender elucidar.

o Redação dada pela Resolução ?i" 5. 183, de 141711998.

§ 1° - Se o Deputado não indicar inicialmente o preceito,
o Presidente da Assembléia rctli-ar-llic-á a palavra e determi-
nará sejam excluídas da ata as alegações feitas.

§ 2 0 - Não se poderá interromper orador na tribuna para
argüição de questão de ordem, salvo com o seu consentimento.
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§ 30 - Durante a Ordem do Dia, só poderá ser argüida
questão de ordem atinente à matéria que nela figurar.

% 40 - Sobre a mesma questão de ordem, O Deputado po-
derá falar 1 (uma) vez.

Art. 167 - A questão de ordem formulada no Plenário
será resolvida em definitivo e tempestivamente pelo Presiden-
te da Assembléia.

§ 10 - Quando a decisão for relacionada com o texto cons-
titucional, 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 somen-
te será recebido se entregue à Mesa da Assemhkia, por escri-
to, no prazo de 2 (dois) dias a contar da decisão.

§ 3° - O recurso será remetido à Comissão de Constitui-
ção e Justiça, que sobre ele emitirá parecer, no prazo de 10
(dez) dias a contar da remessa.

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

Art. 168 - O membro de comissão poderá arguir ques-
tão de ordem ao seu Presidente, observado o disposto no § 1
do artigo anterior.

Art. 169 - As decisões de caráter normativo sobre ques-
tões de ordem serão, juntamente com estas, registradas em li-
vro próprio, com índice remissivo, e publicadas anualmente.



TÍTULO VII

DO PROCESSO LEGISLATIVO

CAPÍTULO i
DA PROPOSIÇÂO

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 170 - Proposição í o instrumento regimental de
formalização de matéria sujeita i apreciação da Assembléia
Legislativa.

Art. 171 - São proposições do processo legislativo:

1 - a proposta de emenda à Constituição;

II - o projeto:

a) de lei complementar;

b) de lei ordinária;

c) de lei delegada;

(1) de resolução;

III - o veto a proposição de lei e matéria assemelhada.

Parágrafo único - Incluem-se no processo legislativo, por
extensão do conceito de proposição:

- a emenda;

ii - o requerimento;
107



III - o recurso;

IV - o parecer e i nst iu ment() assemelhado;

- a reprccntaçao popular contra ato ou omissio dc
autoridade ou entidade piblicas, na forma do inciso V do 5 2
(l) art. 60 da Constituição do Estado;

VI - a ncnsagen e nstruincnto assemelhado.

Ari. 172 - Dispositivo, paii efCit() deste Regifliento. C O

artigo, o paragralo, o inciso, a alínea e o ntimero, observado,
COM relaçn> ao veto, o disposto no § 1° do art. 222.

Ari.. 173 - () Presidente da Assembléia so recebei pro-
posiça() que SatisLlÇ;1 OS seguintes requisitos:

1 - esteja redigida COffl clareza e observancia da técnica
legislativa;

II - esteja cm conformidade com o texto coiistitucional e
C()111 cst c R egi iiicnto;

t/e /MJL/lJd t (.mlS1/1lI!() /1 /1, ,'e 8111112000.

III - n3.o guarde identidade nem semelhança com outra
cm tramitação;

IV - não constitua matéria prejudicada.

tu/e 1)(/.jo j\	j/	 S, de 8/1 112000.

§ 1' - Aplica-se o disposit iios paragrafos do art. 167 a
recurso da decisão de mião-recehimento de proposição por
inconstitucional idade.

SS 2 0 - Verificada, durante a tranlitaçã(), identidade ou
semelhança, as proposiçcs posteriores serão anexadas . por

1 os



determinação do Presidente da Assembléia, de ofício ou a re-
querimento, à primeira proposição apresentada, que prevale-
cerá, salvo no caso de iniciativa privativa.

§ 
30 - A proposição que contiver referencia a urna lei ou

tiver sido precedida de estudo, parecer, decisão ou despacho
será acompanhada do respectivo texto.

§ 40 - A proposição que objetivar a declaração de utilida-
de publica somente será recebida pelo Presidente da Assem-
bléia se acompanhada da documentação comprobatria do
preenchimento dos requisitos exigidos em lei.

§ 5° - A proposição que versar sobre mais de uma maté-
ria será encaminhada, preliminarmente, à Comissão de Cons-
tituição e Justiça para desmembramento em proposições es-
pecífic.

Art. 174 - O registro da entrega de proposições e de ou-
tros documentos encaminhados ao Plenário ou a comissão da
Assembléia Legislativa far-se-á pelo 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 ho-
rário da entrega do documento e a rubrica do servidor encar-
regado de processá-lo.

§ 2° - Na impossibilidade da utilização do processo me-
cânico de que trata este artigo, o registro far-se-á manualmen-
te, consignando-se os dados a que se refere o parágrafo ante-
rior.

§ 3° - O documento sera registrado no horário normal
do expediente ordinário ou no decurso da reunião da Assem-
biela Legislativa ou de comissão.
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§ 4° - () registro do documento destina-se a assinalar sua
precedência e no caracteriza recebimento pelo Presidente da
Assembleia flCfll por Presidente de c0IfliSS10 1 o qual se dari na
fase regimental prpria, desde que atendidos os pressupostos
de que trata o art. 173.

() autor de proposição registrada nos termos deste
artigo pudera, mediante fllafli!eStaÇ3() por escrito, entregue no
local indicado pela Mesa ela Assembléia, desistir de sua apre-
sentaço, desde que o Presidente no tenha proferido decis?to
quanto) ao seu recebi incuto.

Art. 175 - A proposiç3o encaminhada depois do momen-
to proprio ser recebida na reunit() seguinte, exceto quando
referente a convocação de reuniio extraordinária ou de pror-
rogação da rcuniío.

Art. 176 - os projetos tramitani em 2 (dois) turnos, sa1-
VO (>5 CdSOS previstos neste Regi Inento.

Art. 177 - Cada turflo) C coiistituido de dlscussdo e vota-
ção, salvo no caso do requerimento, que nau esta sujeito) a dis-
CUSS().

Art. 178 - Excetuados os casos previstos neste Regimen-
to, a proposição só passará de um turno a outro após a audiên-
cia da comissão) ou das comissões a que tiver sido (lisi rihuída,
observado o intcrsticio de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 179 - Para garantir o prosseguimento da tramitaço
de proposição, o Presidente podcra determinarnar a íormaço de
autos suplementares.

Art. 180 - A proposiçto sera arquivada no tini da
legislatura ou, 110 seu curso, quando:

III



- for concluída a sua trarnitação;

11 - for considerada inconstitucional, ilegal ou antijuridica
pelo Plenário;

III - for rejeitada, nos termos do art. 191, ou tida por
prejudicada, nos termos do inciso 11 do art. 284;

IV - tiver perdido o objeto.

1° - Não será arquivada no final da legislatura:

1 - a proposição de iniciativa popular, cuja tramitação será
reiniciada;

II - o veto a proposição de lei e instrumento assemelha-
do;

III - o projeto de iniciativa do Governador do Estado,
com tramitação prevista nos termos do art. 208.

§ 2° - A proposição arquivada poderá ser desarquivada, a
pedido do autor, ficando sujeita a nova tramitação.

30 - Se a proposição desarquivada for 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.

aE



Seção II
Da Distribuição de Proposição

Art. 181 - A distrihuiço de propOSiÇio :1S COflhiSSCS

feita pelo Presidente (LI Assembléia, cabendo .10 1 t)_Secret.rio
Íornul lia-la em despacho.

Art. 182 - Sem preitIIl() d() CX.1111C preliminar da ( omis-
S$.() d ( OflSt it uiço C Justiça. IS propOSiÇC' 'cr3o disi ribui-
das a, no nxinio, 3 :omissCes, para exame quailt() ao
mérito, com CXeÇ() das proposições de que traiam os incisos
1, II e 111 do art. 103, cuja distribuição se fará:

1 - Comissão de Constituição e Justiça, para exame pre-
liminar, e a somente 1 (uma) comiss.o, para exame de mérito,
em se tratando das referidas nos incisos 1 e 11;

11 - a Souiieine 1 (uma) com iss.to, para exame de mérito,
fl() caso das referidas 110 inciso III.

Art. 183 - A audincia de qualquer cou1usa() shre de-
terminada matéria poderi cr requerida por Deputado ou co-
111 iss3.().

Parágrafo único - Na mesma fase de tran1itaçio, n3o se
admitira renovação de audiencia de comiss3.(), salvo para apre-
ciaç() de emenda de Plenario.

Art. 184 - Distribuída a proposição a IlhIi, de 1 (unia)
comissio, cada qual dar seu parecer.

1° - No turno, se a proposição depender de parece-
res das Comisses de Constituiç3.o e justiça e de f'iscaIizaço
Financeira e Orçamentíria, serão estas ouvidas em primeiro e
ultiufl() lugares, respectivamente.



§ 2° - No 2° turno, a proposição retornará apenas a 1
(unia) comissão para o exame dos aspectos relativos ao mri-
to, ressalvado o disposto rio art. 183.

Art. 185 - Quando a Comissão de Constituição e Justiça
concluir pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade ou pela
antijuridicidade de proposição, sera esta enviada à Mesa da
Assembléia, para inclusão do parecer em ordem do dia.

1° - Se o Plenário aprovar o parecer, a proposição será
arquivada e, se o rejeitar, será a proposição encaminhada às
outras comissões a que tiver sido distribuida.

§ 2° - No 2° turno, após o encerramento da discussão e
antes do anúncio da votação, a proposição poder  ser devolvi-
da à Comissão de Constituição e Justiça, por 1 (uma) vez, de
ofício ou a requerimento, para, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, receber parecer sobre a constitucionalidade, a le-
galidade e a juridicidade de modificação no texto original ou
de emenda apresentada no 2° turno.

§ 3° - Scrá apreciado pelo Plenário o parecer que, nos
termos do parLgraf() anterior, concluir por
inconstitucionalidade, ilegalidade ou antijuridicidade, e, se
aprovado, a matéria será retirada do texto ou deixará de ser
submetida a votação, conforme o caso.

Seção III
Do Projeto

Art. 186 - A iniciativa de projeto, observado o disposto
na Constituição do Estado, cabe:

Im



- a Deputado, podendo ser individual ou coletiva, con-
siderando-se ltItO1CS, neste caso, OS subscritores;

11 - a representação partidaria, devendo o projeto ser as-
sinado pela totalidade de seus membros;

III - a comissão ou i Mesa da Assembléia;

1V - ao Governador do Estado;

V - ao Tribunal de Justiça;

VI - ao Tribunal de Contas;

VII - 1 cidados.

§ 1 - Ao Procurador-Geral de Justiça i lacultada a mi--
ciat iva de projeto de lei flOS termos do § 2' do art. 66 da Cons-
tituiçao do Estado.

- As atribuições ou as prerrogativas regimentais
coulerid,is ao autor serao exercidas em Plenario, no caso do
projeto de iniciativa coletiva, pelo primeirO signatari() OU

quem este indicar, salvo quanto i retirada de tramitaçto, que
somente será admitidaida se requerida pela totalidade dos
si.i bsc ri 1 01e5.

§ 3° - A matéria constante em pro j eto de lei rejeitado
somente podera constituir objeto de novo projeto, na mesma

legislativa, por proposta da maioria dos membros da
Assenihkia.

Art. 187 - Não será admitido aumento da despesa pre-
vista:

Im



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

II - flOS projetos sobre organização dos serviços adininis-
trativos da Assembléia Legislativa, dos Tribunais e do Minis-
t'rio Publico.

Subseção 1
Do Projeto de Lei Ordinária

Art. 188 - Recebido, o projeto será numerado, enviado a
publicação e distribuído às Lideraiiças para conhecimento e às
comissies competentes para, nos termos elos arts. 102 e 103,
ser objeto de parecer ou de deliberação.

1 0 - Enviado à Mesa da Assembleia, o parecer será pii-
hlicado, incluindo-se o projeto na ordem do dia em 1° turno.

§ 2° - No decorrer da discussão, poderão ser apresenta-
das emendas, que, publicadas, serão encaminhadas com o pro-
jeto à comissão competente, para receberem parecer.

30 - Encaminhado à Mesa da Assembléia, será o parecer
publicado ou distribuído, e o projeto incluído na ordem do
dia para VOt1ÇàO.

4° - O Presidente poderá permitir o recebimento ante-
cipado 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 C11 1 turno, O pro j eto será despa-
chado à . missjo competente, a fim de receber parecer para o
2° turno.

§ 1° - Quando h()1.lVCr emendas aproadas, o parecer
tert a rcdaçao do Vencido.

2° - No 2° turno, o projeto sujeita-se aos prazos e as
fornialidades do 1° turno, flo) se admitindo emenda que con-
tenha matéria prejudicada ou rejeitada.

§ 3° - A emenda contendo matéria novas() ser admitida,
flO 2° turno, por acordo de Lideranças e desde que pertinente
a proposiçao.

§ 4° - A emenda, no 2° turno, é votada independente-
mente de parecer de comisso, podendo ser despachada pelo
Presidente i comissão competente, de ofício ou a requerimen-
to do Colégio de Líderes, ou ainda a requerimento de Deputa-
do, aprovado pelo Plenario, ressalvado o disposto no inciso
111 do ari. 297.

§ 5° -	a votaçto, o pro j eto é remetido i Co-
niisso de Redaçto.

Art. 190 - O projeto de lei que verse sobre data come-
morativa e homenagem cívica tramita em turno t nico.

Art. 191 - Considerar-se-i rejeitado o pro j eto que rece-
ber, quanto ao mérito, parecer contrario de todas as comis-
SÔCS a que tiver sido distribuído, salvo se houver recurso dc
Deputado, FIOS termos do ar i. 104.

Parágrafo único - () disposto neste artigo no se aplica
ao projeto distrihudo a apenas 1 (uma) cOmiSs?to para exame
do mérito.



Subseção II
Do Projeto de Lei Complementar

Art. 192 - O projeto de lei complementar será aprovado
se obtiver voto favorável da maioria dos membros da Assem-
bléia Legislativa, aplicando-se-lhe as normas de tramitação do
projeto de lei ordinária, salvo quanto aos pi-azos regimentais,
que serão contados cm dobro.

Parágrafo UI1IC() - Consideram-se lei complementar, en-
tre outras matérias previstas na Constituição do Estado:

1 - o Código de Finanças Públicas e o Código Tributário;

II - a Lei de Organização e Divisão Judiciárias;

III - o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatu-
to dos Servidores Publicos Militares;

IV - as leis organicas do Ministério Público, do Tribunal
de Contas, da Advocacia do Estado, da I)efensoria Publica, da
Polícia Civil e da Polícia Militar.

Art. 193 - Aos demais projetos de lei orgânica, estatutária
ou equivalente a código aplicam-se as normas de tramitação
do proj eto de lei complementar, salvo quanto ao quorum.

Subseção 111
Do Projeto de Rcsol ução

Art. 194 - O projeto de resolução destina-se a regular
matéria da competência privativa da Assembléia Legislativa.
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Art. 195 - Aplicam-se ao projeto de resolução as disposi-
ções relativas ao projeto de lei ordinaria.

Ari. 196 - A resolUÇ() e promulgada peio Presidente da
Assembléia, no prazo de 15 (quinze) dias Iteis contados da
data da aprovaç3n da redaçto final do projeto, sendo assinada
também pelo 1° e 2°-Secrettri0s.

Art. 197 - () Presidente da Assembléia, no prazo previs-
tono artigo anterior, podera impugnar motivadanlente o) pro-
jeto de resoluç3o ou parte dele. hipóteses em que a nIatria
será devolvida a exame do Plenário.

Art. 198 - A matéria nto promulgada seri incluida em
ordem do dia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para
deI iheraço do Plcnrio em 10 (dez) dias.

SS W - Lsgotado o prazo estabelecido neste artigo, sem
deliberaçio, a matéria perniailecerá na pauta, observado o dis-
posto no 5 3° do art. 222.

2° - Se a impugnaç3o ii3o for mantida, a matéria seri
promulgada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, observa-
do o disposto no 5° do art. 222.

Art. 199 - A resoluçoo aprovada e promulgada nos ter-
mos deste Regimento tem efic.icia de lei ordinária.
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Seção IV
Das Proposições Sujeitas a Procedimentos Especiais

Subseção 1
Da Proposta de Emenda à Constituição

Art. 200 - i\ Constituição do Estado pode ser emendada
Por proposta:

- de, no mínimo, '/; (um terço) dos membros da As-
sembléia Legislativa;

11 - do Governador do Estado;

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

Redação (la(/a pela RCSVIIIÇà() 5. 183, de 141711998.

1° - As regras de iniciativa privativa pertinentes à legis-
lação infraconstitucional flO se aplicam à competência para a
apresentação da proposta de que trata este artigo.

2° - A Constituição não pode ser emendada na vigência
de estado de sítio ou estado de defesa, nem quando o Estado
estiver sob intervenção federal.

Art. 201 - A proposta ser aprovada se obtiver (ti-'s
quintos) dos votos dos membros da Assembléia Legislativa,
aplicando-se-lhe as normas dc tramitação do pro j eto de lei or-
dinária, com as seguintes ressalvas:

1 - os prazos regimentais serão contados em dobro;
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II - indispensve1 a emissão de parecer sobre emenda de
2 0 turno;

III - entre um e outro turno, havert um interstício de 3
(três) dias.

Parágrafo uflico - A emenda i proposta será tanibem subs-
crita por '7. (um terço) dos meml.ros da A5senhl)lia
Legislativa.

Art. 202 - Aprovada em redação final, a emenda i Cons-
tituição será promulgada pela Mesa da Assembléia no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, enviada à publicação e anexada, com o
respectivo número ele ordem, ao texto da Constituição do
Estado.

Art. 203 - A matcria Coflstdflte em proposta de eiiieiidi
rejeitada ou ha\'ida por prejudicada não pode ser reapresentada
na mesma sessão legislativa ordinaria, nem em periodo de con-
vocação extraordinaria da Assembléia 1 .egislat iva.

Subseção II
Dos Pr( jetos de lei do Plano Plurianual, do Plano Mi neir

de Desenvolvimento Integrado, de Diretrizes
Orçamentárias, do Orçamento Anual e de Crédito

Adicional

Art. 204 - Os projetos de que trata CSta subseção serão
distribuídos, em avulso, aos Deputados e is comissões a que
estiverem afetos e encaminhados 2i Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçainentiria para, no prazo de 60 (sessenta) dias,
receberem parecer.



§ r - Da dISCUSSãO e da votação do parecer na Comis-
são de Fiscalização Financeira e Orçamentária poderão par-
ticipar, com direito a voi e voto, 2 (dois) membros de cada
uma das comissões permanentes às quais tenha sido distri-
buído o pro j eto, observado, tanto quanto possível, o princí-
pio da proporcionalidade das representações partidárias ou
do Bloco Parlamentar.

§ 2° - Nos primeiros 20 (vinte) dias do prazo previsto
neste artigo, poderão ser apresentadas emendas ao projeto.

§ 3 0 - Vencido o prazo estabelecido no parágrafo ante-
rior, o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária proferirá, em 2 (dois) dias, despacho de rece-
bimento das emendas, que serão numeradas e publicadas, e
(Lira publicidade, em separado, às que, por serem considera-
das inconstitucionais, ilegais ou anti-regimentais, deixar de
receber.

§ 4 0 - Do despacho de não-recebimento de emendas
hert recurso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao Presi-
dente 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 'i Mesa da Assembléia, o parecer será
publicado, incluindo-se o projeto na ordem do dia, para dis-
cussão e Votação cm turno UfliCo).

§ 7° - Concluída a votação, o projeto será remetido
Comissão de Redação.

Art. 205 - () Governador do Estado poderá enviar men-
sagem t Assembléia Legislativa para propor modificação 110



projeto, enquailt() não iniciada, na (nnissão de Fiscalização
Financeira e Orçamen Lria, a votação da parte do parecer refe-
rente à alteração proposta.

Par.tgra!o UI1ICO - A mensagem será encaminhada à Co-
missão para receber parecer, no prazo de 5 (cinco) dias, salvo
se lhe 1 -estar j)r1Z() Superior.

Art. 206 - As emendas ao pro j eto da lei do Orçamento
Anual "ti projeto que vise a n1 )difica-la somente podem Cr
aprovadas se:

1 - forem compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias;

II - indicarem os recursos necessários, admitidos os pro-
venientes de anulação de despesa e de comprovação de existên-
cia e disponibilidade de receita, excluídas as que incidam so-
bre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

h) serviço da divida;

c) transferência tributária constitucional para município;

III - forem relacionadas com:

a) a correção de erro ou Omissão;

1) as disposições do projeto.

Art. 207 - Os projetos de que trata esta subseção serão
publicados apenas em sua essencialidade.

com



Subseção III
1)0 Projeto de Iniciativa do Governador do Estado

com Solicitação de Urgência

Art. 208 - O Governador do Estado poderá solicitar
urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa.

• 1 ule bncnc/,t Co z q !1u2çi() i 42, de 11/11/2000.

1° - Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em
até 45 (quarenta e cinco) dias sobre o projeto, será ele incluído
em ordem do dia, para discussão e votação em turno único,
sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos.

l'dc Decisão Vonnitz:. (/1 Presulenua n" 6, de 22/9/1999.

§ 2° - Contar-se-i o prazo a partir do recebimento, pela
Assembléia Legislativa, da solicitação, que poderá ser feita apSs
a remessa do projeto.

Art. 209 - () disposto no artigo anterior não se aplica a
projeto que dependa de quorum especial para aprovação e a
projeto de lei orgânica, estatuttria ou equivalente a cúdigo.

Art. 210 - Sempre que o projeto for distribuído a mais
de 1 (uma) comissão, a Comissão de Constituição e justiça se
pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, e as demais comissões
se reunirão conjuntamente para emitirem parecer Sobre O
merito da proposição, nos 10 (dez) dias subseqüentes.

Art. 211 - Esgotado o prazo sem pronunciamento das
comissões, o Presidente da Assembléia incluirá o projeto em
ordem do dia e para cie designar relator, que, no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas, emitira parecer sobre o projeto e
emendas, se houver, sendo-lhe facultado apresentar emenda.



Seção V
Das Matérias de Natureza Periódica

Suhseço 1
Dos Projetos de IiXaÇR) (Ia Remuneraçi(,) de Deputado,

do Governador, do Vice-Governador e de
Secretario de Estado

Art. 212. A Mesa da Assembléia elaborara, na última ses-
são lcgklativa ordinária, o projeto de resolução destinado i
lixar a remuneração e a ajuda de custo de Deputado, a vigorar
na legislatura subsequente, observado o disposto flOS II1CiSOS

EI do art. 150, III do art. 153 e 1 do § 2 do art. 153 da Consti-
tUiçJ() da República.

i/ [)ccisio A'or,,, ut,	PV0Uk"?ICLI n' 4, de 1011211998.

Parágrafo UflIC() - Não tende) sido apresentado O projeto
durante o primeiro período da última sessão legislativa. o Pre-
sidente da Assembléia incIuir, em ordem do dia, na primeira
reun i3.o o rdinhria do se , tindo período). co mo pro j eto, a reso-
lUçã() em vigor.

Art. 213 - A remuneraçao do Governador, do Vice-Go-
vernador e de Secretario de Estado sera lixada, para cada exer-
cí,:Io tiiiuiceiro, em resolução da Assmbj Legislativa, ob-
servado o disposto nos incisos II do art. 150, 111 do art. 153 e 1
do § 2' do art. 153 da Constituição da República.

• L :1: 1X:z(, \	1H1;:a /. P> 	-1	/	P

S 1 - O pro j eto de l-esoIIlção será elaborado pela Mesa da
Assenibkia e tramitará a partir do início do segundo período
de cada sessão legislativa ordinaria.
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§ 2 0 - Aplicar-se-(i o disposto no parágrafo único do arti-
go anterior no caso da não-elaboração do projeto até a última
reunião ordinária do primeiro período da sessão legislativa.

Art. 214 - Os projetos de que trata esta subseção trami-
tarão em turno ufliCO.

Art. 215 - Publicados, os projetos Íicarão sobre a mesa
pelo prazo de 3 (três) dias, para recebimento de emendas, so-
bre as quais a Mesa cia Assembléia emitira parecer no prazo de
F (cinco) dias.

Subseção II
Da Prestação e Tomada de Contas

Art. 216 - Recebido o processo de prestação de contas
do Governador do Estado, o Presidente da Assembléia, inde-
pendentemente de leitura 110 Expediente, mandará publicar o
balanço geral das contas e os documentos que o instruírem,
observado o disposto no art. 207.

Parágrafo único - Distribuir-se- cpia do processo aos
Deputados no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da pu-
blicação do parecer do Tribunal de Contas.

Art. 217 - Após a distribuição, o pl-ocess() Iicirí sobre a
mesa por 10 (dez) dias, para requerimento de informações ao
Poder F.xectitivo e ao Tribunal de Contas.

Art. 218 - Esgotado o prazo estabelecido no artigo ante-
o processo será encaminhado à Comissão de Fiscaliza-

ção Financeira e Orçamentíria, para, em 45 (quarenta e cinco)
dias, receber parecer, que concluirá por projeto de resolução.
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SS 1 - Publicado O projeto, abrir-se-si, na Comiss30 5 pra-
zo de 10 (dez) dias para apresentaç3.o de emendas.

§ 2° - Emitido o parecer sobre o pro j eto C emetidas, se
houver, o projeto será encaminhado a Mesa da Assembléia e
inc 1 u RIu cm urde tu h> (11,1 j\líd discuss) e votação em turno
único.

§ 3° - Aplicam-se a discuSSo e a Votaç, 110 que couber,
as disposiçôes relativas ao pro j eto de lei ordinária.

§ 4' - Quando o projeto dispuser sobre aprovaçu) de parte
das contas e re j eiça() das demais, sua votaç() se dará por partes.

5° - Aprovado, o pro ) eto seri encaminhado :1 Comis-
SU) de Redação.

6° - A rejeiçto do pro j eto pelo Plentrio, no todo ou em
parte, resulta em de1iheraço contrtria ao seu teor.

Art. 219 - Se as contas fl() forem, no todo ou em parte,
aprovadas pelo Plenário, será o processo encaminhado a
inisSao de ( .011StitUiÇ() e Justiça, que, no prazo de 10 (dez)
dias, indicari as providências a serem adotadas pela Assem-
bléia Legislativa.

Art. 220 - Decorrido o prazo estabelecido no inciso XIX
do art. 62 da Constituiç3o do kstad() sem que a Assembléia
Legislativa tenha recebido a prestação de contas do Governa-
dor do Estado, estas ser5o tomadas pela Comissão de Fiscali-
zaço Financeira e Orçamentária, aplicando-se, no que cou-
ber, o disposto nesta suhseço.

221 - As contas do Tribunal de Contas esto sujei-
Lis aos procedimentos estabelecidos nesta suhseçto.



Seção VI
Do Veto a Proposição de Lei

Art. 222 - O veto total ou parcial, depois de lido no
Expediente e publicado, sera distribuído a comissão especial
constituída pelo Presidente da Assembléia, para, no prazo de
20 (vinte) dias, receber parecer.

§ 1° - () veto parcial abrangerá texto integral de artigo,
de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 2 0 - Dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da data
do recebimento da comunicação do veto, a Assembléia
Legislativa sobre ele decidira em escrutínio secreto e em turno
único, e sua rejeição S() ocorrerá pelo voto da maioria absoluta.

3° - Esgotado o prazo estabelecido no pargrafo ante-
nor, sem que tenha havido deliberação, o veto ser incluído
na ordem do dia da reunião seguinte, sobrestando-se a delibe-
ração quanto às demais proposições, até sua votação final, res-
salvado o projeto de iniciativa do Governador do Estado com
solicitação de urgência e cu j o prazo dc apreciação pela Assem-
bléia Legislativa j á se tenha esgotado.

§ 4 0 - Se o veto for rejeitado, a proposição de lei será
enviada ao Governador do Estado para promulgação.

§ 5° - Se, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a proposi-
ção de lei não for promulgada, o Presidente da Assembléia a
promulgará, e, se este não o fizer em i gual prazo, caber ao
Vice-Presidente fazê-lo, dentro do mesmo prazo.

§ 6° - Mantido o veto, dar-se-à ciência do fato ao Gover-
nador do Estado.
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Art. 223 - Aplicam-se 1 apreciaçto do veto, no que cou-
ber, dS disposiçôcs relativas a tranhitaçao do pro j eto de lei or-
diiíria.

Seção VII
Da Delegação Legislativa

Art. 224 - 1\s leis delegadas são elaboradas pelo Gover-
nador do Estado, por autorização da Assembléia Legislativa.

Não podem constituir objeto de delegação os atos
de competência privativa da Asse mbkia Legislativa, a matéria
reservada a lei complementar e a legislaça() sobre:

1 - a organizaç() do Poder Judiciírio, do NI inistrio P-
blico e do Tribunal de Contas, a carreira e a garantia de seus
membros, bem como a carreira e a remuneração) dos servido-
res de suas secretarias;

ii - o plano plurianual, as diretrizes orçanientrias e o
orçamento.

§ 2 - A delegaç3o ao Governador do Estado teria forma
de resoluçao da Assembléia Legislativa, que especificart seu
conteudo e os termos de seu exercício.

§ 3" - Si, a resoluç3o determinar a apreciaço do projeto
pela Assemhkia Legislativa, esta o fará em votaço i'inica,
dada qualquer emenda.
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Seção VIII
Da Emenda

Art. 225 - Emenda é a proposição apresentada corno aces-
soria de outra e se classifica em:

1 - aditiva, a que se acrescenta a outra proposição;

II - modificativa, a que altera dispositivo sem rnodific-
lo substancial mente;

III - substitutiva, a apresentada como sucedânea:

a) de dispositivo;

h) integral de proposição, CS() em que passa a denomi-
nar-se substitutivo;

IV - supressiva, a destinada a excluir dispositivo.

Au.. 226 - A emenda, quanto à sua iniciativa, é de auto-
ria

1 - de Deputado, podendo ser individual ou coletiva;

II - de representação partidária, devendo ser assinada pela
totalidade de seus membros;

111 - de comissão, quando incorporada a parecer;

IV - do Governador do Estado, formulada por meio de
mensagem, a proposição de sua autoria.

Art. 227 - Denomina-se subemenda a emenda apresenta-
da a outra.



Art. 228 - Não seri recebida a emenda que:

- não for pertinente ao assunto versado 11,1 proposiçao
pincipal;

11 - incidir sobre mais de 1 (um) dispositivo, Salvo 11iatt-
I'i1 CO1TCltt1.

Seção IX
Do Requerimento

Subseção 1
1 )isp içc Gerais

Art. 229. Os requerimentos, escritos ou orais, sujeitam-

- despacho do Presidente da Assembkia ou de conus-

11 - deliberação de comissao

III - deliberação do Plenirio.

Art. 230 - Aos requerimentos de que trata o inciso) 11
aplicam-se, no que couber, os procedi menu s estabelecidos nos
arts. 232 e 233.

Art. 231 - Os requerimentos SO subiiietidos apenas a
votação e E ramitain em turno único.

se a:

Sã);



Parágrafo único - Poderá ser apresentada emenda ao re-
querimelito aiites de anunciada a sua votação ou durante o
encaminhamento desta.

Subseção 11
Dos Requerimentos Su jeitos a Despacho do Presidente

Art. 232 - Será despachado pelo Presidente o requeri-
niento que solicitar:

- uso da palavra ou desistência dela;

II - permissão para falar assentado;

III - posse de Deputado;

IV - retificação de ata;

V - leitura de matéria para conhecimento do Plenário;

VI - inserçào 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;

XI - preenchimento de lugar vago em comissão;

XII - leitura de proposição a ser discutida 011 votada;



XIII - anexaç3o de matérias idnticas ou assemelhadas;

XIV - reprcsentaço da \ssemblia Legislativa por meio
de comiss.;

X\` requisiç3o de doientos;

XVI - inc1usu), em ordem do dia, de prop siço de auto-
ria do requerente, com parecer;

XVII - votação destacada de emenda ou dispositivo;

XVIII - convocação de reuflio extraordinária, m s CJI
previstos fl()S incisos II e III do paragralo Ufl1C() do art. 15;

XIX - inserçio (lie documento ou pronunciamento oh-
eial iiu anais da AssemhIia 1 egislativa

XX - prorrogação de prazo para emissão de parecer;

XXI - convocaçio dc reun lu) especial;

XXIII - destinação da primeira parte da reunião a home-
nagem especial;

XXIII - interrupção da reuni3.), para se receber persona-
lidade de relevo;

XXIV - designaçau de substituto a membro dc ciiiissa
na ausência de suplente;

XXV - constituição de comissão de inquérito;

XXVI - licença de Deputado, nas hipteses previstas nos
iflCisos II e III do art. 54;
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XXVII - exame pelo Plenário de matéria de competência
conclusiva das coinisses;

XXVIII - prorrogaçao de horário de reunião, subscrito
pelo Colégio de Líderes;

XXIX - audiência de comis&áo sobre emenda apresenta-
da em 20 turno, subscrito pelo Colégio de Líderes;

XXX - prorrogação do prazo para posse de Deputado;

XXXI - convocação de SCSSo) legislativa extraordinária;

XXXII - desarquivamento de proposição);

XXXI1I - apuração) da veracidade de acusação contra De-
putado, nos termos do art. 62;

XXXIV - inclusão de resultado de votação nominal na
ata da reunião, com registro da posição de cada Deputado.

Parágrafo único - ()s requerimentos a que se referem 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, po-
dendo OS demais ser apresentados oralmente.

Subseção III
Dos Requerimentos Sujeitos a I)eliberaçào do Plenari()

Art. 233. Será submetido a votação o requerimento es-
crito que solicitar:
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- levantamento de i-eunio em sinal de pesar;

II - prorroaçio de horirio de rcuiiio, subscrito por
Deputado;

El! - alteraça() de OidCilI do dia;

IV - retirada de tramitaçiO de prOpOSiÇ?t() de autoria do
requerente, com parecer favorável;

V - adiamento de diScuSs3.);

VI - encerramento de discussão;

VII - votaç3o por determinado processo;

VIII - votaç() por partes;

IX - 1(Iiaflie!1t() de votação;

X - prelerencia, na discussao ou na votaçao, de uma pro-
posição sobre outra da mesma espécie;

XI - incluso, em ordem do dia, de proposição que iio
seja de autoria do requerente;

XII - informaçôes 'is autoridades estaduais por iiiteriu-
dio da Mesa da Assembléia;

XIII - inserç3.o, nos anais da Assembléia Legislativa, de
documento OU pronunciamento n3o oficial, especialmente re-
levante para o Estado;

XIV - constituiç3.0 de comissao especial;
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XV - audiência de comiss%o para emiss() de parecer so-
bre determinada mataria, observado o disposto flO partgrafo
1 nico do art. 1

XVI - convoc.içio de Secretário de lstado, dirigente de
entidade da adniinistraço indireta, titular de 6rgo direta-
mente subordinado ao Governador cio I.,stad() ou outra au-
toridade estadual;

XVII - convocação de reunião extraordinária, no caso
previsto no inciso IV do parágrafo 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 CUFSO da discussão ou da vo-
tação;

XXI - prorrogaçdo dc prazo de funcionamento de co-
missão parlamentar de inquérito e da comissão especial pre-
vista no inciso II do art. 111;

XXII - audiência da Comissão de Constituição e Justiça
em 2 turno;

XXIII - rito especial.

o A crescido pela Resi'n'ução n°5. 183, de 111711998.

Art. 234 - Dependem de parecer os requerimentos a que
se referem os incisos XII e Xlii do artigo anterior.
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Seçio X
Da Nonieaçio de Conselheiro do Tribunal de

Contas pela Assembléia Legislativa

Au. 235 - i\ escolha de ( oiiscllieiro do ]ri1)Uflal de Con-
tas pela Asseiiibk'ia Legislativa, prevista no inciso II do 1 do
art. 7$ da ( ;onst ii u 1Ç3.o) do Estado, obedecera ao seguinte:

- ocorrida a vaga no Tribunal de Contas, cabe ao Presi-
dente da Assemhkia anunciar sua cxistncia no prazo de 5 (cin-
co) dias, por meR) de publicação no orgao oficial dos Poderes
do Estado;

II - a indicação de candidato dar-se-,t mediante requeri-
incuto instruído com a documentaçto exigida no art. 23() e
assinado por, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos E )eput a-
dos, no prazo de ID (d(i) dias uteis contados a partir da data
da puhlicaç3o do anúncio da existiicia de vaga.

1 - Cada 1 )eputado p Icrt subscrcver, no míxi mo, 2
(duas) indicações.

- km caso de descumprimento do disposto no para-
gral() anterior, as assinaturas do Deputado sera()
desconsideradas.

3 - Se, da aplicaçio do disposto no parágrafo anterior,
resultar numero insu iciente de a's'sinaturas para a inilicaço,
conceder-se-a prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reconi-

OS 1 Ç0 do ii úmero de ass iii at tiras.

Art. 236 - () requerimento dc que trata o inciso 11 do
artigo anterior deve ri se r instruído com:
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- C11fl7(iIlIIfll iiu simplificado;

11 - cópia autenticada da carteira de identidade;

III - ccrtidoes negativas de ações criminais da justiça co-
mum e da justiça Federal do domicílio e da residência do can-
didato;

IV - certidões negativas dos cartórios de protestos ou do
distribuidor do domicílio e da residência do candidato;

V - estudos, publicações técnicas, títulos, entre outros,
relativos à área de conhecimento do candidato ou compro-
vante de atuação como agente público em qualquer esfera do
poder publico por prazo igual ou superior a 10 (dez) anos.

Parágrafo único - Recebido o requerimento pela Mesa da
Assembléia, esta analisará os documentos referidos neste arti-
go e, atendidos os requisitos estabelecidos no art. 78 da Cons-
tituição do Estado, deferirá aquele cuja documentação esteja

() iT) piet a.

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.

Art. 238 - Deferido pela Mesa da Assembléia, será o re-
querimento encaminhado à comissão especial, aplicando-se-lhe
o disposto no § 1 do art. 146.

Art. 239 - Publicado o parecer da comissão especial, a
matéria será colocada em ordem do dia, para deliberação do
Plenário.

§ 1° - 1 lavendo mais de 2 (dois) candidatos, os 2 (dois)
mais votados no primeiro escrutínio submeter-se-ão ao segun-

1 37



do escrutínio, decidindo-se a escolha por maioria simples de
votos.

§ 2° - Lni caso de empate, a escolha recaira ohre o candi-
dato mais

Art. 240 - ( ) candidato ) escolhido ,era nomeado pelo
Presidente da. r\ssenibleia no prazo de 1 (dez) dias '0fltad3S
da eleição e será empossado pelo Presidente do Tribunal de
Contas, nos termos do ai-t. 7' da. Lei Complementar ii 33. de
28 de junho de 1994.

CAPÍ'l'UL() 11
1.)\ DISCUSS1\O

Seçào 1

Disposições Gerais

Art. 241 - 1 )iscussào c a fase de debate da proposição.

Art. 242 - A discussão da proposição seri feita no seu
todo, inclusive emendas.

Art. 243 - Sonietite ser.t objeto de discusso a proposi-
ção constante na ordem do dia.

Parágrafo unico - 1 lavera copia das proposições em pau-
ta, inclusive do pareceres e das eiueiida.

Art. 244 - Excetuados OS projetos de lei orgânica,
estatiltaria ou equivalente a codigo, nenhi uma proposição per-
manecerá na ordem do dia para discussão, em cada turno, por
mais de 6 (seis) reuniões.



1° - Para OS fins deste artigo, não será computada a reu-
nião que não for aberta por falta de qilorlim.

§ 2° - Não se considera a reunião cm cuja pauta conste
proposição com a tramitação prevista no 1° do art. 198, no
1° do art. 208 e no § 3 do art. 222, para efeito de encerramen-
to de discussão de proposição com tramitação sobrestada.

Art. 245 - Será cancelada a inscrição do Deputado que,
chamado, não estiver presente.

Art. 246 - O prazo de discussão para cada orador inscri-
to, salvo exceções regimentais. serÇ. de:

1 - 60 (sessenta) minutos, no caso de proposta de emenda
Constituição, projeto e veto;

li - 10 (dez) minutos, no caso de parecer e matéria devol-
vida ao exame do Plenrio.

Seção II
Do Adiamento da Discussão

Art. 247 - A discussão poderá ser adiada 1 (uma) vez,
Por, no máximo, 5 (cinco) dias, salvo a relativa a projeto sob
regime de urgência e veto.

Partgralo único - () requerimento apresentado no cor-
rer da discussão que se pretender adiar ficart prejudicado se
não for votado imediatamente, seja por falta de qiiorum ou
por esgotar-se o tempo da reunião, não podendo ser renova-
do.
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Seção 111
Do Encerramento da Discussão

Art. 248 - ( ) encerramento da (1iscuss() clar-se-á pela au-
sncia de oradores, pelo decurso dos prazos regimentais OU
por deliheraço do Plenirio.

Par.graío iiiico - O requerimento de encerramento de
(IISLUSSZR) sera submetido a votaçío, desde que pelo menos 6
(seis) oradores tenham discutido a proposição.

CAPÍl'Ul.() III
DA V(i)TAÇÂ()

seção 1
Disposições Gerais

Art. 249 - votaçãoo completa o turno regimental de
tramitaçio.

§ 1 - A pi-ol)oslçào será colocada em votação, salvo emen-
das.

- As emendas serão votadas em grupos, conforme
tenham parecer 1avor.ve1 ou contrário de todas as comissões
que as tenham examinado, permitido o destaque.

§ ' - A votação não será interrompida, salvo:

1 - por falta de (/ItorlIm;
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II - para votação de requerimento de prorrogação do
horário da reunião;

III - por terminar o horário da reunião ou de sua prorro-
gaÇão.

i	Dc :do .\nmtz :' J PrcsuInu, o ., de 20/511998.

§ 4° - Existindo matéria a ser votada e não havendo
qiloruin, o Presidente da Assembléia poderá aguardar que este
se verifique, suspendendo a reunião por tempo prefixado.

§ 50 - Se, à falta de quoi-urn para votação, tiver prossegui-
mento a discussão da matéria em pauta, o Presidente da As-
sembléia, tão logo se verificar o numero regimental, solicitari
ao Deputado que estiver na tribuna a interrupção do seu pro-
nunciamento, a fim de que seja concluída a votação.

§ 6° - Ocorrendo falta de quorum duiintc a v tjçao, era
feita a chamada, registrando-se em ata OS nomes dos presentes.

Art. 250 - A votação das proposições será feita em seu
todo. salvo OS casos previstos neste Regimento.

Parágrafo iinico - A votação por partes será requerida
ate o anúncio da fase de votação da proposição a que se referir.

Art. 251 - A determinação de quoruin será feita do se-
guinte modo:

1 - o quorum da maioria absoluta, em composição ímpar
de membros da Assembléia Legislativa, obter-se- acrescentan-
do-se 1 (uma) unidade ao numero de Deputados e dividindo-se
o resultado por 2 (dois);

11 - o quorum de 1/ (um terço) obter-se-á:
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a) dividindo-se por 3 (rs) o número de Deputados, se
este for múltiplo de 3 (três);

h) dividindo-se por 3 (três), acrescido de 1 (urna) ou 2
(duas) unidades, o número de Deputados, se este no for múl-
tiplo de 3 (três);

III - o (/1tOïIt112 de 7. (dois terços) btcr-se-. inultiplican-
do-Se por 2 (dois) o resultado obtido set(Ind() os critcri(I)s esta-
beleci(los no Inciso anterior;

o /uoïlIllz de / (três quintos) ohter-sc-:

a) dividindo-se por 5 (cinco) o número de Deputados, se
este for multiplo de 5 (cinco), e multiplicando-se o quociente
obtido por 3 (três):

b) dividindo-se por 5 (cinco), acrescido das unidades ne-
cessírias, o número) de Deputados, se este n() for multipl() de
5 (cinco), e multiplicando-se o quociente obtido por 3 (três).

Art. 252 - Salvo diSpoSiÇ3.o) COnStO ucional em COflt llFfl),
as deliberaçôes no Plenirio serão tornadas por maioria de vo-
lOS, presente mais da metade dos Deputado.,,'.

Ari. 253 - Tratando-se de assunto em que tenha interes-
se pessoal. o Deputado fica impedido de votar, computada sua
presença 1'1r1 efe ii o de JII() ïu iii.

Art. 254 - Após votação em reuni3o publica, o Deputa-
do podera lazer declaraço de voto pelo prazo de 5 (cinco)
ni i n u lOS.

J(I(Ç1() (/ct/l /k/a RCSO/uçJa n 5.	d, - IJ/7 1998, 

Art. 255 - ( ) painel eletrúnico será usado na votaçto de
proposições, por qualquer processo. salvo no simbólico, quan-
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do seu uso se restringir verificação de votação, e nos casos
de escrutínio secreto que obedeçam a procedimentos regimen-
tais específicos.

Art. 256 - O registro de presença será verificado pelo
Presidente da Assembléia por meio do quadro sintico e cons-
tara no painel eletrônico na segunda parte da reunião, ao ini-
ciar-se a votação da matéria da Ordem do Dia.

Art. 257 - A verificação de qiiorum será feita pelo Presi-
dente da Assembléia, de plano, por chamada ou por meio de
sistema eletrônico, caso em que, somente no final do procedi-
mento, o resultado constará no painel.

Seção 11

Do Processo de Votação

Art. 258 - São 3 (três) OS processos de votação:

- simbólico;

II - nominal;

III - por eserut tnu secreto.

Art. 259 - :\d ta1-se-t o processo simbólico para todas
as votações, salvo requerimento aprovado solicitando adoção
de outro processo ou di'posição regimental em contrario.

1° - O requerimento a que se refere este artigo será
apresentado até o anúncio da fase de votação da proposição.

§ 20 - Na votação simbolica, o Presidente da Assembléia
solicitará aos Deputados que ocupem os respectivos lugares
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no Plenário e convidará a que permaneçam assentados OS que
estiverem a favor da matéria.

§ 3 - Nto cndo requerida, de imediato, a verificação de
votaç3.o, o resultado proclamado tornar-se-a dciinii ivo.

.Art. 260 - i\dotar-se-t a votação nominal:

1 - I1OS casos em que se exige jiwrum de maioria ahs )I uta,
de (dois terços) ou de (três quintos), ressalvadas as li*')-
teses de escrutínio secreto;

II - quando o PLiíH a'i in deliberar.

§ 1° - Na votaç3 i iii ind. os Deputados manileStarj()
SLIJ posiÇ() lavor,ivel ou contraria a aprovaÇ3() da matéria ou
\( )tara() ciii branco, regist randt "sim" ou "11a0 " ou "em bran-
co " , pelo sistema dei ronic de votos.

§ 2 - Concluída a votaçu), o Presidente da Assembléia
comUnicara o resultado.

§ 3' - Imediatamente apos a votação, seri encaminhado i
!''1esa da Assemhl&'ia, para que conste, na ata dos trabalhos, o
relatorio correspondente, que comera os seguintes registros:

- a (lata e a hora cm que se processou a votação;

11 - a matéria ()l) j eto da votaç.0 ;

Iii - o resultado da votaço;

IV - o nome dos Deputados votantes, discri iiiinaiido-se
os que votaram a favor, contra 011 em branco.
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Art. 261 - Adotar-se-á O \TOt() secreto tios seguintes Casos:

1 - eleições e escolhas de competência da Assembléia
Legislativa previstas na Constituição do Estado, ou quando a
lei o exigir;

li - perda de mandato de Deputado;

III - COflCCSS() de licença para instauração de processo
criminal contra Deputado, flOS termos do 1 do art. 56 da
Constituição do Estado;

IV - decisão sobre prisão de Deputado cm caso de fla-
grante de crime inafiançível e autorização de formação de cul-
pa, fioS termos do § 3° do art. 47;

V - autorização para instauração de processo contra o
Governador e o Vice-Governador do Estado, flOS crimes de
responsabilidade, e contra Secretário de Estado, nos crimes
de responsabilidade conexos com aqueles;

VI - autorização para instauração de processo contra Se-
cretrio de Estado em crimes de responsabilidade não conexos
Com OS do Governador, desde que solicitada pelo Tribunal de

ti st iça;

VII - pedido de intervenção federal, para efeito do dis-
posto no inciso 1 do art. 36 da Constituição da República;

VIII - interesse pessoal de Deputado;

IX - julgamento das contas do Governador do Estado e
do Tribunal de Contas;

X - apreciação de veto a proposição de lei;
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Xl - suspensio de iiiitinidades cOilStitUciOildIS dos Depu-
tados.

Art. 262 - As proposições acessórias sertc) votadas pelo
processo aplicável a proposiç3.o principal. salvo os requerimen-
tos incidentes.

Art. 263 - Ocorrendo talha no sistema do painel eletrô-
nico, adotar-se-a o seguinte:

1 - ria Votaç.o nominal, a manifeStaÇ3.) dos líderes prece-
(lerá t dos demais Deputados, os quais, ao anuncio de seu nome,
responderão "sói " , "no" ou "em branco", O )flJ( )rflle queiram
v(->tara r, contra OU em hraflO);

II - tia votação secreta, serd() dtefldida\ as seguintes exi-
gência ,, e formalida(les:

a) utilização de cédulas impressas ou datilografadas;

b) chamada dos Deputados para Votação;

c) colocação das cédulas, pelo L)cputado, na cabine
indevassivel, em sobrecarta rubricada pelos escrutinadores;

(1) coh)caçà(>, pelo votante, da sobrecarta na urna;

e) real izaça() de segunda chamada dos Deputados;

1) abertura da urna, contagem das sobrecartas e verifica-
çào, para ciência do Pleiirio, de coincidência de seu numero
Com o de Votantes;

g) abertura das sobrecartas e separação das cédulas de acor-
do com o resultado obtido;
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h) leitura dos votos por um escrutinador e sua anotação
por outro, i medida que forem sendo apurados;

i) leitura do resultado da votação pelo Presidente;

lEI - 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 pro-
cedimento quanto a aptiração dos VOtOS contrtrios.

Partgrafo único - Depois de realizar-se, ciii segunda dia-
tuada, o procedimento previsto no inciso 1 relativamente aos
Deputados ausentes, seri proclamado o resultado da votação.

Seção III
1)o Encaminhamento de Votação

Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encami-
nhada pelo prazo de 10 (dez) minutos, incidindo o encami-
nhamento sobre a proposição no seu todo, em conjunto com
as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

o Redaço (lida pela Resolução n° 5. 183, de 141711998.

§ 1° - Não será recebido requerimento que objetive limi-
tar o número de oradores para encaminhamento de votação
de proposição.

§ 20 - No encaminhamento de votação, serão observados
OS seguintes procedimentos:

1 - o Líder ter preferência para fazer uso da palavra;

II - quando houver pedido simultâneo) da palavra, aten-
der-se-a ao critério estabelecido no art. 158;
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III - em se tratando de matéria desi acada, poder2io falar,
pelo prazo de 5 (cinco) minutos, 3 (três) Deputados. sendo 1
(uni) a lavor, 1 (um) contra e o relator, com preferência para o
autor do destaque.

Seção IV
Da Verificação de Votação

Art. 265 - () requerimento de verIlicaç() de votaçao
privativo do processo) simholico, podendo ser repetido 1 (uma)
vez.

Art. 266 - () Deputado ausente durante a votação nào
podcr.i participar da verificação.

Seção V
Do Adiamento de Votaçio

Art. 267 - A vmaçto p( )dera ser adiada 1 (unia) vez, se
requerido o adiamento por Deputado att o momento em que
for anunciada, salvo nas hipóteses do § l do art. 198, do i
do art. 208 e do § 3 do art. 222.

§ 1 - () adiamento será concedido para a reunhi() seguin-
te

2' - Considerar-se-à pre j udicado o requerimento que,
por esgotar-se o horário da reunito ou por (alta de quwIim,
deixar de ser votado.
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CAPÍTULO IV
DA REDAÇÃO FINAL

Art. 268 - Terão redação final a proposta de emenda à
Constituição e o projeto.

I(' - A Comissão de Redação, no prazo de 10 (dez) dias,
eillitirl parecer, em que dari forma à matéria aprovada, se-
gundo a tccnica legislativa, corrigindo eventual vício de lin-
guagem, defeito ou erro material.

§ 2 0 - Apresentado, o parecer de redação final será discu-
tido e votado:

1 - em Plenário;

lI - na comissão que houver deliberado conclusivamente
sobre o projeto.

Art. 269 - Será admitida, durante a discussão, emenda à
redação final, para os fins indicados no § 1° do artigo ante-
nor.

Art. 270 - A discussão limitar-se-m aos termos da reda-
çao, e nela somente poderão tomar parte, 1 (uma) vez e por 10
(dez) minutos, o autor da emenda, o relator da Comissão de
Redação e os Líderes.

Art. 271 - Aprovada a redação final, a mataria será en-
viada, no prazo de 10 (dez) dias, à sanção, sob a forma de pro-
posição de lei, ou à promulgação, conforme o caso, ressalvado
o disposto nos arts. 196 e 202.
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CAJÍ]LJL() \!
DAS PECULIARIDADES DO PROCESSO

LEGISLATIVO

Seção 1
Do Regime de Urgência

Art. 272 - Adotar-se-t regime de urgência para que de-
terminada proposição tenha tramitação abreviada:

1 - por solicitaçào do Governador do Estado, para proje-
to de sua autoria, nos termos dos arts. 2,08 e 209;

11 - a reqllerinlento.
1 ,cte Enz(n(la a (.()))1f!/l,U, i 12, de 11/71/2000.

1° - Só poderão tramitar simultaneamente, em regime
de urgência, 4 (quatro) pI'()posiçes, sendo 2 (duas) por st 1 ici-
taçàc) cio ( overiiador do Estado e 2 (duas) a requerimento de
Deputado.

2° - Pordeliberação de 7 (dois terç >s) dos membros
do Colégio de Líderes, admitir-se-ta tramitação de mais 1 (um)
pro j eto, por solicitação do Governador do Estado, e de mais 1
(uma) proposição, a requerimento de I)eputado, ak'm do li-
mite estabelecido no paragrato anterior.

§ 3° - O disposto no inciso ii não se aplica a projeto que
dependa de qitonim especial, de lei organica, estai utoria ou
equivalente a codigo e aos pro j etos de que trata o art. 204.

Art. 273 - Na tramitação sob regime de urgência, serão
observadas as exigncias regimentais, com as seguintes ressalvas:
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1 - dispensa da exigência de prévia publicação dos parece-
res e demais proposiç es acessórias;

11 - redução 'i metade dos prazos regimentais, ressalvado
o disposto no 3° do art. 287.

	

•	Lula /kLi Ioluço ii '5. /X., /e 11/711998.

Art. 274 - A discussão de proposição em regime de ur-
gência não ultrapassará 4 (quatro) reuniões consecutivas con-
tadas da data de sua inclusão em ordem do dia, observado o

	

disposto nos	1° e 2° do art. 244.

Seção II
Da Preferência e do Destaque

Art. 275 - A preferência para discussão e votação de pro-
posições obedecerá a ordem seguinte, que poderá ser alterada
por deliberação do Plenário:

1 - proposta de emenda i Constituição;

II - projeto de lei do plano mineiro de desenvolvimento
integrado;

111 - projeto de lei do plano plurianual;

IV - projeto de lei de diretrizes orÇanlenttrias;

V - projeto de lei do orçamento e de abertura de crédito;

VI - projeto sob regime de urgência;

Vil - veto e matéria impugnada;
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VIII - pro j eto de resol uçtü

IX - pro j eto de lei complementar;

X - pro j eto de lei org2nica, estatut,ria ou equivalente a
código;

XI - projeto de lei ordintria.

Art. 276 - A proposiç2io com discuss3o encerrada ter.t
prioridade para votação.

Art. 277 - Não se admitirá preferência de matéria em
discussao sobre outra em votação.

Art. 278 - Entre proposições da mesma espécie, dar-se-t
preferência iquela com discussão j á iniciada.

Art. 279 - Não estabelecida em requerimento aprovada,
a preferência entre emendas será regulada pelas seguintes nor-
n as:

1 - o substitutivo prclerir.t à proposiç3.o a que se referir:

II - a emenda supressiva e a substitutiva preterirão is de-
mais, inclusive : pane da proposição a que se referirem:

111 - a emenda aditiva e a modihcativa serão votadas logo
após a parte da proposiçao q-' visarem a alterar:

IV - a emenda de cii Issa( preferira à de Deputado.

§ 1° - ( ) isquerimento de preferência de uma emenda
sobre outra ser apresentado antes de iniciada a votaçao) da
proposição) a que se referir.
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§ 2° - Na ocorrência de mais de 1 (um) substitutivo de
comissão, o exame do último terá preferência sobre os demais
e, assim, sucessivamente.

Art. 280 - Quando houver mais de 1 (um) requerimento
sujeito a votação, a preferência será estabelecida pela ordem
de apresentação.

Parágrafo único - Apresentados simultaneamente reque-
rimentos que tiverem o mesmo objetivo, a preferência será
estabelecida pelo Presidente.

Art. 281 - A preferência de uma proposição sobre outra
constante na mesma ordem do dia será requerida antes de ini-
ciada a apreciação da pauta.

Art. 282 - O destaque para votação em separado de dis-
positivo ou emenda será requerido até o anúncio da fase de
votação da proposição principal, exceto o relativo a proposi-
Ç3) submetida a rito especial de tramitação, o qual deverá ser
requerido até o início da segunda parte da reunião.

o l?cdaçào dub pela Resoliadu	S. 183, de 141711998.

§ 1° - Cada Bancada, por intermédio de seu Líder, pode-
rã requerer destaques até o limite de 1/10 (um décimo) do
número de artigos da proposição e de 1/10 (um décimo) do
número de emendas, assegurando-se o mínimo de 1 (um) des-
taque por representação partidária.

• il cr'Cu/u p('ll Reso/it do n" 5. 1, de 111711998.

§ 2° - Os destaques, para votação em separado, de partes
do artigo integrarão o limite previsto no parágrafo anterior,
relativamente ao numero de artigos da proposição.

• /1 crescido pela Resolução n' 5.183, de 11/7//99,
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Au. 283 - A alteração da ordem estabelecida nesta seção
não prejudicará d prioridade fixada no 5 1 do art. 198, no 1°
do art. 208 e no § 3 do art. 222.

Seção III
1)a Prejudicialidade

Art. 284 - Consideram-se prejudicadas:

a discussão ou a votação de proposição com O1)jCtiVO
idêntico ao de outra aprovada ou rejeitada na mesma sessão
legislativa:

11 - a discussão (t1 a votaçào de proposiçao semelhante a
outra con siderada inconstitucional pelo Plenário;

III - a discussão ou a Vaçã() de proposição anexada a
outra, quando aprovada ou rejeitada a primeira;

IV - a proposição e as emendas incompativeis com
substitutivo aprovado:

\/ - a emenda ou a subemenda de nauria idêntica t de
outra aprovada ou rejeitada:

VI - a emenda ou a subemenda em sentido contrario) ao
de outra aprovada;

Vil - a emenda ou parte de proposição incompatível com
matéria aprovada em votação destacada.

Pargrafo único - O disposto nos incisos V e VI não se
aplica a emendas constantes no parecer da Comissão de Cons-
tituição) e lustiça previsto no 5 2° do art. 185.



Seção IV
Da Retirada de Proposição

Art. 285 - A retirada de proposição será requerida pelo
autor, interrompendo-se imediatamente a sua tramitação.

1° - Antes da apreciação do requerimento, o Presiden-
te informará a tramitação da proposição a que ele se referir.

2° - A desistência da retirada de proposição ou a rejei-
Ç() (li) requerimento implicara a retomada da tramitação no
ponto cm que foi interrompida.

§ 3 0 - Não será objeto de requerimento a retirada de pro-
posição cujo processo de votação já esteja iniciado.

Seção V
Do Rito Especial

• Acrcscz/a pela Resolução u' 5. /83, /& 1117/1998.

o Art. 286 - Revogado pela Resolução n° 5.197, de 30/
11/2000.

• Dispositi ;o retugado:

"A ri. 286 - Por deliberação do Plenário, poderá ser adotado rito
especial dei raul ilação para a proposição.
• A CYCS(idO pcI ( Resolução??" 5. 183), de 111711998.
S / - So poderão tramitar swluhianeamente pelo rito especial 2
('duas) proposições.
• A cresculo pela Resolução n° 5.183, de 141711998.
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Ç 2 - () Tifo especial de 1ramuaç.o) n.o se aplica aos pro/elos de
'ia 11111 oart. 204.
• .I ï o/o peli ResoIiiço o 5.183, de 111711998.

Art. 287 - /?evugculo peLi I'solitçJo n 5.197, dc 30/11/
2000

• Dispositizo re:ogado.'

.1 ii. 287- !'oi TifO eS/Le1il, serão 1,1 erai/os OS Si'i.'Uh?it(p1oC((/O
11/e?! 11' i.•

1- OS Wailores serão /1/5(71(05 /)el) 1/11(1, (/1/e Je:c)a l'( /lflIr
posu lo//o unia re/at/;o 1 pu /uo3a do Bloco Roc/,cn,c,iiio (/11 da
1,nctda iiao coligada Clii Bloco;
11- a pala , será concedo/o Iteolamente, o/'serzaiu/o-se:
a) i distribuição e.'/ihtat! a	ic'ni/'o de uso da pala ;ni entre Blocos
Parlanzeijiares c entoe Bz;zculas /a; íd;ezs e cooztr rias a proposi-

lo) o foosulooan/ento iOoi1r,fllo e /;tvoo-,.ícI à proposzç.o, Jurintea
(/1S(1/5.aO 1(1 enconini',oi/o/llo (li .oLi(do
)a ouilcnl de inseriç'd(k (/00 Nocos	 dOS Raiictdas;

d),1 ordem de i)1SerlÇio i/O f)eputolo;
111 - o prazo de (/iscussao icra de, no máximo, 1 (/juoatro)horas,
podendo (ai/a 0;li/Or tisarda pala ra porate$0 (trinta) minutos;

o pmzo (li encamnnzi'anzento o/e 0ti(0 5(0.1 i/c, no mavzozo. /
(li na)iori,pili'no/o eu/o ouo/or, 	usorla pala r /'iir.i, 10(1/ci)
niniulos;

- 0/o) CO/i1)? / ) l/Oalne)/I 0)111 , /101 ((0l 1 i/e.çt, cadi, /1 rao uso (1,1
pala 'ot 2 /ous) Deputados, sendo / (t1n)a/ior i/O fuofmoslçao e 1
(um) contra, pelo polzo o/e ate 5 ((lut(i) il/IlilitOS cada 1w,;

1- no encanhzn/.'alnentO de 'otaçJo (A . requerimento meu/ente,
fzuio uso da pala ura 2 ('dois) !›pulados. sendo / (uni) .1 /a:'or da
proposiçJo 1 tom,) COilt?'i', fIe/O /Ol70 c/c'atc /0 (dei) Iulili/utoS cai/a
um;
1'!!- '('T,Í olispensado o 1111 eOs1 /Uo r('c11nt')7ta/ e/li oe 0.1 dois tornos
(Iii e iiiii i iço.

• 1 o -ligo acrescido pela Reo1uço 1!''S. 185, de 11/711998.
Quando o Deputado zuis rito meio /izer uso da pa/.i :ra ou n/o

i,tl/l7.lr todo o tempo reeto 01(05 1)1(1505 III e li dcte .zrtlgo. seva
a pala ei (ran5/eru/a, /OT tuu/zeeçao do Líder ile No(o Rir/intentar
ou de &wc ada, 1 iide1oemidentem,ieiite de ,nscriço, part Deputu/os
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(file, relativa mente à matéria, tenham posição idêntica a (10
Deputado cujo prazo de pronunciamento será completado.
• A crescido pela Resolução n" 5.183, de 141711998.

§ 2" - ilpliculo o disposto no § 1°c ainda restando tempo não
utilizado por Banca 'las que tenham determinada poszçào relativa-
mente ao pro/eto, esse tempo será trans/cru/o a Bancadas que
tenham, quanto a matéria, posição contraria à daquelas.
• A crescido pela Resolução n" 5.18.3, de 141711998.
§ 3 0 - Quando se adotar o rito especial para proposição que esteja
tramitando em regime de urgência, os prazos de que tratam os
i ncisos /11, / V ie VI (leste artigo não se reduzirão à metade.
• A crescido pela Resolução n" 5. 183, de 111711998.

§ 
40 - 'I 'erí direito a inscrição para Jazer liso da palavra, observado

O disposto no inciso 1, no que coid,er, o Dputado integrante de
represen (ação pa rtzdi ria de composição numérica insuficientepa ra
a formação de Bancada.
• A crescido pela Resolução n° 5.183, de 141711998."
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TÍTULO VIII

DA PARTICIPAÇÃO [)A SOCIEDADE CIVIL

(;API'lLÍL() 1
DA INIC1A11V\ DE LEI

Art. 288 - Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de
matéria indelegtvel, a iniciativa popular é exercida pela apre-
SefltaÇ?tO. 1 Assembleia 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 responsabilizara pela idoneidade das assinaturas.

• /:	t)a(/ope/.( Re()Iztçd( )i 5. 1.s'$. dc // - / 99S

§ V'— Wss suhscritores do projeto, no nitximo 25% (vin-
te e cinco por cento) poderão ser eleitores alistados na Capital
do Estado.

§ 2° - ()tiando necessario, a proposiçl() seri encam i ri lia-
(1a àCorniss,10 de Constituição e Justiça para sua adequaçio
exigências do art. 173.

Art. 289 — Em cada SCSSO legislativa ordinária, o íi 'í-
mero de projetos de lei de iniciativa popular é limitado a 5
(cinco).

• Riuin.u/opcLi li.eo/iIç.a )Z 5. /$, le II 7 1 998.

• 1 i/e bnenda ( ? Iz(,I!ç/o n $2, dc 181$11998.

Pargi aio único - Nas comissões ou cri Plenirio, podera
usar da palavra para discutir o pro j eto de que trata este artigo.
peio prazo total de 60 (sessenta) minutos, o primeiro signatá-
rio ou aqueles que este houver indicado.



CAPÍTULO II
DAS REPRESENTAÇÕES POPULARES

Art. 290 - A representação popular de pessoa física ou
jurídica contra ato ou omissão de autoridade OU entidade pu-
blica ou contra ato imputado a membro da Assembléia
Legislativa será examinada pelas comissões ou pela Mesa, des-
de que seja:

Renunieïu/ /c1i Rcso/uçào n° 5. 18.,	1.11'711998.

- encaminhada por escrito e assinada;

II - matéria de competência da Assembléia Legislativa.

Parágrafo unico - O relator da comissão a que for distri-
buída a matéria apresentara relatório em conformidade com
o art. 114, do qual se clara ciência aos interessados.

CAPÍTULO III
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 291 - As comissões poderão realizar reunião de au-
diencia pública corri cidadãos, orgãos e entidades públicas ou
civis, para instruir matéria legislativa cm tr2uiiite, bem como
para tratar de assunto de interesse público relevante atinente

sua área de atuação, mediante proposta de qualquer mcm-
br() ou a pedido da entidade interessada.

• R cnumcr.i /(i j'eIi Reo/uç,o n" 5. 18., dc 1-117/1998.

Parágrafo único - Na proposta ou no pedido, constart
indicação da matéria a ser examinada e da.s pessoas a serem
ouvidas.



Art. 292 — Cumpre a cOnuSStO, por decisto da maioria
de seus membros, fixar o numero de representantes por enti-

dade, verificar a ocorrnci.i dos pressupostos para o seu com-
pareCimento e determinar o dia, o local e a hora da reulli3().

'.() /&!. R, 	)Z ). J8., / li / Jvm.

Parágrafo tinico - O Presidente da coiniss3o dará conhe-
cimento da dccj ,, -̂io à entidade solicitante.

Art. 293 — A ordem dos trabalhos, na audkncia pública,
atenderá, no que couber, ao disposto tios arts. 1 -57 e 139 e
normas estabelecidas pelo Presidente da CoflhiSSO.

• Renumc'rado pela R(M/l(ÇtO n° 5. 18, de 111711998.

Art. 294 - A reuni3o de comissão destinada a audiência
publica ciri regito do Estado será convocada com antecedên-
cia mínima de 3 (três) dias.

RoiunzerulopeIi RcoIiiç;io	S. 18), 1e /f"7//99X.

CAPÍTUIX) IV
DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS

Art. 295 - Para subsidiar a elaboração legislativa, a As-
sembléia podera promover, por iniciativa da Mesa, eveiltos
que possibilitem a discussao de temas de c()Iupltencia do Po-
der Legislativo Estadual, em Parceria com ent idadesidades da socie-
dade civil organizada.

• R ano iJopJ R 'n/u.w a 5.18), l ii 7 /99.
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Art. 296 - Incluem-se, entre os eventos a que se refere o
artigo anterior:

o 1? enumerado pela Reso/itçdo n° 5. 183, de 141711998.

1 - seminários legislativos;

II - fóruns técnicos.

Par.gra10 tiiico - A Mesa da Assembléia definirá, em re-
gulamento pr(' prio, OS objetivos e a dinâmica de cada evento.

Art. 297 - Aplicam-se às proposições resultantes de even-
tos institucionais as normas de tramitação previstas neste Re-
gimento, observados os seguintes procedimentos especiais:

RenhlnzeradopL'la Resolução ii" 5.183, de 141711998.

- a partir da apresentação de anteprojeto pela comissão
de representação do evento, será de 20 (vinte) dias, prorrogá-
vel por igual período, o prazo para a comissão cuja competên-
cia estiver relacionada ao tema apresentar a proposição cor-
res po tide ri te;

II - a comissão de representação poderá participar dos
debates na comissão autora da proposição;

III - as emendas oferecidas i proposição receberão pare-
cer da comissão competente, nos 2 (dois) turnos de tramitação.

Parágrafo unico - No caso de não ser exercida a prerroga-
tiva prevista no inciso 1, a iniciativa caberá a qualquer Depu-
tado.
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TÍTULO IX

REGRAS GERAIS DE PRAZO

Art. 298 - Ao Presidente da Assembléia e ao de comis-
sto compete fiscalizar o cumprimento dos prazos.

o I!tmwn'ru/o /N'l 1 I\ '//I4, lo )1'). 18 de 1.1/7/1998.

Art. 299 - No processo legislativo, OS prazos são fixados
por:

61% (	•/4H	'(1(ç.W o 5. l, i 11 7 1 9S.

1 - iries;

II - dia;

III - hora.

1° - Os prazos indicados neste artigo contam-se:

1 - de data .i (lata, no caso do inciso 1;

TI - excluído o dia do começo e incluí(h) o do venciinen-
tO, 00 caso do inciso II;

III - de iflillIIt() a minuto, U() caso do iilCiS() 111.

2 0 - A contagem dos prazos terá seu começo ou «mii-
no prorrogado para o primeiro dia ttil posterior \ data fixa-
da, nos seguintes casos:

1 - quando o termo inicial coincidir com sahado, dom i o-
go, feriado ou v-spera desses dias;

II - quando o termo final coincidir com síbado, domin-
go ou feriado.
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Art. 300 - Os prazos são contínuos e não correm no
recesso.

o Renunu'rado pela Resolução n 0 5.183, de 141711998.

Art. 301 - Os pedidos de informação, assim considera-
das as diligências, suspendem a tramitação, 1 (uma) vez em
cada COflhiSSO, por, no míximo, 5 (cinco) dias úteis.

• Reniimerado pela Resolução n°5.183, de 141711998.

Parágrafo único - Os projetos de que tratam as alíneas
"a" e "b" do inciso 1 do art. 103 terão suspensa a tramitação até
que se atenda ao pedido de informação.
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TÍTULO X

DA POSSE 1)0 GOVERNADOR E DO
VICE-GOVERNADOR 1)() ESTADO

Art. 302 - Aberta reuni( solene para posse do Go-

vernador e do \'ic-(;o'crnidor do Estado, o Presidente da
Assembléia designara comissão de Deputados para recebe-los
e i tu roduzi-los no Plen ano.

• Rcnuineriio p(-1, t Reso/iiç.lo n" 5. 1X., ir 1117/1998.

Parágrafo t'i nico - O Governador e o Vice-Governador
do Estado tomarão assento ao lado do Presidente da Assem-
h 1 c ia.

Art. 303 - Prestado O CO111OflUSS() constitucional, O

Presidente da Assembléia deciararo empossados o Governa-
doi- e o Vice-Governador do Estado, lavrando-se termo em
livro pr(')prio.

• Roui flle) t lo	RoSoI11co) ii 5. 1$. ,	1 -I 7 1998.

Art. 304 - Vagando o cargo de Governador e de Vice-
Governador do Estado, ou ocorrendo o impedimento destes,

posse de seu substituto aplica-se o disposto) flOS artigos ante-
riores.

• Renunicr,l 'eLi RCSOIlIÇo) n' 5. lX., de 111,711998.
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TÍTULO XI

DO COMPARECIMENTO DE AUTORIDADES

Art. 305 - O Presidente da Assembléia convocará reu-
ni) especial para ouvir o Governador do Estado, quando este
manifestar o propósito de expor assunto de interesse publico.

/'eulfn/cradOpeLt Resoli,çào n° 5./Si, de 111711998.

Art. 306 - A convocação de Secretário de Estado, de di-
rigente de entidade da administração indireta ou de titular de
6rgão diretamente subordinado ao Governador do Estado,
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.

• Rcniinicr.ido pL'Id Resolução n° 5. IX. , de / 1/7/1998.

S 1° - 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 cri-
me de responsabilidade, nos termos da legislação.

Art. 307 - Em caso de recusa ou de não-atendimento a
convocação ou a pedido de informação, bem como de presta-
ção de informação falsa, nos termos tios incisos VII, VIII e IX
do ari. 100 e dos incisos XII e XVI do ari. 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 fato
a autoridade competente, para sua apuração, atendimento ao
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solicitado e aplicação da penalidade cabível, no prazo de 60
(sessenta) dias.

• Reniiiiridn pc/ct RcSn/l,w ,i '  S . IX.?, /e 1117/1

Pargralo único - Por solicitação de qualquer comissão
ou a requerimento aprovado em Plenário, a Mesa da Assem-
hkia, nos 5 (cinco) dias subsequentes ao tirm 1110 do prazo es-
tipulado neste artigo, encaminhara .i autoridade competente
pedido escrito de i o lormação acerca dos procedimentos e das
medidas adotadas, sob pena de responsabilização, 110 caso de
não-atefldimeilt() 110 prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 308 - () Secretário de Lstado poderá solicitar i As-
sembléia Legislativa ou a uma de suas comissões que designe
data para seu comparecimento, a fim de expor assunto de rele-
vância de sua Secretaria.

. R()zu))h'ï(/opc/d /)/iiÇ,W i ' S. 1X. ?,	1-17 199X.

Parágrafo único - O comparecimento a que se refere este
artigo dependeráde prévio entendimento com a Mesa da As-
SC 111h kia.

Art. 309 - ]'( )dera ser prorrogado, de oficio, pelo Presi-
dente da Assembléia o tempo Mado para exposição de Secre-
tário de Estado ou de dirigente de entidade da administração
indireta e para debates que a ela sucederem.

• /	JI(/)/).h/(I/)/ R&lia '/" 5. /8.?. t/e 1417,-'1998.

Art. 310 - Durante a exposição e OS debates mia Assem-
bléia Legislativa. o Secretário de Estado ou o dirigente de en-
tidade da administração indireta ficam sujeitos is normas re-
gimnentais que regulam os debates e a questão de ordem.

• Iiozunzrr,u/() f'('/i Resa/uçn n S. 183, de 14/7/1998.



TÍTULO XII

1)0 PROCESSO NOS CRIMES DE
RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR, DO
VICE-GOVERNADOR E DE SECRETÁRIO DE

ESTADO

Art. 311 - O processo nos crimes de responsabilidade do
Governador, do Vice-Governador e de Secretário de Estado
obedecerá a legislação especial.

o RC)llf)1l(flU/() p('Ia Re alliÇh) W, 5. 183, de 141711998.

Parágrafo Linico - Aplica-se o disposto neste artigo ao Pro-
curador-Geral de justiça e ao Procurador-Geral do Estado.

Im



TÍTULO XIII

DO CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS DE

COMUNICAÇÃO

Art. 312 - Os Srgãos de comunicação poderão credenciar-
se perante a Mesa da Assembléia para exercício das atividades
jornalísticas, de informação e divulgação.

Rc'iiiinicrculo pela /l.LSOJllÇO n" 5.183, de 111711998

Pargrafo único - Somente terão acesso às dependências
privativas da Assembléia Legislativa os jornalistas e demais
profissionais credenciados, podendo a Mesa da Assembléia, a
qualquer tempo, rever o credenciamento.



TÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 313 - A eleição da Mesa da Assembléia para o segun-
do hinio da 14 Legislatura dar-se-a em reunião especial, na
Última quinzena da segunda sessão legislativa ordinária.

Parágrafo único - A posse dos eleitos, observado o dis-
posto no § 3° do art. 8°, dar-se-á cm reunião especial, no início
da terceira sessão legislativa ordinária.

A crescido pela Resolução 	5. 18$, de 11/7/1998.

• Redação dada pela Re5oluçào n°5.197, (le30/1112000.

Parágrafo único - Quando não houver, na ordem do dia,
proposição submetida ao rito especial de tramitação, a trans-
missão ao vivo de reunião deliberativa poderá limitar-se à fase
do Grande Expediente.

/1 r iI pela Resolnçâo n" 5.183, de 141711998.

Art. 314 - 1 vedada a cessão do Plenário para atividade
não prevista neste Regimento, exceto para a realização de con-
venções regionais de partidos políticos.

ReflhflflCrd(/() pci t RC///çU) )l 5.18.;, de /4/7./J 998.

• 1 'ide Pniaria n $0, de 111012000.

Art. 315 - Os serviços administrativos da Assembléia
Legislativa serão executados por sua Secretaria e reger-se-ão
por regulamento prúprio, neste incluído o aproveitamento

um



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.

• Iit )1I1)/)l/()f'c/l Rç./u .mn i ' 5. 18., de 11/711998.

• /\(;:/.wlenta(lopo'la L)e/i/'eroço o 1.491. de 711111997.

Art. 316 - Nos casos omissos, o Presidente da Assem-
bléia aplicará o Regimento Interno da Cimara dos Deputa-
dos e, subsidiariamente, as praxes parlamentares.

• R-oumer.tdo pcLz ResuIu.w	5. 18$, de /.//7// 998.

Art. 317. NOS 15 (quinze) primeiros dias após a vigência
desta resolução, observadas as alterações por ela introduzidas,
proceder-se-a à com posiçao das comissões e à eleição dos res-
pectivo,,  Presideiiies e Vice-Presidentes.

Iieouoi ru1n poht Reo)luç'.to o 5. / '$, de 141711998.

Art. 318 - A tramitação das proposições recebidas em
data anterior à do Ini(:I() da vigência desta resolução observara.
1S flOrflhJS vigentes Ihl data de seu recebimento.

• /?C)llI///eï(i/o/rI Resu/iç,w o' 5. 18$, (/C 111711998.

Art. 319 - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, exceto o art. 66; o 4° 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 leverei ro de 1999

• ReuI1me,;do) pela ReSO/h do o" 5.183, de 141711998.

Palício da Inconfidência, em Belo 1 lorizonte, aos 6 de
novembro de 1997.
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Deputado Romeu Quei roz - Presidente

Deputado Elmo Braz - P'-Secretário

Deputado Ivo José - 2°-Secretario
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RESOLUÇÃO 5.183,
DE 14 I)IJULFR) [)E 1998

\iodiÍi i Rcsoluç3 II 1 R). de ( de m)vcmbr()
de 1997, que contém o Regimento Interno da Assemb1ia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

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

Art. 1° - () litUl() VII - Do Processo 1.egisluiv() - Capí-
tulo V - E )as Peculiaridades do Processo Legislativo - da Re-
So1UÇu) n 5. 176, de 6 de novembro de 1997, fica acrescido da
seguinte SeçãoV - Do Rito Especial -, renumerando-se os ar-
1 IgOS subsequentes:

"Seção V
Do Rito Especial

.Art. 286 - Por deliberaço do Plen.trio, poder ser adota-
do rito especial de tramitação para a proposição.

SS poder.\() tramitar simultaneamente pelo rito
especial 2 (duas) proposições.

2° - () rito especial de tramitaço não se aplica aos pro-
jetos de que trata o art. 204.

Art. 287 No rito especial, serão observados os seguin-
tes procedimentos:



- os oradores serão inscritos pelo Líder, que deverá de-
clarar o posicionamento relativo proposição do Bloco Par-
lamentar ou da Bancada não coligada em Bloco;

II - a palavra scr'i concedida alternadamente, observan-
do-se:

a) a distribuição eqüitativa do tempo de uso da palavra
entre Blocos Parlamentares e entre Bancadas favoráveis e con-
trarias a proposição;

li) O posicionamento contrário e favorável i proposição,
durante a discussão e o encaminhamento de votação;

c) a ordem de Mscr1ção dos Blocos Parlamentares e das
Bancadas;

d) a ordem de inscrição do Deputado;

III - o prazo de discussão será de, no m'iximo, 4 (quatro)
horas, podendo cada orador usar da palavra por até 30 (trinta)
liiiliUtOS;

IV - o prazo de encaminhamento de votação será de, no
máximo, 1 (uma) hora, podendo cada orador usar da palavra
por ate 10 (dez) minutos;

- 110 encaminhamento de matéria destacada, farão uso da
palavra 2 (dois) Deputados, sendo 1 (uni) a favor da proposição e
1 (uni) contra, pelo prazo de até 5 (cinco) minutos cada um;

VI - no encaminhamento de votação de requerimento in-
cidente, farão USO da palavra 2 (dois) Deputados, sendo 1 (um)
a favor da proposição e 1 (um) contra, pelo prazo de até 10
(dez) minutos cada um;
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VII - será dispensado o interstício regimental entre os
dois turnos de tramitaç3o.

1° - Quando o I.)cputado inscrito ) iio fizer uso da pala-
vra OU flao utilizar todo o tempo previl() nos 1 iicisos 111 e IV
(leste artigo, seri a palavra transierida, por indicação do Líder
de Bloco Parlamentar ou de Bancada, independentemente de
iiiscriçao, para Deputados que, relativamente d Ii1attria, te-
1111a111 p<isiço idciitica .1 do Deputado cujo prazo de pronun-
ciamenl 'era o )I1ipletddo.

§ 2° - Aplicado o disposto no § 1° e ainda restando tem-
p0 nao util izado por Bancadas que tenham determinada posi-
Ç() relativamente ao projeto, esse tempo será transierido a
Bancadas que tenham, quanto à n1at(ria, posiçto contraria i
cl aquelas.

§ 3" - Quando se adotar o rito especial para propostço
que esteja tramitando em regime de urgência, OS pra/OS de
que tratam os incisos III, IV. V e VI deste artigo nio se reduzi-
ilo) a metade.

§ 4° - Terá direito a 1nscriç3o para lazer uso da palavra,
observado o disposto no inciso 1, no que couber, o Deputado
integrante de represenLaço part idaria de compo.siçu numé-
ricd insuhciente para a 1ormaço de Bancada.

Art. 2 0 - () Título XIV - 1 )isposiçes Finais e Iransito-
rias - da Resolução o" 5.176, de 6 de novembro de 1 997, fica
acrescido do segui ii te art. 3 11 , ren umerando-se os artigos sub-

"Art. 311 - A reun io deliberativa da Assembléia
Legislativa em que for apreciada proposição submetida ao rito



especial de tramitação será transmitida ao vivo, pela TV As-
sem hléia.

Parágrafo único - Quando não houver, na ordem do dia,
proposição submetida ao rito especial de tramitação, a trans-
missão ao vivo de reunião deliberativa poderá limitar-se à. fase
do Grande Expediente.".

Art. 30 - Os dispositivos da Resolução n° 3.176, de 6 de
novembro de 1997, a seguir relacionados passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. li - Ocorrendo vaga na Mesa, seu preenchimento
far-se-á por eleição, dentro de 10 (dez) dias, como primeiro
ato da ordem do dia, exceto para o cargo de Presidente, quan-
do a vaga ocorrer após 30 de novembro do segundo ano do
mandato da Mesa, caso em que esta será ocupada pelo sucessor
regi mental.";

"Art. 83 - ........................................................

III - interromper o orador que se desviar do ponto em
discussão, falar sobre matéria vencida, bem como faltar à. con-
sideração para com a Assembléia Legislativa, sua Mesa, suas
comissões ou algum de seus membros e em geral com repre-
sentantes do poder público, chamando-o à. ordem ou retiran-
do-lhe a palavra;";

"Art. 112—...

§ 30 - O Presidente deixará de receber o requerimento
que não atenda aos requisitos regimentais, cabendo dessa deci-
são recurso ao Plenário, no prazo de 5 (cinco) dias, ouvida a
Comissão de Constituição e Justiça.";
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"Art. 123 - As reunics de comissão são:

1 - ( ) I(I1fl1IlS, as que se realizam iis termos do art. 125;

II - extraordinárias, as que se realiYm em 11t)rari() ou dia
diversos dos fixados para as ordinárias, convocadas pelo seu
Presidente, de oficio ou a requerimento da maioria de seus
merribros;

III - especiais, as que se destinam à eleição do Presidente,
do Vice Presidente ou .i exposição de 'lSSUfltOS de relevante
interesse publico.—;

"Art. 135 -

§ 1 - O Presidente poderi designar relator antes da reu-
niào), dando ciência do ato aos membros da comissão.";

"Art. 166 - z\ questão de ordem seri formulada, no pra-
/o de 5 (cinco) ufliuiUtOs, com clareza e indicaçao do preceito
que se pretende elucidar.";

"Art. 200 -

111 - de, no mínimo, 100 (cem) Cmaras Municipais. ma-
ni lestada pela maioria dos membros de cada uma delas.";

"Art. 254 - '\ps votação) em reunião publica, o Deputa-
do poderi fazer declaração de voto pelo praz() de 5 (cinco)
iUinh1tO'."

"Art. 264 - Au unciada a votação, esta poderá ser encami-
nhada pelo pra/() de lO (dez) minutos, incidindo o encami-
nhamento sobre a prop )slÇo no seu todo, em conjunto) com
as emendas, uiesuiio que a votação se dê por partes.";



"Art. 273 -

II - redução à metade dos prazos regimentais, ressalvado
o disposto no § 3° do art. 287.";

"Art. 282 - O destaque para votação cm separado de dis-
positivo ou emenda será requerido até o anuncio da fase de
votação da proposição principal, exceto o relativo a proposi-
ção submetida a rito especial de trarnitação, o qual deverá ser
requerido até o início da segunda parte da reunião.".

Art. 40 - O art. 125 da Resolução n° 3.176, de 6 de no-
veinhro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4°:

"Art. 125-

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

Art. 50 - O art. 162 da Resolução n° 5.176, de 6 de no-
vembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 1 0 ,
renumerando-se o seu parágrafo único como § 2°:

"Art. 162-

§ 1° - () tcnlp() de aparte não excederá a 3 (três) miii utos
no Grande Expediente.".

Art. 60 - O capul do art. 136 da Resolução n° 5.176, de 6
de novembro de 1997, passa a vigorar com a redação que se-
gue, acrescentando-se ao artigo o seguinte § 30 e passando o
seu § 30 a figurar como § 40:

"Art. 136 - O membro da comissão poderá requerer vis-
ta do parecer em discussão, quando não houver distribuição
de seu avulso.
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§ 3° - A distribuição de avulso do parecer deverá ser
requerida pelo relator antes da leitura deste.".

Art. 7° - O art. 282 da Resolução íi° 5.176, de 6 de no-
vembro de 1997, fica acrescido (14)5 seguintes	1° e 2°:

11 rt. 282 -

§ 1° - Cada Bancada, por intermédio de seu Líder, pode-
requerer destaques até o limite de 1/10 (um décimo) do

numero de artigos da proposição e de 1 / 10 (um décimo) do
ii umero de emendas, assegurando-se o niinimt) de 1 (um) des-
taque por representação partidaria.

§ 2° Os destaques, para votação em separado, de partes-
do artigo lntegrar() o limite previsto no par.igrafo anterior,
rclativameiite ao numero de artigos da proposição.".

Art. 8° - O art. 120 da Resolução n° 5.176, de 6 de no-
vembro de 1997, fica acrescido do seguinte inciso XXX:

"Art. 120—...

XXX - deferir pedido de distrihuiçao de avulso.".

Art. 9° - O art. 233 da Resolução n° 5.176, de 6 de no-
venibro de 1997, fica acrescido do seguinte inciso XXIII:

"Art.233 -

XXIII - rito \pccial.".

Art. 10 - Esta resolução entra em vigor na (lata de sua
publicação, exceto no que se refere aos arts. 1° e 2°, que vigo-
rarão a partir de 1° de fevereiro de 1999.
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Art. 11 - Revogam-se as disposições cm contrário.

Palício da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de
julho de 1998.

Romeu Queiroz - Presidente da ALMG

• Publicada no Minas Gerais, na seçâo "Diário cio Legislativo", cm
15/7/1998.



RESOLUÇÃO N° 5.197,
[)E 30 DE NOVEMBRO DE 2000

Altcra o ao. 75 da 1sou 5 > ii" 5. 176, de o de n -
vembro de 1997, 1te co[)iéiii o Reimenio lntern( da As-
sembléia 1 .eislaik'a do Estado de Minas Gerais.

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

Art. 1° - () art. 75 da Resolução n° 5.176, de 6 de novem-
bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 75 - A Mesa da Assembléia é composta do Presi-
dente, de 3 (três) Vice-Presidentes e 3 (três) Secretirios.".

Art. 2° - () art. 313 da Resolução n° 5. 176, de 6 de no-
vembro de 1997, alterado pela Resolução n° 5.183, dc 14 de
julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 313 - A eleição da Mesa da Assembléia para o se-
gundo l)ieni() da 14 Legislatura dar-se-i cm reunião especial,
na ultima quinzena da segunda sessão legislativa ordinaria.

ParSgralo unic() - A posse dos eleitos, Observado o dis-
posto no 3° do art. 80, dar-se-á cm reunião especial, mio inicio
da terceira sessão legislativa ordintmia.".

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposiçes cm contrario e os
arus. 286 e 287 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de
1997, modificados pela Resolução n o 5.183, de 14 de julho de
1998.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de
novembro de 2000.

Deputado Anderson Adauto - Presidente

Deputado [)ilY.on Melo - 1°-Secretário

1 )eputado Gil Pereira - 2°-Secretário

• Publicada no Minas Gerais, na seção "Diário cio Legislativo ' cm
1/12/2000.
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RESOLUÇÃO M 5.204,
DL 3 DE JULHO 1)E 2002

i\hcra a rdaç3o dus aris. 101 e 102 da ResoILIçu
110 5.170, de 6 de n )vcmho) de 1997, que	)tlleIll

o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Esta-

do de r'vliu.15 Gerais.

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

Art. 10 - () art. 101 da Resolução n° 5.176, de 6 de no-
vembro de 1997, fica acrescido do seguinte inciso XV:

"Art. 101 -

XV - de Segurança Pública.".

Ari. 2° - O art. 102 da Resoluçào ii 3.176, de 6 de no-
veinhro de 1997, fica acrescido do seguinte inciso XV, revo-
gando-se a alínea "d" cio seu inciso V

"Art. 102—

XV - da Comissão de Segurança Pública:

a) a política de segurança pública;

h) a politica de combate ao crime organizado

e) a política carcerria:

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

e) a defesa civil.".
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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 re-
dação:

"Art. 101 -

IV - dc Defesa do Consumidor e do Contribuinte;".

Art. 40 - O inciso IV do art. 102 da Resolução n° 5.176,
de 6 de novembro de 1997, fica acrescido das seguintes alíneas

e "li":

"Art. 102 -

IV -

1) as relações entre o fisco e o contribuinte, com vistas i
promoção de um relacionamento fundado em cooperação,
respeito mútuo e parceria;

g) a orientação e a educação do contribuinte;

li) a fiscalização do cumprimento, pelo poder público es-
tadual, das normas constitucionais de defesa dos direitos do
contribuinte.".

Art. 50 - Esta resolução entra cm vigor na data de sua
publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrario.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de ju-
Ilio de 2002.
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Antônio JUIi() - Presidente da ALMG

• Publicidi H() III)uS Gerais, iH WÇd() "Diirw tio i.c',siu,a , em
1/7/2002.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 1

Tendo em vista as modificaçoes estabelecida ,' pelo novo
Regimento Interno no tocante às comissões permanentes da
Casa e a sua competência especifica e considerando a necessi-
dade 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 ade-
quação dos despachos da matéria cm tramitaço, de acordo
com a competência estabelecida no art. 102, esclarecendo, ain-
da, que tal adcquaço iio implica reabertura dos prazos regi-
mentais.

Mesa da Assembléia, 11 dc novembro de 1997.

I)eputado Romeu Queiroz, Presidente.

• Pru/crula em /1/11/1997 -31 9' ReumJv Ordinír,a.
• Publicada no Minas Gerais, na sço "D,írrn do Legislativo ' em
13/11/1997
• Refercnc ia - ada1,itç7o dos c/ojachos de matérias em tramitação
de acordo emil d competência estabelecida no ar!. 102 do Regimen-
to interno.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 2

Inteligência d) art. 1 b4	Rii InCUtI) 1 tItcrn 1.

A Presidência, no exercício de suas atrihuiçes e tendo
em Vista a necessidade de se conferir melhor aplicabilidade ao
art. 164 do Regimento Interno, com a interpretaço que me-
lhor corresponda ao espírito do 1 )iplonia Procedi mental, de-
cide que a palavra a Deputado citado cm pronunciamento so-
mente ser concedida, a crittrio da Presidência, para contes-
tar acu s ação pessoal :1 propria conduta, ou para contradizer o
que lhe loi indevidamente atribuído como 0pini3.o pessoal.

Mesa da Assembléia, 5 de março de 1998.

Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

• J)f.,/1 col 5/3/1998 - 3/5' Reunzn ()Y,/WJrL(.

• Pul'/u ii, 1 no .1 ii,ia (it'i1lS, ilil X'ÇiO "Di 1110(11) iÁLla!i :1) ", 1'??!

7/3/1998.
• Rc/c? () , ( li - COilCCS5.() tia pala :z a Depitiatio cztalo
(art. 1Ó/)	
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 3

Inteligência do S 3' do ao.. 249 do Regimento in-
terno.

A Presidência, no exercício de suas atribuições e 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 terão preferência sobre as de-
mais, inclusive sobre as que forem objeto de requerimento de
alteração da ordem do dia, salvo por deliberação do Colégio
de Líderes, formalizada em Acordo 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 Quei roz, Presidente.

• I'ro/erula cm 201511998-375' Rczínzâo Ordznír,, I.

• Publicada no Minas Gerais, na seção 'Diário do Legislativo ' em
22/5/1998.

• Referên cia - prçfevêncza das matérias em prosse'uimento de
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 4

Em virtude das alteraçôes mi rOdulidaS flO prOCCSs()
legislativo pela Emenda a (nstiIuiço n° 19, que contom a
reforma adniinistrat iva, a 1 ixaç() dos subsídios dos membros
dos Poderes Legislativo e Executivo nto apenas deixa de ser
ob j eto de resoluç3.o, como também perde a característica de
natureza periodica.

Assim sendo-a Presidência determina que a mattria tra-
mite nesta Casa sob a forma de projeto de lei, observado
disciplmnameuto constante HOS ai-t ,,. 188 e seguintes do Regi-
mento Interno.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 1998.

Romeu Queiroz - Presidente da A L N 1 G

• J >ro/eriI.i em 10112 1 1998 - -128' Reuniao O,-diníria.

• Put'lieult no thna (ez, na eço "1), frio cio Ltxiiati o ", em
/2/12/1998

• Re/ertnezi - tr'1zz(açio íhproposzço dispondo so/')efixiçi) de
subs'ídiw dos inc'ini',os dos Poderes Le,si:i,vo e Fve ittizo.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 5

Intcligncia do 5 2° do art. 157 cio Regimento Tu-
terno.

Em razão dos diversos questionanientos suscitados em
Plenário acerca das inscrições de oradores para o Grande Ex-
pediente, e tendo em vista a necessidade de se conferir melhor
aplicabilidade ao 2° do art. 157 cio Regimento Interno, que
dispõe:

"Art. 157— ..........................

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

A Presidência decide que as inscrições efetuadas até o
iflÍCi() da reuni3o terão preferência sobre aquelas realizadas
no seu transcurso, aplicando-se o dispositivo citado em am-
bos os casos.

Mesa da Assembléia, 24 de agosto de 1999.

José Braga - 1° Vice-Presidente no exercício da Presidên-
cia da ALMG

• I'ïofcru/ z em 241811999- 62' Reunião Onii ilana.

• Publicada 110 Minas Gerais, na seção "Diírio do Legislativo em
2,8/l 999.

• Referência - inscrição de oradores para o GrandeExpediente.

89



DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 6

Intel igncIa do S 1' do ao. 208 do Regimento tu-

os Deputados Sehasti?to Navarro Vieira e 1-Tely
Tarqii ín io, na 68 a Reuniu Ordinária, realizada no dia 14/9/
99, formularam questão de ordem, solicitando que esta Presi-
dência, cm cumprimento ao disposto nos arts. 64, 2", da
Constituiço Federal, 69, § 10, da Constituiço Estadual, e
208, § 1. do Regmiento Interno, impeça que qualquer asswi-
Lo seja objeto de deliberaç3o desta Casa até a apreciaçio final
do Projeto de Lei Ii" 399/99. que, por se encontrar na faixa
constitucional, provoca o sob restameiito das demais mau-
rias.

A Presidência da Assembléia Legislativa tem entendido
que, ao estabelecer o sobrestameiito na (;onstituiç() Federal
e, por conseguinte, na Coiistituiçto Estadual e cm nosso Regi-
menu) Interno, o legislador busca assegurar ao representante
maior do Poder Executivo que as proposições por ele encami-
nhadas ao 1 egislat ivo n3() tenham sua apreciação postergada
indefinidamente. Dessa forma, o decurso do prazo estabeleci-
do nos citados disp )sit ivos impede que se delibere sobre ou-
tras matérias, ate que se aprecie a proposiçtc que se clicoliL 1-e
em tal situaçL

Por outro lado, não se pode tolher ou impedir o luncio-
nanlent() da Casa Legislativa, ao se estender o sobrestamcnto
a todas as matérias, uma vez que este entendimento viria de
encontro ao princípio fu ndamental da independência e har-
monia entre OS Poderes, consagrado no art. 20 da Constitui-
çto Federal. Assegurando ao Executivo a aprcciaçat) de SUaS
proposições em período razoável, tal prerrogativa não pode

ma



prevalecer em detrimento do regular funcionamento do Po-
der Legislativo. A Presidência entende que a referencia "de-
mais assuntos" não deve ser interpretada de forma literal, sob
pena de engessar-se todo o processo legislativo.

A interpretação dada pelas Mesas que se sucederam, des-
de a introdução do instituto do sobrestamento pelas Consti-
tuições Federal e Estadual, tem sido pela restrição de sua inci-
dência às matérias que se encontrem na mesma fase da Ordem
do Dia, e cuja apreciação, esta sim, poderia procrastinar a deli-
bei'ação sobre o projeto que se encontre com o prazo esgota-
do.

Assim, a Presidência decide manter a praxe adotada até o
momento, restringindo a aplicação do sobrestamento à apre-
ciação das matérias que se encontrem na mesma fase da Or-
dem do Dia na qual conste a proposição na faixa constitucio-
na 1.

Mesa da Assembléia, 22 de setembro de 1999.

Anderson Adauto - Presidente da ALMG

• Projerida cm 221911999 - 72' Rczinio Ordinária.

• Publicada no Minas Gerais, na seç2o "Diário do Legislativo 'Ç em
21/9/1999.

• Rcfe;ï.ncza - projeto do Governador na jaixa constltucional -
so/'rcsta,nenlo.
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DECISÃo NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 7

A Coiistituiçio Estadual, ao dispor sobre o processo
legislativo, estabelece a competência, a forma eas condições
para a pr(.)duçc) (lOS atos legislativos estaduais, levando em
consideraçto a hierarquia das normas que enumera e a maté
ria objeto de apreciaç3.().

Assim, as emendas i Constituiçio, as leis complementa-
res, as leis ordinárias, a leis delegadas, as resoluçues C o Veto
proposição de lei receberam tratamento constitucional distin-
to, especial tflcflte, (lllallt) l() (/U()) ,IWI para sua aprovaç).

No mesmo sentido e obedecendo aos ditaiues constitu-
cionais, o Regimeiito Interno enumerou as proposições do pro-
cesso legislativo estadual e estabeleceu condições diversas para
sua apreciação, exigindo '/UOYfl))l diferenciado pai-a deliberação.

Dispõem a Constituiçãoo Fstadual e o Regimento Inter-
no que " O projeto de lei complementar será aprovado se obti-
ver voto favorável da maioria dos membros da Asseinhk"ii
Legislativa", ou seja, de 39 Deputados. As propostas de emen-
da à Constituição também necessitam de qiinriini especial para
sua aprovação, conforme disposto na norma constitucional,
que estabelece que "a proposta será discutida e votada em dois
turnos e considera aprovada se obtiver, em ambos. 3/5 dos,
votos dos membros da Assemhkia legislal iva", o que
corresponde a 48 VOtOS "sim". Da mesma maneira é tratado o
veto à proposição de lei que necessita de 39 votos "não" para
sua rejeição.

( ) art. 126 do Regimento Interno estabelece que "terá
coniputada a presença, para todos os efeitos regimentais, como
se no Plenário estivesse, o Deputado presente a reunia() de co-
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missão realizada no Pa1tcio da Inconfidência conco-
n litantertiente com reunião da Assembhia Legislativa". O le-
ilador buscou garantir o bom andamento dos trabalhos do

Plenário, provendo-o com as presenças cm comissão para as
deliberações. A aplicação do dispositivo, porém, deve ocorrer
dentro dos limites impostos pelo texto constitucional vigen-
te, pois que a interpretação da norma regimental nunca pode-
rá ser feita de modo a possibilitar a votação de proposições
legislativas sem o numero necessi-io para sua aprovação ou
rejeição. Ao submeter a votação uma proposição que necessi-
ta de quoruin especial, contando com as presenças em comis-
são sem que as presenças em Plenário sejam suficientes para
garantir sua aprovação ou rejeição, a Prcsidncia estabelecera,
de antenião, o resultado da votação e impedira a deliberação
em sentido oposto. Essa decisão comprometeria a atuação do
Poder Legislativo.

Conforme exposto, a Presidência, no cxercÇcio da atri-
buição 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 rnatrias que necessitam
de quorum especial só serão submetidas a votação se a presen-
ça dos Deputados em Plenário garantir a possibilidade de sua
aprovação ou rejeição.

Mesa da Asse mhkia, 27 de j unho de 2000.

Anderson Adauto, Presidente da ALMG

• ProJ'rula em 271612000 - 754' Reunião Ordinária.

• Piul'lucida noMinas Gerais, na seção "D,ír,o do Legislativo 'Ç em
29/6/2000.

• Rc/eiíncia - d/licaÇâ() do art. 126(10 Regimento Interno na
:Y)taçào de matérias que exigem quorum especial.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N' 8

Aplicabilidade do art. 173 do Regimento Interno.

A Assetibkia Legislativa, cru setembro, deflagrou um
processa de consolidação da lcgiSIaÇa() estadual ao instituir
Grupo de Trabalho para Consolidar e Sistematizar a Legisla-
çào do Estado. LI esforço reflete d preOciij)açã() dos corpos
político e tCCniC() deste parlamento com a qualidade da pro-
dução legislativa, cuja sai. isIaçto remete à garantia de consis-
tcflcia, segurança jurídica, economia e eficácia na elaboração e
aplicaç:io das leis. Desse processo resultarao textos legais per-
manentemente consolidados, reunidos eii't codigos OU coleta-
neas que sistematizem matérias conexas ou afins, cuja modifi-
cação se realizari, apenas, quando indispensável, afetando o
mínimo possível a estrutura original, a numeração e as remis-
sões internas e externas, de modo a facilitar a consulta e a com-
preensão do ordenamento jundico estadual.

No mesmo sentido tem caminhado o Governo Federal,
que estabeleceu normas paria elaboração, a redação, a altera-
Ção e a consolidaçao dos textos legais, por meio da Lei Com-
plementar n° 95, de 26/2/98, a qual dispoe " que o mesmo as-
sunto não pudera ser disciplinado por mais de uma lei, exceto
quando a subseqüente se destine a complementar a lei consi-
derada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa'.

Coerente com esse esforço de consolidaçao e tendo em
vista a boa técnica legislativa e a economia processual, a Presi-
dência, no USO das atribuições que lhe confere o Regimento
Interno desta Casa, em seus arts. 82, inciso XV. e 83, inciso II,
decide, na aplicação do art. 173 do Regimento Interno, deixar
de receber proposição que trate do mesmo objeto de outra em
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tramitação, quando, em razão do vínculo de pertinência, afi-
nidade ou conexão, seja apropriada a sistematização da rnat&
ria em texto unico.

Mesa da Assembléia, 8 de novembro de 2000.

Anderson Adauto, Presidente- da AIJvIG

• I'n /('ru/a em 8/11/2000 - 191' RelInLw O/jní ria.

• Pith/ieada no Alinas Gerais, na seção "D,,írw do Legislativo " em
.30/1 //200a

• Re/.',-izcii -não será recebida proposzçâo que trate (/0 mesmo
ol'/eul dc outra em framitação, a esta vinculada por pern'nência,
aJznuladc ou CoflcXào.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 9

Intclineía do Ink Po 111 do artigo 103 do Regiincti

O Interno.

A Presidência, no uso da at ribuiçao que lhe confere o
IflCIS() XV do art. 82 do Regimento Interno, e consideran-
do:

que, por meio do art. 103 do Regimento interno, loi at ri-
huída •iS comissões permanentes competência para delibera-
Ç3() conclusiva sobre proposiçôes;

de,wordo com a atual sistenlatica regimental, os re-
querinientos de autoria de comissão permanente a que se refe-
re o inciso III do citado artigo SO inicialmente por ela vota-
dos e, quando a análise do mérito da proposição incumbe
mesma com issao, São novamente apreciados pelo orgão;

e que, de acordo com o principio de CCOfl() mia pro-
cessual que informa o instituto da deliberação conclusi-
a contido no art. 103, seria de todo recomendavel 1k-

pensar-se a dupla man 1 Íestação da comissão sobre a mes-
ma proposição.

decide que OS reque ri nientoS de autoria de comissão)
permanente que se enquadrem no inciso III do art. 103 do
Regimento Interno e que, ciii razão de seu coiiteúdo, este-
jam sujeitos a deliberação conclusiva da niesma comlsSao),
fl() retornarão à apreciação daquele orgão C Serão conside-
rados aprovados quando decorrido, sem apresen t ação do
recurso, o prazo previsto no art. 104 do Regimento inter-
no, contado a partir do recebimento da proposição) ciii
n Á rio.
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Mesa da Assembléia, 24 de abril de 2001.

A ntn iü J 'ii iü, Presidente.

• Pra/crida em 241112001 - 2. / ' Reunido ()r(11 o. írza
• Pul'/,eada no Minas Geus, na seçdo "Dzi rio do Legislativo ", em
26/4/2001.
• Refrrncia - os requerimentos de autoria de conusQo perinanen.
Ir que se enquadrem no inciso 111(10 art. 103e que, em razão de seu
conteúdo, este/a??? ajetos a (IeIiheraç0 da ?n ( çnia coniisQo, SC?dO

considerados aprovados, sem a necessidade de retornara comisQo,
decorrulo o piizo (10 ar!. 104, contado a/Xlr!irdo recebimento da
proposição em plenário.
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ÍNDICE POR ASSUNTO

"A"

ACONTECIMENTO RELE-
VANTE
- comun!caÇaO; prazo (art. 26, § 10)

ADMINISTRAÇÃO INDI-
RETA DA ASSEMBLÉIA
IJIGISLATIVA
- 3pIiCaÇ3() de disponibilidade
financeira (art. 79, XV)
- aprovaç,^o de proposta de orça-
mento anual (ao. 79, XII)
- criação de entkLide (art. 79, Vil, "f)

ADVERTÊNCIA A DEPU-
TADOS
- inlraç3() .i() Regimento no curso
dos debates (ali. 152, 1)

AFASTA MENTO
- de Deputado; investidura em
cargo  t1 1)1 ICO; comunicação i
Niesa; remuneração, i111p!icaçcs
(art. 55)

AJUDA DE CUSTO
(ver REMUNERAÇÃo E

AJUDA DE CUSTO)

ANAIS
- II1SCrÇ3() de documento e
pronunciamento fl3() oficial;
reque ri mento; dcli he raÇ3O do

Plenário; parecer (arts. 79, VIII,
"b", 233, XIII, e 234)
- i nse rç3o de documento e
pm ti licialnent() ol leia1; reque-
rimento; despacho do Presidente
(art. 232, XIX)

APANHAMENTO TAQUI-
GRÁFICO
- cessação; iníraço do Regimento
(art. 151, partgrafo único)
- reuni3u secreta (ao. 40, § 2°)

A PARTE
- cíniptito no te 	do orador
(art. 163)
- defiiiiç3o (art. 162)
- prazo; Grande Expediente (art.
162)
- vedaç3.); casos (art. 162, § 2°)
APLICAÇÃO FINANCEIRA
- autorizaç3() pela Mesa da
Assembléia (art. 79, XV)

APRECIAÇÃO CONCLU-
SIVA PELAS COMISSÕES
- comissôes permaneiltes (art. 103)
- devoIuço de proposição ao
Plenário, recu r.s() (ali. 104)
- Presidente da i\ssemhIia;
anuncio de pi- o)cto apreciado
conclusivamente (art. 82, XI)
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- tranutaç.() de proposiç.() (ari
105)

ARMAS
- po)ihiça() (art. 90)

,ARQUIVAMENTO 1)1 PRO-
POS 1 Ç Ão

(ver tamhm I)FSARQt5 IVA-
\1FN1'(I) DE, I'R( )POSIÇÀO)

trni 1 no da legisI atura;
cxceç3u (ari. 180 e	1)
- deteriti 1 naç.1( ) pel Presidente da
AssenihL'ia (.irt. 82, XIII)
- parecer uma rarl() das culliisoes
de mérito (ao,. 191)
- Prejudicada; quandi i semel liani e
a outra cunsiderada incons-
1 ituci iiial (ari 284, II)

ASSEMBLÉIA 1,1;IS1.A'I'IvA
(ver tainhru POlICIA-

rvlEN'l'O, P( )R°Il DE ARMA)
- abertura de Ândiância 'i de
1 nqilerito; .,1() (ao.
- asscs%oràniunto no Plenário
Liderança da Maioria e da
Minoria  (ali. 94, § 2'')
- cimposiçi; mandato (art. 1")
- clelça() da Mesa (.1115. 8'', 2°, e
9°)
- ingresso) nas dependeiicias;
aSSisli1Cia as reuniões; perluiss3();
Vedaçdo; hrmalitlades (aris. 93
e 94)
- instalaçao da Legislatura (arts. 3"
e 12)
- instalaçaii e encerramento de
sesso) legislativa (art. 11 VI)

- n3()—del iheraç3o antes da posse
dos me ni h ros da NI esa (ali. 8'',
§ 3°)
- p d lCialhlelltO (aO. 89)
- posse do Governador (art. 14,
\1)
- posse dos Deputados (ali. 6'')
- P residcliLia. inipedi nient 1) (ao
46, parágrafo) uni))
- íiwrum de deliberaçtu (art. 252)
- represelltaç3o) da Assemhkia (ari.
1 IS)
- sede; permanente e tenlporaria
(ali. 2'')
- sesscS legislativas (ari. 13)
- '. aga; 1 ici 1 rrenc ia (art. 50)

ASSESSORIA
- a c( nu i ssi'ies (ar. 149)
- em Couuiss3o; a 1)epni ado (ali.
127)
- em Plenário; a Liderança da
Nlaii'ria e olj \lin ' ria (alt. 4. 2)
- erli reunia() da N le.h; vedaç3 i
(art. 127, p.i r.igraI ) un ico)

ASSINATURA
- 1 rresp( )n clene ia oficial; Pre-
sidente da Asseiubloia (art. 82,
X X X II)
-	1 ol i caça o de ca n di Jatu a
(oiiise}h ' iro (lo) Trihiuuial de

Itt .15	(ICSC() li S i de raç3o de
suhscriç3o; recomposiçao (art.
235, II.	2" e 3")
- lista do., presença dos 1)eputa,1 ':
autenticação pe10 Presidente da
Asseniblia (ali. $2, VI)



- projeto de iniciativaiva popular,
responsabilidade pela idoneidade
(art. 288)
- proposição dc lei; Presidente da
i\ssemhkia (art. 82. XXVIII)

ASSUNTO DE INTERESSE
GERAL.
- inscrição prévia (art. 26. c1pIÍt)

- p razo para talar (a ri. 26,	1

ASSUNTO URGENTE
- 1 ransíercncia da palavra ao
liderado (art. 70,	1°)
- uso da palavra pelo 1 id( , r (.irt. 72)

A'I'A
- d reu o 1R) dt c nu issao:

- lavratura; ptrl)licaçã() (ali. 132)

	

- leitura; dispensa (art. 1321	1 ')
- proposiçào de deliberação
conclusiva das Comissões; re-
gistro (art. 132, § 2°)

- de reunião de Plenírio:
- da última reunião da sessão
kgislat iva ordi niria ou cxtraor-
dinria; procedimentos (a ri. 43)
- declaração de voto; inserção
(arts. 232. VI, e 254)
- documento não—oficial; inen-
ção na ata destinada a publica-
ção (art. 41, § 2°)
- documento oficial; resumo na ata
sucinta; transcrição na destinada a
publicação (art. 41, § 1°)
- exclusão de questões de ordem
sem indicações do preceito
regimental (ali. 166. § 1°)

- falta de quorum para reali-
zação de reunião ou para vota-
ção; registro da ocorrência e
dos Deputados presentes (arts.
44 e 249, § 6°)
- inserção de doctimento; per-
missão da Mesa (art. 41, § 3°)
- lavrat tira (art. 41)
- leitura; praio iliaximo; apro-
vação; retificação (arts. 22, 1,
"a" , 1, e 24)
- minuciosa; publicação (ali. 41,1)
- publicação de pronuncia-
mento (ari . 155, capui)
- razões do Voto; inserção em
.ita destinada a publicação (art.
41, § 4°)
- retificação; direito :1 palavra
(arts. 24 e 156, VII)
- reunião secreta; procedi-
mentos (art. 42)
- sucinta; leitura; aprovação;
assinatura (art. 41, 11)
- vedação de publicação de pro-
nunciamento (art. 155, § 1°)

- reunião de indicação dc Líder de
Raneoda (art. 67, § 2°)

AUDIÊNCIA DE COMISSÃO
- a requerimento de Deputado
011 comissão; vedação (art. 183,
capui e parigrafo ónico, e 233,
XV)
- emenda de 2° turno; requeri-
Mento ) do Colégio de Líderes (arts.
189, § 4°, e 232, XXIX)
- matéria cm 2° turno; audiência
da Comissão de Constituição e
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Justiça; requerimento (aris. 185.

2°, e 233, XXII)

AuI)IÊN(;IA PÚBLICA DE
(20 MISSÃO
- com cidad3os, oios e entidades
públicas ou civis; insi ruço de
n1atiria legislativa em tramite:
assunto de interesse público
relevante; ii rmal idades (a ri. 29 1)
—cOflV(>ciÇI( )de iLiiill.l( ) ptwn (ali. 294)
- ordem dos i rahalhos (ari . 293)

p0 videricias e	imuli icaç3o :
entidade solicitante (arl . 292)

AUMENTO DF, DESPESA
- iiiadiuissihilidade; casos (ai -t. 187)

AU T() RI A
- atribuiçao de autoria de; po
posiç3u desarquivada de inicial 1 \ J

de ex-Deputado (art. 180, SS 31
- impedimento do Deputado: tia-
tt.ria de sua iniciativa (ar.. 46,

arairaIo o ii co)

AUTORIDADES - COMPA-
RECIMENTO À ASSEM [31 Il A

(ver (( )MPARECIMENI()
DF, AL]( )R11)\I )ES)

AUFOS SUPLEMENTARES
- tormaça) (art. 179)
- tu. ii izaçto; relenç?tO de prupo-

siç2io por nieinIiii de COifliSS.t()

(ali. 142)

AVULSOS - DISTRIBUIÇÃO
(ver taiti iii (1201 > IAS -

I)TSIRIBUIÇAO) E ENCAMI-
NI 1\MENTO)

- adiamento de diScuSs j() e vota-
çaO; prazos (ali. 136, 2°)
- em o iiiiissai i; vedaç3i ide coik'CS53.o

de viSta (ali. 13(>, ca/nil e	1'')
- em reunilo conjunta; opor-
unidade (art. 136, § 4°)
- pedido de vista; cuncess3o; ve-
daç3o: adiamento da discussto e
Vi 1 aç3o; prazos (ar.. 136, e pllt e

le2°)
- pio jeti S de 1(1 (li) P11111) Pluria-
nual, do Plano Mineiro de I)e-
seiivoI ililenhi) Integrado, de
1 )i rei rues ( ) rçaiiicntirias. do
( )rçameiito Anual e de Crédito
Adicional (ari. 204. ol/nhl)
- soIitaço de di't ribiilça() de
avulsos, oportunidade (136, 3°)

"[3"

BANCADA
(ver tamhiit LÍDER E VICE-

1,1 D E R)
-- constiluiÇao (ar.. 66)

- (Icti ii iç3o (a ri . 66)
- exercido de lunç3o destinada a
Bancada; perda do direito; des-
iiiculaç2io de pantid (ari. 4)

- Liderança'.; aIteraçLo; co-
iii un icaç3o a Mesa; vedaç3() aos
membros da Mesa (arts. 69, IV.
e 78)
- presença de 1 i nc li ii rio na-, de-
peudiicias c()ritguas ao Plenirii
(a ri. 94 Ç 1°)



- Vice—Líder:
- proporção (art. 67, § 4'')
- vigência do art. 66 e § 4°
do art. 67 (art. 319)

BLOCO PARLAMENTAR
- alteração nas Lideranças; coniu-
nicação Mesa (art. 69, IV)
- composição numérica (art. 71,
§ 5°)
- constituição; vedação; comu-
flicaÇã() : Mesa (art. 71)
- desvinculação ou dissolução de
Bloco; impedimento de parti-
cipação posterior em outro Bloco
na mesma SeSSão legislativa (ali. 71,
§9°)
- dissolução (lo) Bloco 0)01 niodil
caão de composição nunirici;
rcdistrihuição de lugares nas
comissões (art. 71, § X°)
- existência; período (art . 71
§ 7°)
- extinção; caso (art. 71, § 6°)
- Líder; escolha; comunicação o
Mesa;  prazo; v e d ação aos
membros da Mesa (arEs. 71. § 3',
e78)
- Liderançasri ças de R au e adas;
suspeii sao) de atribuições e
prerrogativas (art. 71, § 4°)
- tratamento regimental (art. 71,
§2°)
- vigência dos § 4", 5° e 6° do
art. 71 (ali. 319)

" C

CARGOS DA SECRETARIA
1)A ASSEMBLÉIA LEGIS-
LAl1 VA
- aproveitamento do servidor
inativo em cargos e funções (art.
315)
- criação; transformação ou
extinção; competência privativa
da Mesa (art. 79. VII, "e")

CASOS OMISSOS
- aplicação do Regimento Interno
da (mara dos Deputados e das
praxes parlamentares (art. 316)

CAUSA PRÓPRIA
(ver INTERESSE PESSOAL)

CE
R A

LEBRAÇÃo DE CON-
TI<
 autorização, competência

privativa da Mesa da Assembléia
(ali. 79, IV)

CENSURA
(ver PENALIDADES)

CHAMADA [)E DEPUTA-
[)OS
- competência para fazer (art. 86, II)
- utilização; casos:

- prestação de compromisso de
posse (ali. 6°, II)
- recomposição de quorum
(art. 249, § 6°)
- verificação de quorum (art.
257)
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- votaç3() Clii CkiÇ2i() da N'lesa
(art. 9', \!)

- votaçal) lu)minal na hipotese de
falha no painel eietrnico (art.
263, 1)
- votaç3() secreta (art. 263, II,

e

C(.)LÉ(1() DE LÍDERES
- .lCOrd() de Lideres; subscrição
pela 1 oi ai Jade; vedação (ali. 73,

4" e 5')
- ollstiluiç.u) (are. 73, ccl/):st)
- delilxiaç3o sohi& t raiuutaç3o e 11
regime de urgeilcia ,ilem (li) limite;
i/UOrtI/fl (art. 272, § 2")
- (fuoruni de t1eliberaço: maioria
absoluta; ex'çes (ali. 73, § 3" e
4", e 272, § 21
- Vot o e voz; direito (ali. 73, §Ç

e 2")

COMI MORAÇÃO E HOME-
NAGEM
-	Lilli(la(I(; i(L.iI)iao especial;
1111111 C (Ii' 1(1 1 IO(5 cxct'ça (ali. 14, V)

COMISSÃO I)E ADMINIS-
TRAÇÃO ) PÚBLICA
- c ulipei 11,-- ia (a ri 5. 100 e 102, 1)

COMISSÃO l)E ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIO-
NALI/AÇÀ()
- comJ)1tencia (art'. 100 e 102. II)

COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO ) E JUSTIÇA
- audiincia em pri miro lugar (ari
184,	1")
- competencia (aris. 100 e 102, III)

- desmembramento de propoSiÇio
que verse sobre mais de unia
matria (ai-t. 173. § 5'')
- exame preliminar (ali. 182)
- licença para inst au raçao de

OCCSS() criminal contra Depu-
t ad ; pr cedi meni os (art. 58, § 2")
- parecei , SI )h ri' iii Id i ticaç3o no
texto origina! ou emenda de 2"
ttlrl)(.) (ali. 185, ( , i/mi e §S 2" e 3'')
- pari ici)aÇ.0 1(1(1 ( orregedor (ali.
92, III e
- presiaç3o 1' tOlil.l1I.i de contas;
aprovaç3o parcial; indicação de

P 1 'o)\i ( lCflCi.i5 (au. 219)
- represemi1aç3u visall(l() :1 perda de
Illandato de 1 )eput ado; procedi-
nlentos (art. 53. § 1')
- suspensão das imunidades
constItucionais; parecer (au. 56,
paragrail) inicu)

COMISSÃO 1)E DEFESA DO
CONSUMIDOR E 1)0 CON-
'IR 1 RUI N'I'F
- CI nu p1'! 2iicia (arm s. 100 e 102, 1\f)

COMISSÃO) 1)E DIREITOS
1 JUMANOS
- CI )hflpCtCliCl.1 (ami s. 100 e 102, \')

COMISSÃO) 1)E EDUCACÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
- cl nu pcii	a (.io s. 100 e 102, VI)

(:oMIssÃ() DE FISCA-
LIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAM EN'IÁRIA
- audimicla em i'iltimno lugar (art.
184,	1")
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- competência (arts. 100 e 102, VII)

COMISSÃO DE MEIO) AM-
BIENTE E RECURSOS NA-
TURAIS
- competência (ai-is. 1 00 e 102,
VIII)

COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROIE(:LÁR1A E AGRO-
INDUSTRIAL
- competência (arts. 100 e 102, IX)

COMISSÃO ) DE REDAÇÃO
- competencia (arts. 100, 102, X,
e 268, capul e § 1°)

COMISSÃO [)E REPRÍSEN-
TAÇÃ()
- constituiç3o e finalidade (art.
115)
- representação COW Au os;
dependência de disponibilidade
orçamentária (art. 115, § 1 '')
- representação em conferência;
reuniões; congressos; membros;
escolha; apresentação de teses
(art. 115, § 3°)
- requerimento de constituição
(art. 232, XIV)
- suplência; incxistcncia (art. 115,
§2")

COMISSÃO DE SAUDE
- competelicia (arts. 100 e 102, XI)

COMISSÃO DE SEGURAN-
ÇA PÚBLICA
-cornpetiicia (arts. 100  102, X\)

COMISSÃO DE TRANS-
PORTES, COMUNICAÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS
- competeflcia (1!1S. 100 C 102, XII)

COMISSÃO I)E TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIo
- coinpctencia (aris. 100 e 102,
XIII)

COMISSÃO [)O TRABA-
1110, DA PIU`VIDÊNCIA E
DA AÇÃO SOCIAL
- eompetcncia (arts. 100 e 102,
XIV)

COMISSÃO PARLAMEN-
TAR DE INQUÉRITO

ri h u i çõe s; procedi meu t o,
aplicação de lei federal específica
(art. 113)
- composição; vedação (arts. 78 e
110, parágrafo tiriico, 1)
- Constituição; atribuições; po-
deres judiciais (art. 112)
- deslocamento (art. 113, § 31)
- fato determinado, conceito (art.
112, § 1°)
- intimação de indiciados e tes-
temunhas; não-compare-cimento;
providências (art. 113, §S 1° a 3°)
- membros: indicação; prazo;
Cisc) de não indicação (art. 112,
§5 < 'e 8°)
- nAmero de comissões em
funcionamento concomitante (ari
112, § 9°)
- prazo de funcionamento; pror-
rogação (art. 112, capta e § 2°)
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- pá melào  gi.uario; meil)l)r() da
olfliss3(>; 'ed.içôes; exccçao pata

membro da Mesa (art. 112, 6''
e 7")
- recurso de nio-recehimento do
requerimento; prazo (art. 112,

- relalorio linal; pubIicaço;
providência; revisão p'I() I'Ieiiario
(a 11. 114)
- reu n iu; juortim de realização
(.trt. 12,	2", 3" e 41

COMISSÕES
(ver i a ii bcin AUDIÊNCIA

PÚBLICA DE CONIISSAO,

(TOK1JSSÀ0) 1)E R[F'RE-
SENTAÇÃO, COM ISS\()
1 > AR1.AMIN'IAR I)1	tN-
QU ERIIO, COMISSÕES

ESPECIAIS, COM ESSÕES
PERMANENTES. TENIPO-
RÁRIAS. ()RI)EM	DOS
IRARi\ II 10S, PARE(TR e
R EPR ES E N'IA ÇÕ ES	N )-
ILJLARFS)
- abertura de reunião e()tfl e on-

vidados; presença de qualquer
número de membros (ali. 125, 3')
- altcraç3o tia ordem do dia (art.
131,	1'')
- ap ree 1 aç at) da m ai ' ria;
obrigatoriedade de inclusão em
pauta previamente distribuída
(art. 131, 5 2'')
- asSCssor.flhlentO, coiisulloita
técnico-legislativa; nota tCtI1IL,t
sobre proposição (arts. 149 e 1 50)

- ata de reunião (ver ATA)
- aiidincia; ren ovação; i mpe-
diniento (ar. 183)
- audiência pública (ver AU-
DIÊNCIA PLBI1( A 1)E CO-
MISS\0)
- ( oiu i ssào de (01151 ii uiÇã() e
Justiça e de Fiscalização Finan-
cci ra e ( )rçamentiria: audiência
em primeiro e último lugares (dii.
184» 1")
- c( )missão parlamentar de Inqué-
rito (ver COMISSA() PAR-
LAMENTAR 1)11 INQUE-
R 1I ))
- e mparccimento de Secretario

de [ ,;ta( 	(art. 308)
- eoinpett' ileia (aos. 100, 102e 103)
- Coili )( >siça() e constituição:

- a partir desta resolução, pra-
',) (ali. 3 1)
- designaçao dos membros;
in(icação, supkneia; stihst i-
til ição; prazos (alt s. 97, 98, §
5'', I0) e 116, § 4'')
- designação provisoria; nãO-
manilestaçào dos líderes den-
tro do prazo (uL 106, pari-
grafo tLili(.())
- i iii peii Ilientos para integrar;
Deputado que desvincular de
seu partido ou sem 1 iliação
partidária; membros da N'lesa
(aris. 48, 49 e 78)
- lii íi1el() de iiieiiilros das co-
nhIsSt'S permanciltes (aos. 97.
§ 1", e 107)
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- numero de membros das co-
missões temporárias (arts. 97,

1, e 110, parágrafo único)
- participação de Deputado;
limite; indicação acima do
limite; procedimentos (art.
108)
- representação proporcional:
calculo: procedimentos (art.98)

- con j untas (ver REUNIÃO
CONJUNTA DE COMIS-
SÕES)
- convocação de autoridades (art.
306)
- COflVOcaÇã() de reuniões:

- conjunta (art. 128, parágrafo
Uflico)
- destinadas a audiência pública
Clii região do Estado (art. 294)
- extraordinÇrias (art. 124,
capul e § 1°)
- deliberaç3o; maioria de
V011s; presença de mais da
inct ade dos membros (art. 133)
- Deputado não membro;
participação nas discussões;
impedimento de votar (art. 99)
- (liSSOlUÇ() OU modificação
numérica de Bloco Parlamen-
tar: redistribuição de lugares
(ali. 71, 5 8°)
- distribuição de matéria aos
relatores (art. 135)

- distribuição de proposição:
- competência; formalização
(art. 181)
- numero máximo de cunliS-
sões; exceção (art. 182)

- emenda; apresentação (art. 137,
1°)

- empate na votação; Voto de
qualidade do Presidente (art. 121,
parígrafo único)
- especiais (ver Comissões Es-
peciais)
- exame de mérito de proposição,
limite; exceções (art. 182)
- exame preliminar de proposição
(ali. 182, 1)
- iniciativa de pro;et (art. 186,111)
- matéria de apreciação conclusiva;
recurso ao Plenario (arts. 103 e
104)
- nota técnica; elaboração (art.
150)
- ordem dos trabalhos; alteração
(art. 131, capul e § 1°)
- parecer:

- com posição (art. 146)
- contagem dos votos; carac-
terização) (art. 139)
- contmrio; rejeição do pro-
jeto (ali. 191)
- perda de prazo pela comis-
são; imiclusão da matéria em
ordem do dia; prazo (art. 141)
- prazo para emissão; pror-
rogação; apresentação; dis-
cussã() (arts. 134, 135; 137 e 184)
- rejeição; flOVO relator (art.
138,	3°)
- retificação de nova redação;
prazo (art. 138,	2(')
- votação; alteração; nova re-
dação (art. 138)
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- pedido de vista; prazo; liiiiite
(ali. 136)

- perda de lugar (arts. 48, 55. §
e 11	§ 2 ,')

- permanentes; conceito (art. 96,

1)
- Presidente (ver PRESI1)1N'lE
1)E (ONIISS.\O)
- questão de ordem; arguição;
recurso (a os. 167 e 168)
- (Juoruili:

- de abertura; exceção (ali. 125,
ÇSS 2" e 3")
- de deliberação (ao. 133)
- de reunhil) com Con\ idads
(ao. 123, § 3'')
recurso ao Plenário ) sobre

projeto de lei apreciado conclu-
sivaniente pelas comissoes; praio;
subscrição de reque-rimento) (art.
104)
- recurso ao Plenário sobre pro-
jeto considerado rejeitado nos

do ao. 104 (art. 191)
- re j eição de projetos; parecer
conlr.'irii> (ali. 191)
- relação das cui isleS: puhlicaçà
semanal com dia, horário das
reii ii iie5 e nome dos membros
(arts. 101 e 109)
- relat i r (ver REi. À F() R)
- renuncia de Deputado '.tU
integra comiSsão (art. 116, § 1")
- representação (ver COM ISSA()
DE REPRESENTAÇÃO)
- reI enção de processos por
meiiihro; providciicias (art . 142)

- reunião conjunta (ver R EU-
N1\() CONJUNTA 1)l CO-

11 ',' , C) E-- S)
- riu n iôeS; póblica ou secreta (ao.
122 - ver REUNIi\O)
- substituição de membros:
- casu (ali. 117, (tpiit)

direito do substituto 1h LOIl-
cluiir ato iniciado (ari . 1 17,
)ai.ugraio uilico)
- inexistência de Suplente na
comissão de representação (art.
lIS, sS 2")

suplente (ao. 97, \S 21')

- suplente; nuimiero; substituição;
designação; comnpetencia (aOs. 97.
§ 1" e 2", e 120, XXIX)
- tempo )ruri.1s; co oi mceito) (ali. 96, II)
- m. railuitação das pioposiçoes; ipli-
cação das disposições regimentais
aplicáveis às inatorias su j eitas \
deliberação do Plenário) (aiï. 105)
- igas: casos: pr((mlLlumenloo (ao.
116)
- voltoO de qualidade do Presidente
Gari. 121, paragralo) unico)
- votos; contagem: caracterização
(Ari. 1

COMISSÕES ESPECIAIS
- composição (vide este topico 110
tu tio (_:OM 1 SS( )ES)
- coonstituiçao); coflipeteilcia;
vedação (ao. III,	1" e 2'')
- ii ti mero de mciii hros (a mm . 110,
parágrafo único)
- para emitir parecer sobre:

- escolha dos tittml.lres dos
cargos i evisios iioo inciso
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XXIII do art. 62 e no inciso II
do § 1° do art. 78 da Consti-
tuição do Estado (ali. 111, 1, "c")
- pedido de instauração de pro-
CCSSO) por crime de respon-
sabilidade (art. 111, 1, "d")
- proposta de emenda t Cons-
tituição (art. 111, 1, "a")
- Veto) a proposição de lei (art.
111, 1, "b")

- para proceder a estudodo sobre
matéria determinada:ada:

- conclusão dos trabalhos;
prazo; prorrogação (art. 111,
"o)
- matéria afeta a Comissão per-
manente; vedação (ali. 111, 21')
- primeiro signatário; membro
da comissão; exceção para
membro da Mesa (ali. 111, § 5°)
- rclato' rio final; apresentação
(art. III, SS 3°)

COMISSÕES PERMANEN-
TES
- apreciação conclusiva de pro-
posições (art. 103)
- composição (vide este tópico 110)

título COMISSOES)
- conceito (art. 96, 1)
- perda ele prazo (arts. 140 e 141)
- relação; publicação semanal (arts.
101 e 109)

COMISSÕES TEMPORÁ-
RIAS
- classificação (art. 110)
- composição (art. 110, partgraí()
ì  mico)

- conceito (art. 96, 11)
- nimero de membros (arts. 97,
1°, e 110, partgrafo (mico)

(ver também COMISSOES
ESPECIAIS, C(.)MISSi\() PAR-
LAMENTAR DE INTQUÉ-
RITo e COMISSÃo 1)E RE-
PRESENTAÇÃO)

COMPARECIMENTO DE
AUTORIDADES
- Governador do Estado; assunto)
de interesse pt'mhlico; convocação
de reunião especial (art. 305)
- não-comparecimento; justi-
ficação (art. 306, S 1°)
- não-comparecimento sem
justificação; crime de respon-
sabilidade (art. 306, 2°)
- recusa ou não-atendimento,
dirigente de entidade da ad-
ministração indireta, Comaii-
dante—Geral da Polícia Militar,
outras autoridades estaduais;
comunicação \ autoridade
competente; apuração do fato;
aplicação de penalidade; pra-
zo; encaminhamento de pedido
de informação; não-aten-
(linlerito; pena de responsa-
bilização (art. 307)
- Secretário de Estado; dirigente
de entidade da administração
indireta; titular de orgão
diretamente subordinado ao Go-
vernador do Estado; comu-
nicação) por ofício; prazo de
exposição, prorrogação; normas
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regimentais; formalidades (arts.
306 e 308 a 310)

COMUNICAÇÃO
(ver tambémhc. m CR E 1) E N -

CI i\ M ENTO)
- apresentação; oportunidade;idade;
Deputados inscritos; prazo (art.
34)
- da Presidência; oportunidade
(art. 29)
- de acontecimento relevante (ali.
26,	10)
- de afastamento do exercício do
mandato (art. 55)
- de COliStitIiiÇã() de Bloco Par-
lamentar e alterações (ali. 71, S 1'')
- ele eleição da Mesa da Assembltia
(art. 10)
- de escolha de Líder de Bloco
Parlamentar (art. 71, S 30)
- de Liderança e de Deputado em
reunião de debates (art. 14, 111)
- de reassunção de mandato (art.
60, VII)
- direito i palavra (a ri. 156, V)
- do nome parlamentar e legenda
paiiidiria; prazo de entrega (ali.
4")
- escrita (te proposições nao lidas
(arts. 26, § 2", e 34, § )")

CONGRATULAÇÃO,
APOIO, APLAUSO, REGO-
ZIJO
- requerimento; apreciação
conclusiva pelas comissões (art.
103, III, "c")

CONSELHEIRO E AUDITOR
DO TRIBUNAL DE CONTAS
- escolha; inciso 11 do § 1'' do art
78 da C.1`,;  procedinient os (ati
235, 1 e 11)
- inabilitação de candidato;
existência de ações ou protestos
(ar. 237)
- indicação de candidato; subscrição
i1Itxilua; recomposição ) (li) nmmero
de assinaturas; prazo; instrução
(arts. 235, TI, §Ç 1" a 3 < ', e 236)
- mais de dois candidatos; Segundo
escrutínio; decisão por maioria
simples de votos (ali. 239, §S 1 < ' e 2")
- nomeação; prazo; posse (ali. 240)
- parecer; publicação: deliberação
do Plenário (arts. 238 e 239)

CONSELHO DE GOVERNO,
CONSELHO ESTADUAL DE
EI)u(;AcÃ() E CONSElho
ESTADUAL DE DEFESA
SOCIAL
- parecei; composição (ao. 146, § 1")

CONSTITUIÇÃO DO ESTA-
1)0

(ver PR0Ik)STj\ I)E EMEN-
l)i\ A CONSTITUIÇÃO)

CONTAS DO GOVERNA-
DOR

(ver PRESTI\ÇÂ() E TO-
MADA DE CONTAS 1)0
CO VER N AI) O R)

CONVOCAÇÃO
- reunião con;unta (ali. 12$, pará-
grafo único)
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- reun io de com ISSI() desi 1 nada a
audiência pinh]ica (art. 294)
- reunia() de debates; no-convo-
cação; casos (art. 16)
- reunião especial da Assemhlia
(art. 14, § 1()
- reuni i3o ext ra( ) rd i n i ri a da As-
semhkia (art. 15)
- reuI1ito extraordinária de co-
ITfliSSiO; dispensa de íormalidades
(art. 124)
- reun i3o ordinária de comissão;
distribuição prévia da pauta;
publicação semanal da cc)Inpo-
siço, do dia e horrio de trabalho
(anis. 109 e 13!, § 2")
- reuni3o preparao)ria da i\ssenn-
hia: dispensa de ec)n-voeaç3o da
primeira (art. 5")
- reunião secreta (art. 40)
- Secretario de Estado (ver COM-
PARECINIENTO DE AUTO-
RIDADES)
- Sess() legislativa cxtraor(linria
(art. 13, § 3°)
- suplente de Deputado (art. 63)

CÓPIAS - DISTRIBUIÇÃO E
ENCAM IN LIA MENT()

(ver também ( REDENCIA-
ME N '1 'O)
- indicação de líder; encami-
nhamento de cópia da ata de for-
malizaço à Mesa da Assemhhia
(art. 67, § 20)

- parecer sobre as emendas (art.
188, § 3")

- prestação de contas do Gover-
nador; distrihuiç?to de cópia aos
Deputados; prazo (art. 216,
paragrafo t'inico)
- processo criminal contra Depu-
tado por solicitação do Presidente
do Tribunal de Contas; inst ruÇo;
fornecimento de cópia ao Depu-
tado (arts. 57 e 58, § 2'', 11. "e")
- proposiç3o constante na ordem
do dia; existência de cópias para
distribuição (art. 243, partgrafo
t'nn ico)
- propOsiç3() em pauta; providên-
cias para entrega a Deputados;
competência (art. 86, IX)

representação sobre perda de
mandato; fornecimento de cópia
ao Deputado (art. 53, § 1°, 1)
- requerimento de indicação de
candidato a Conselheiro do 'Tribu-
nal de Contas; instrtiç3o com cópia
autenticada da carteira de iden-
t idade do candidato (art. 236, II)

CORREGEDOR E CORRE-
GEDOR SUBSTITUTO

competência (art. 92)
designação (art. 91

CORRESPONDÊNCIA OFI-
CIAI,
- assinatura; competência (arts. 82,
XXXII, e 86, V)
- elaboração; competência (art. 86,
V)
- leitura e despacho; esgotamento
do prazo; publicidade (art. 25)
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- procedililefliO Clii C.iS() de ii3o

haver reu i3 (ari. 19. § 4")

- p0 )cedl nico 1 e111 o ii o iôes que
ti	comporiam.ini cii 1 1.1 de C01r(S-
poiiileticia (.to. 19,	5')

CREDENCIAMENI()
- jornalistas e demais profissionais
credcneiad s. pernianencia Tias
dcpendenc as coni iguas ao
l'k'iiaro) (ar[ s. 94, § 1'', e 314 part-
ral() único)
oigaos de cUlilL1iiicaç.tO, iiih )-

111aÇ3() e divulgaçao; acesso as
diiciidnci.is pri vai vas da '\
seiuhlia (art. 312)
- revis3o; cUiii l)etCIki.l da Mesa da
AssemhIt.i.i (art. 312. par.gral o

inic' ))

CRÉDITO ADICIONAL
(ver PR( )j ETOS DE LEI DO

11 \N() l'l URI.\NL;\L)

CR1'1)ii'() SUI1.FMEN'IAR
Ao) ORÇAMENIO DA AS.
SEM BLÉI\
- projetoCl. (> de rcs() 1 u çLo; e 0111 -

petcflCii privativa da Mesa (au. 79,
VII, "j")

CRIME 1) E RESPONSA-
BI I.iI)AI)i
- ( vernad o, Vice-( overriador
e Secretario de Estado; processo;
legislaça() especial (art. 311)
-	rocu rad ' )r-Ge ril de J usi iça;
1curad >r-( eral do Ilstad (art.
31 1, paragral() i'inieo)

"1)"

DEBATES E PRONUNCIA-MENTOS

(ver tainb&iii I)IS( ;L;SSÂO i
USU I)i\ PALAVRA)
- apalihauuleflt() ta(1uigral teu;
ccssaç3o: mi raç.to regimental (art.
151, paraguaio unico)
- •t).irte; (ltIesta() de ordem; L()i1

c.3o: mcileu1tes: Luluputo 11(1

p raio do orador (a ri. 163)
- c()I1CCSS3() (Ia palavra pelo Pre-
sidente, oportunidade; finalidade;
prato; ordem; preferência (arts.
26, oipul, 33, pargrah) único, 34,

piii e SSSS 1' e 3". 156, 157, 158,
164 e 168)
- correç3() dc prontlneiameltlos;
vedação (aO. 155, § 5")
- direito a palavra; prazo; exceç3o:
limite (aos. 156. 164 e297, II)
- discussao:

- ordem; prelcriiicia (aro 158)
- uso da palavra; limite (ali.. 160)
- vedações (ali. 159)

- documentos apresentados du-
rante discurso, vedaç3() de inserç3o
ciii ata, exceçao (ari. -II, § 3")
-	'eu lnelit( )s lido,' cm Plenário
'LI cl ) iss.io. arquivamento (aro
155, § 4")
- CFI cam lo li a Iii Ciii 1) (li. \ (fl aÇ3()
(ali. 264)
- It )lIii,i1 idades; permissão para fa-
lar assentado (arts. 154. 157 e 232,
II)



- Grande Expediente; concessão da
palavra; oport mi idade; finalidade;
prazo; inscrição (arts. 26.	1', e
157, 1)
- infração regimental ; provi-
dências (art. 152)
- interrupção; prosseguimento;
exceção; COflCCSS3() de aparte; côm-
puto no tempo do orador (arts.
161 a 163)
- oportunidade; finalidade; prazo;
inscrição (ai-t%. 14, III, 34, SS 3°, e
157)
- pratica de atos incompatíveis
com o decoro parlamentar; pro-
vidências (art. 153)
- preferência (art. 157, § 2°)
- pronunciainent o em reii ri 13(1

secreta; redução a termo (ali. 40,
§6°)
- publicação; revisão; prazo; ve-
dação (art. 155, caput e § 1", 2° e
3°)
- publicação sem revisão (art. 155,
§3°)
- questão de ordem (arts. 165, 166
e 168)
- registro) em ata (art. 155)
- reprodução no orgão oficial;
correção de erros; vedação) (art.
155, § 5°)
- resposta a citação pessoal ou de
partido; prazo; limite; vedação
(art. 164)
- reunião de debates; dinmica
(arts. 14, 111, e 35 a 38)
- revisão; prazo (art. 155, § 2°)

- terceira parte da reunião, uso da
palavra; oportunidade; inscrição;
prazo; preferência (arts.34, 157,
capul, II e §S 1° e 2°, e 158)
- uso da palavra:

- concessão; impedimento (art.
151)
- preferência (art. 157, § 2°)

- violação dos direitos Constitu-
cionais ou de norma regi-mental;
não—publicação (art. 155, § 1°)

DECLARAÇÃO DE BENS
M- apresentação a	esa; oportu-

nidade (ali. 6°, VIII)

DECISÃO DA PRESIDÊN-
CIA
- de com iSsã() (art. 168)
- normativa; publicação anual (art.
169)
- oportunidade (arts. 29 e 167)
- recurso; caso; prazo; procedi-
mento (art. 167, § 1° a 4°)

DECLARAÇÃO DE VOTO
- em reuniào póblica; oportuni-
dade (a ri. 254)
- em reunião secreta de comissão
(art. 122, § 2°)
- inserção na ata; possibilidade;
forma (ali. 41, § 4°)

DECORO PARLAMENTAR
- atos ilicOni pat íveis (art. 59, § 3(')
- expressões atentatórias; violação
dos direitos constitucionais (art.
59, § 2°)
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- m p i >cede n ci a de ac u saÇio a

lkputado; api iCaÇ3() de penalidadeidade

ao Deputado oÍensor (ari . 62)
- nao-puhlicaçao de pronun-

aInI'Ilt IS iflCOtllj)dt 1\ ei'	. 15",

§ 1")

- penalidades e pro.csc (aris. 51

a 61 e 153)

- procedimento illC( mi pai. ívcl; per-

da de mandato (art. 33, II)

DEFESA
- em cas( ) de inipedinicino 1 em-

porario do exercício do mandato

(ar. 6 1 . parágrafo I,'ifl k( 1)

- em I)UC5S() criminal (art. 38, §
2°, 1, 'h", eu, "e")

- em processo de perda de man-

dato; pra.' u de apresLlitaa) (ar..

53, § 1'', 11  IV)

- não-olereci fliento; nC )l1ll'aÇ3() de

defensor dativo (art. 53, § 1°, III,
178. § Y. 11. d")

DELEGAÇÃO 1,EGISE.A11VA
- forma de resoiuç3o; contendo.,
exercido; lpreCiaÇã() pela As-
scmbk'ia; vedaçao de emendas;
votação mi ica (art. 224. § 3")
- IC1S delegadas; elahoraç3o; au-
torizaç3u da Assenihk"ia Legis-
lativa (art. 224)
- matéria; impedimento (art. 224.
§ 1" C incisos)
- projeto; apreciaç. ) pela i\sselu-
l)kia; \'OI aÇ3() lnica; iiiadinissi-
hilidade de emenda (ar.. 224. § 30)

DELIBERAÇÃO CONCLU-
SIVA DAS COMISSÕES

(ver i\ PR L( :iAçÃo (:( )N-
(:1 LJSIVA PF1.AS C()MIS-

() F

I)FLIBLRA(,;Ã() EM PlE-
NA I io

(ver iainbni VOTAÇÃO)
impedénemt, antes da posse dos

neiiihros da Mesa (ali. 8'', \S 3'')

DEPUTADO
.ic1Isaç.o; apuração de vera-

d Riade; i mpr )cedencia (art. 62)
- advertencia pelo Presidente (ali.
131, 1)
- .l)llcaÇã() das regras da ( uns-

iii uição da Rt'p(thlica (ar. 47. § (°)
- aplesefltaã() dl) diploma (ali. 4'')
- 3I'gúiçào de q.iest ão de ordem;
clpc)rtunidadl'; prazo (ai-Es. 163 a
16$)
- a''. o ult o de interesseereSse pessI )al;
vedaçces (ao. 4í, paragrail) i.lfliLO)

- censura; verbal 1' escrita (ali. 60)
- declaração de bens; art. 258 da
( oiisntuiçào [siadual (art. 6°, VIII)
- decoro parlamentar (art. 53, 11,
e arts. 39 a 6 1)
- desohrigaçào de testemunhar;
casos (ao.. 47, § 5'')
- desvi ulcl.ulaçao de pau-tido; perda
dl' direito; exceção; abertura de
vaga na com issao (arts. 4$ e 116)
- diploma; prazo de entrega
M 15.1 (a ri. 4'')
- direitos (aos. 46, 47, § 1'', e 54,
§ 3")
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- explicação pessoal; COflCCSS3() da
palavra (art. 33, parágrafo único)
- falecimento; comunicação;
suspensão da reunião (art. 22, 5 2°)
- flagrante de crime inafiançável;
prisão; procedimentos (art. 47,
3°, e art. 58, 5 2°, 1)
- impedimento temporírio do
excrcicio dc) mandato (art. 61)
- impedimentos:

- candidatura a cargo da Mesa
e desIgnação para membro de
comissão; sem filiação parti-
daria (art. 49)
- exercício do cargo de Pre-
sidente da Assembléia; Presi-
dente ou relator de comissão em
caso de discussão e votação de
lrlat('ria de interesse pessoal ou
de proposição de sua autoria (ali.
46, pargraÍo l'mico)

exercício do cargo de Presi-
dente ou relator de com issão de
inquérito; caso (art. 112, SS 6°)
- votação em 11)atria de inte-
resse pessoal (art. 253)

- imunidades constitucionais;
estado de sítio; suspensão (art. 56)
- incapacidade civil absoluta (art.
53, § 3°)
- investidura cm cargos piblicos;
comunicação \ Assembléia; opção
por remuneração; perda de lugar
nas comissões (art. 55)
- inviolabilidade (art. 47)
- julgamento pelo Tribunal de
Justiça (art. 47, \S 4°)

- licença de Deputado; concessão,
casos; formalidades; vedação (art.
54, 1 a IV e SSS 1), 2°, 4 0 e 7°)
- licença para instauração de pro-
cesso criminal contra Deputado;
t ram itação; procedimentos (arts.
47, § 1°, 57 e 58, §S 1° e 2°, II)
- lista de diplomados; publicação;
prazo (art. 4°, SS 1°)
- lista de empossados; publicação
(art. 7°, § 3°)
- mandato (arts. 1° e 45)
- nome parlamentar; composição
(art. 4°, § 2°)
- penalidades (arts. 59 a 61)
- perda de lugar nas comissões;
falta às reuniões e afastamento
(arts. 48, 55, § 2°, e 116, § 2°)
- perda de mandato; penalidade
(arts. 53 e 59, 111)
- posse e exercício do mandato
(arts. 3°, 6°, 7° e 45)
- presença; registro; autenticação
pelo Presidente e 1"-Secretário
(art. 18)
- prisão; vedação; exceção; pro-
cesso criminal; licença da As-
sembléia (arts. 47, 57 e 58)
- reassunção de mandato; dispensa
do compromisso de posse; comu-
nicação à Mesa da Assembléia;
vedação (arts. 6°, VII, 54, § 4°, e 55)
- remuneração e ajuda de custo;
percepção cru caso de incapacidade
civil absoluta; opção em caso de
afastamento; fixação (arts. 53, § 3°,
55, § 1°, 65, 212, 214 e 215)
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- encaminhamento de votaÇao;
prazo (art. 264)
- equiparação a proposição (ai-I.
171, parigraÍo iiuco, 1)
- inadmissibilidade; CASOS (arts.
187, 189, § 2°, e 228)
- iniciativa (ali. 226)
- materia nova no 2° turno; ad-
missão; acordo de Liderança (art.
189, § 3°)
- mataria prejudicada ou rejei-
tada; inadmissibilidade (art. 189,
§2°)
- parecer:

- da Comissto de Constituição e
justiça no 2' turno; aprovação de
parecer pela incoustituciona-
lidade, ilegalidade e anti juri-
dicidade; retirada da emenda do
texto aprovado Oti nto-sujeiçao
da mauria a votaç30 (art. 185, §S
2° e 3°)
- no 2° turno:
- dispensa de emissão (art. 189,
§4°)
- obrigatoriedade de emiss3.o
(arts. 201, li, e 297, III)
- puhlicaç30 OU distribuiçao
(art. 188, § 3°)
- prazo para cnuss5o; ppror-
rogaçãodo prazo; designação
de novo relator (arts. 134, II;
135, 55 3° e 4°)
- sobre emenda de rcdaç3o
final; possibilidade de ser oral
(art. 145, § 1°)
- sobre pro j eto apreciado con-
clusivamente pelas comiSS)eS,

devolvido ao Pie n ri() (ari
104, § 1°)

- preÍcrncia (art. 279)
- proposta de emenda t Consti-
tuiç3o; suhscriç3o (art. 201, par--
CY 1 ,3 lo i nico)
- recebimento antecipado; per-
miss3o (art. 188, § 4°)
- recebimento; impedimento (arts.
189, § 2°, e 228, 1 e II)
- 1,enovaç3O de audiencia de comis-
são; parecer sobre emenda em PIe-
ntrio (art. 183, pargra10 nu ico)
- subemenda: deÍiniço (art. 227)
- votação; destaque; em grupos
(ali. 249,	1° e 2°)

EMENDA À CONSTITUI-
ÇÃO

(ver PROPOSTA 1)E EMEN-
DA \ CONs1TIUIÇAO)

ERRATA
- correçí° de ptllllicaÇ1( (ali. 41,
§ 5°)
- pronunciamentos vedaç3o (ali.
155, § 5°)

EVENTOS INSTITUCIO-
NAIS
- regulamento proprio; ob)etivos
e dinâmica (art. 296, pargraÍo
único)
- subsídio ao processo legislativo;
iniciativa da Mesa; parceria com a
sociedade civil (art. 295)
- tipos de eventos (art. 296)
- tramuitaç3o de proposiç3O; pro-
cedimentos especiais; anteprojeto
cia comissão de representação;
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apresentação de proposição pela
com 1SSO Cofli Petente; prazo; par-
ticipação da Comissão de repre-
sentação nos debates; parecer so-
bre emendas; iniciativa de De-
putado; caso (art. 297)

EXPEDIENTE
- leitura da ata; aprovação; reti-
ficação (art. 24)
- leitura e resumo da corrcspon-
dncia (art. 25)

EXPLICAÇÃO PESSOAL
- direito a palavra (art. 156, IV)
- li nalidade; oportunidade; prazo
(art. 33)
- inadmissibilidade de aparte (art.
162, parágrafo único, III)

"1"

FALECIMENTO
- de Deputado:

- comunicação do Presidente;
suspensão dos trabalhos (art.
22, § 2°)
- ocorrência de vaga (art. 50)

- de membro do poder público;
mau i festação de pesar; reque-
rimento) (art. 103, III, "h")

FALTA ÀS REUNIÕES
- perda de lugar rias cOmissoeS
(art. 116, § 2°)
- perda de mandato (art. 53, III)
- remuneração proporcional (art.
65, parágrafo unico)

(;0vERNADOR DO ESTA-
1)0

-(ver também COMPARE-
CIMENTO DE AUTORI-
DADES, CRIME DE RESPON-
SABILIDADE, LICENÇA,
POSSE, PRESTAÇÃO E 10-
NIAI)A DE CONTAS, PRO-
JETOS DE FIXAÇÃO 1)E
REMUNERAÇÃO, VICE-
GOVERNADOR E SECRE-
TÁRIO 1)E ESTADO)
- competências conferidas no

OCCSS() legislativo:
- apresentação) de proposta de
emenda \ Constituição (art. 200,
II)
- convocação de SCSS() legis-
lativa extraordinária (art. 13, §
3°, 1)
- elaboração de leis delegadas;
autorização da Assembléia (art.
)24, czput)
- exposição de assunto de seu
interesse; reunião especial (art.
305)
- indicação de Líder do Go-
verno (art. 68, capm)
- iniciativa de emenda (art. 226,
IV)
- iniciativa de pro jeto (art. 186,
IV)
- iniciativa e apresentação de
proposta de alteração dos pro-
jetos de lei do plano plurianual,
do Plano Mineiro de Descri-
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volvimento integrado, de Di-
retrizes Orça-ment.irias; do
Orçamento Anual e dc Crdi-
to Adicional (arts. 204 e 205)

- prumu Igaç.1() de veto re)ei
tado; prazo (art. 222,	e
5")
- SoIlcltaÇ() dc urgncia para
projeto ) de Sua autoria; limite;
exccçicc veLics (aos. 208
272, 1 e paratralos)

-Crime de responsabilidade; lu-
torizaç.io para i nst auraça() de pn -
cesso; votaç3Á) secreta; IcgislaçIu
especial (ari s. 201, V, e 311)
- impedI lticflt() ou vaga; posse d
su bstit ILL (art. 304)
- licença para ausentar-se
Estado; C( onpetencia pris ativa da
Mesa; parecer (ali. 79, VII, "li " , e
VIII. "a")
- licença para Iiltcrrupça) de suas
1 tLuÇes; competência prival iva da
Mesa; (ali. 7 <i. \'11, "". e
VIII, "a")
-posse; c( invocaç3.o de SCSS1O

legislativa extraordinária; ieun i3o
solene; i&)rinalidacles (aos. 13,
3", II; 14, VI, 302 e 303)
- pres1aç3o e tomada de contas:
processo; t ram ii aç3o; votação
secreta (aris. 216 a 220 e 261. IX)
-projeto de sua iniciativa: iii.td-
missibilidade de aumento de des-
pesa; ressal sa (ari . 187, 1)
- proposição de sua atit oria em
regime de urgência;ri cia; não- ar-quivamento

 nu final da legislatura
(ao. 180. § 1'', III)
-remessapela Assenibléia de c )-

lU II ri icaÇo de man ut e ilçao de \ et
(a n. 222. § 6")
- renluneraçau; Íixaç'io pela Mesa
da Asseinblia: projeto de teso-
luç3o; tramitaç3o (arts. 213 a 215)

GRANDE EXPEDIENTE
- aprcsentaç3o de pr()pt)siÇ as-
St.l 111 () de interesse geral; c )i1)U-

nicaçoes; praio (art. 26. 55 1'' e
2")
- inscriç3o para falar; oportu-
nidade (arts. 28 e 157. 1)
-recebi iilcnt o de proposiçao; con-
ceSSU) da palavra (art. 26, ctpIft)

am

IMPEDIMENTO TEMP)RÁ-
Ri() [)0 EXERCÍCIO 1)0
MA N [)A1()
- apI icaç3u (Ia penalidade, casos;
procedimentos (art. 61)
- 11 1 )0 de penalidade (ao. 59. § 1",
11)

IMPRENSA
(ver (R !i)EN( 1 ;\ \1 ENIO)

IMLINIDAI)E PARLAMI'N-
'lAR
-api mcaç.V) das regras da O 0115-

tituiç3c> da Republica (art. 47. § °)
-garantia: direito de solicitaç3o
(art. 46, VI)
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-subsistência; estado de sitio (ali. 56)
-suspensão; escrutínio Secreto; pa-
recer da Comissão de Constituição
e Justiça (art. 56)

1 NCONS1TFUCIONA Ii I)AE)E
-emenda de 2" turno, exclusão ou
no-suhmiss3o a votação (art. 185,
§3°)
-parecer da (;oniiss3o de Cons-
tituição eJ ustiça; arquivamento da
proposição; tramitação (art. 185,
(-ap/a e§ 1°)
-recurso contra não-recebimento
de projeto pelo Presidente da
Assembléia (art. 173, § 1")

INCLUSÃO EM ORDEM [)O
DIA

(ver ()Rl)FM DO 1)1-\)

INFORMAÇÃO DO PRESI-
DENTE
-oport IlilRiaJe (art. 2))

INFORMAÇÕES - ÓRGÃOS
(ver PFI )11)O II)L 1 NFOR-

MAÇOES l CREI)FNCI '\-
MENTO)

INICIA'IiV-\ POPULAR
(ver PROJETO DF 1 N l( 1 i\-

lIVA POPULAR)

INQUÉRII()
-alertura C( mira Deputado (art.
95)

INSCRIÇÃO) DE ORADOR
-C MICCIamento;  ausência (ari. 245)
- leita pelo Líder (art. 157, § 1° e
287,1)

- iniciativa; oportunidade (art.
157, Te fie § 1°)
- para discutir proposição e falar
na Terceira Parte da reunião (art.
157, 11)
- para falar no Grande Expediente
(ari. 157, 1)
- preferência (ali. 157. § 2")

INSTALAÇÃO 1)A LEGISLA-
TU Ri
- declaração de instalação (art. 12)
- entrega de diploma de Depu-
tado; prazo (art. 4°)
- início da legislatura; posse dos
Deputados; eleição da Mesa (ali. 3°)

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- cm processo criminal (ari .58.
2", 11, "e")
- em processo de perda de man-
dato (ali. 53, § 1°, 1\7)

INTERESSE PESSOAL.
- impedimentos:

- para presidir e relatar (ali. 46,
)ar igrafo uliic())
- para votar; computo da pre-
s( , nça para eleito de quorum
(art. 253)

solicitação de escrutínio secreto
(art. 261, VIII)

1 NTFRSTÍC 1 ()
- di sE ribuição dc a o Iso; adianie ri-
t() de discussão e da votação de pa-
recer (art. 136, § 20)

- entre os turnos de trarnitação;
dispensa no rito especial (aos. 178
e 287, VII)
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- iflclllS.l() Clie matéria tIOV	reu-
liiO CXI ra(irdinaria de couss3o
(ar.. 124,	2")
- proposta de emenda : Consi
tuiÇa( ; itt rui )' de t rani itaÇu) (aii
201, III)

INVERSÃO ) 1)A PAUTA
ver ORIMM DO I)I:\

INTERVENÇÃO
cor vocaç3o de scssa() legislativa

extraordinária (ali.. 13,	3'', II)

INTERFSSE PÚBLICO RE-
LEVANLE
- cOfl Vi )caç.t() de scssai legislativa
extraordinária (ar.. 13, % 3''. 1)
- exposiça de assunto: rttini3o es-
pedal (art. 14)

INVIOLAI3ILIDAI)I	1)E
DEPUTADO
- aplicaç3o (Ias regras da (ons-
tiL uiç3o da República (ar.. 47, § 6")
- direito (ar.. 47, CzpuI)

JORNALISTAS
(ver ('RI'J)ENCI;\MINTO)

,t

LEGISLATURA
(ver lNS'IALAÇ() DA LE-

GISLATURA)

LEI DELEGADA
(ver DhINGAÇÁO 1 N( ;is-

I.XI'IVA)

Iii ESTATUTÁRIA

- r'°J(°; trali)ltaç.1O; normas do

projeto de lei cumplerneiitar (ar[.
193)

LII ORGÂNICA

- projeto; 1 ranntaç3o; normas do
P rO j eto de lei Complementar (ari

193)
LICENÇA
- a Deputado:

- aplicaça() (Ias regras da ( ;ons-

1 it U iÇã() (1.1. R ept'i hlica (a ri. 47,

- casos; coircess?to; formalida-

des: competência (art. 54. 1 a

IV e §	1'', 2''. 4'' e 7")

- convocaç3() de suplente (art.
h. III e IV)
- direitos do licenciado (art. 54,
SS 3")
- iflStauraçIo de processo cri-
minal e pris3.o: licença prdvia:

indeferimento	 pedido;
pensto da 1 rcscnço do crime

(ali. 47,	2")
- reassunç3o de mandato; 'e-

daçai) (ali. 54.	4")
- requerimento (ar.. 54, § 1'')

- a Governador e Vice—G)verna-

dor; CaSOS C(flhi petencia; parecer

(ali. 79. VII. "g" e "h". VIII, "a")
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LÍDER
(ver também VICE-LÍDER)

-acordo; alteração de procedi-
mento específico de tramitação
subscrição pela totalidade (art. 73,
§S 40 e 5°)
-alteração nas Lideranças; comii-
flicaçà() t Mesa (ao.. 69, IV)
—atribuições (art. 69)
-de Bloco Parlamentar; decisão da
maioria dos membros das repre-
sentações paiiidrias integrantes
(a ri. 71, § 3°)
- definição; porta voz da Bancada
(art. 67)
- Governo; indicação (art. 68)
- impedimento; membro da Mesa
(art. 67.	5°)
- indicação; prazo; forma-lização;
ausência de indicação (art. 67, §
1° a 3°)
- inscrição de liderado (art. 157, §
1° e 287,1)
- Maioria e Minoria (ali. 72, § 1°)
- preferência no encaminhamento
de votação (art. 264, § 2°, 1)
- USO da palavra:

- assunto relevante e urgente;
resposta a crítica (art. 70)
- preferência para falar na reu-
nião de debates (art. 38, pa-
rágrafo uuilco)

LIDERANÇA
(ver BANCADA, BLOCO

PARLAMENTAR, LÍDER,
MAIORIA E MINORIA,
COLÉGIO DE LÍDERES)

MAIORIA DE VOTOS
(ver \FAC())

MAIORIA E MINORIA
- alteração na Liderança; comuni-
cação i Mesa (ao.. 69, IV)
- assessora inent o  em Plen.irio; ex-
ceção (art. 94, § 2°)
- constituição (ali. 72)
- inexistência de Vice-Líder (art.
72, § 2°)
- Lideranças; constituição (art. 72,
§ 1°)

MANDATO
- afastamento; investidura em car-
co; comunicação (art. 55)
- Deputado; duração (art. 1°)
- exercício; inicio; impedimento
de exercício ou de investidura
(arts. 6°, V, e 45)
- impedimento ten1porrio (arts.
59,	l°, li, e61)
- incapacidade civil absoluta; sus-
pensão (art. 53, § 3°)
- início e término; apresentação de
declaração de heris (ao.. 6°, VIII)
- inviolabilidade (ao.. 47)
- membro da Mesa; duração; 'e-
dação (art. 77)
- perda; representação; defesa; pa-
recer da Comissão de Constituição
( , .Justiça  (art. 53, § 1°)
- perda de mandato; casos; aplicação
de regras da Constituição da
República (mis. 47, § 6', 53 e 59, III)
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- rcassunç3o; (()lnulliCaÇS() ao Pre-
sidente; dispeii.i do coinproniiss

de posse (a ri. 6°, VII)

- rcil cia escrita (ali. 51)

- rei) incia tcii a (ari. 7°, § 2°)

- SuspcnS3(.) de p'scriçio de crime;

caso (art. 47, § 2°)
- tetcmunho em razão do cxci'-

CiCio (art. 47, § 5°)
- vaga: perda de maihl,uo (art. 50)

MANlliil'A(;.O DF.API AUS&),

APOIO, REGOZ11O OU (X)N

GRA'1uLÇõFS

-requeri IneliU); aprec iaÇao) c0i1-

clusiva da' consoc; dispensa de

parecer (art. 103, III, "c")

MANHIS . ..AÇÃO DE PESAR
retlueril n cllt o ; apreciação COil-

cl usiva das comissões; dispensa de

parecer (ali. 103, 111,

MANIFESTAÇÃO DE REPÚ-
I)I() OU PRO'IES'I'()

- requeri memo; apreciaçao) con-

clusiva das com Ics; dispensa de

parecer (alt. 103, 111,

MATÉRIAS DF, NATU R EZA
PERIÓDICA

(ver PR(i)JIYI() 1)E lIX\-

ÇÀ() 1)1: REMUNERAÇÃO
1)0 IMPUTADO, GOVER-
N\1 )OR, V1 :1:-Gc )VER N.\-
I)OR E SECRETÁRIO ) DE
ESTADO, PRESTAÇÃO i

TOMADA DE (;oN'I'As)

MENSAGEM
- equiparaç3o a pi'oposiçao (ao.
171, par.ralo oinlcu, VI)
- parecer, pr,vo (ai't. 134. 11)

MESA 1)A ASSEMBLÉIA
(ver alih(-lH PR [SI 1 )[".i'IE

1)A ASSEMBlEIA. \!I(I
PR [SI 1 )EN'IE, SE(;REI -
RIoS)
- aÇOO de inconstitucionalidade;
pi-opositura (ali. 80)
- ap}icaç3o dc dispo.içoes rclal ivas
:15 conhisSõeS permancIltes (aO. 79,
paragrafo único)
- ausência de til ulares (ar;. 76, pa-
rígralo unico)
- c0miss3o executiva: at ribuiç3.o
(ari. 74)
- coinpctcncia privativa (art. 79)
- composiçio (art. 75)
- eleiçao:

-candidatura; 1 )cput ado sem
1 iliaç3o .ii'tid.o:ia; impedi-
mcmo (art. 49)
-co in ti fl icaçoO Às autoridades
federais e ct aduais (ati. 10)
—cxitncias e formalidades; cs-
cruuilI() secreto (ali. 9")

- no início da legislatura; pe-
ríodo de rcali,aç.io: reun ii
prcparaio)ria (aris. 3" e 8'',
(ipili)
- ii)) 2 h lo' li lo; período de rca-
lizaç3o; reunia)) especial (ali.

§ 1", e 14, V)
- participação proporcional

dos pai-tidos (art. 8°, § 1°)
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- OSSC (art. 90, XVI e par-
grafo Único)
- OSSC para o segundo biênio
da 14a Legislatura; (art. 313,
parágrafo Único)
-segundo biênio da I4 Legis-
latura; data (art. 313 caput)

- inexistência de assessoramento
em reuni() (art. 127, paragralo
llflico)
-iniciativa de e\efltos institu-
cionais; definição do regulamento
(arts. 295 e 296, parágrafo Único)
- mandato; rec(>flduçã() \cdaçã()
(art. 77)
- membros; impedimentos (art. 78)
- não-deliberação antes da posse
dos membros (art. 8°, § 3°)
-organização da lista dos Depu-
tados diplomados (art. 4°, § 1°)
- policiamento da Assembléia;
cornpetcncia privativa (art. 89)
- reunião conjunta; dJrcção dos
trabalhos (art. 129, 5 2')
- reuniôes; assento à iiicsa (art. 76)
- vaga; preenchimento (arts.9'' e 11)
- vigência do art. 75 (art. 319)

"

NOTA TÉCNICA
- elaboração (art. 150)

NOVA REDAÇÃO
- alteração do parecer; concor-d.mcia
do relator; prazo (art. 138, § 1°)
- retificação; prazo (art. 138. § 2°)

NÚMERO MÍNIMO DE
SUBSCRIÇÃO
- da maioria dos membros da As-
seu h i é ia:

- apresentação de projeto de lei
contendo matéria de outro re-
jeitado na mesma Sessão Legis-
lativa (art. 186, § 3°)
- convocação de sessão legis-
lativa extraordinária a requeri-
Mento (art. 13, § 3°, II)

- da maioria dos membros de co-
misSão:

- convocação de reunião extra-
ordinária de comissão; a reque-
rimento (arts. 120, XVII, e
123,11)

- da maioria dos membros do Co-
légio de Líderes:

- convocação de reunião espe-
cial (art. 14, § 1° e V)
- convocação de reunião extra-
ordiitaria ( art. IS, parágrafo
unico. II)
- prorrogação do horario de
reunião (art. 21)

- da totalidade do Colégio de 1 .í-
deres:

- acordo dc Líderes, visando í
alteração de procedimento es-
pecífico de tramitação de pro-
posição (ali. 73, § 4°)

- da totalidade dos membros de
representação partidíria:

- emenda de iniciativa de re-
presentação partidária (art. 226,
11)



- contagem dos votos; aracte-

ri/,l.lO (art. 139)

- contrario das e iflissôCS; lejeiÇo

do pro j eto (art. 191)
- da (_'iiiniss3o de (ustitniç3) e
justiça:

- emissão em pii mci ro lugar
(ali. 184, § 1');
- fl() 2' turno; shcitaç3o;
oport u nidade (ao.. 183, § 291

- da EolnisS3o de Hsealizaç3o Fi-
n.miecira e Orçameiu.tria; elniSSi()
em t'ikinio lugar (ari 184, § 1')
- d coni tncia da Mesa (ao.. 79.
\' III)
- dtiiniç3o (ao.. 144)
- de redaç3o final (ao.. 268, § 1'')
- discuss3o, nas com iSSoes; apre-
SentaÇ3o de emenda; pra/os;
r.plica do relator (art. 137)
- (lispelisa de ciniss3n (aos. 103,
paragral) muco; 189, § 4''; 232 e
233, Ia Xl e X1\' a XXIII)
- dispensa de puhlicaçao pres ia:
regime de urgência (art. 273,1)
- envio àMesa (ao.. 147)
- et iiparaÇao a proposiçao de lei
(ai-E. 171, paragrat(, u nio , IV)
- escolha de cargos; mi. 62, XXII,
da (onsl ituiçao do Lstado (ao.. 140)
- escrito; Conclusão; exame
linunar de Lrlstitueionalidadc,
legalidade e timidiLIdade (iii. 145)
- leitura ou dispensa (ao. 137)
- nova redaça( ) (art. 138, § 1°)
- oral: admissibilidade (ao. 143, Ç 1'')
- ordem de eiliiSs3 1; eiinss3.o iii-
dividualizada (ao.. 184)

- pela imiconsE iLuCi( )IiaI Rla(1e ij)l.'-
iaçtci d Plentrio; procedi iïteni os

(art. 185)
- perda de prazo pelas C( )lfliSsoeS

iiiclus3o da proposiç (1 Clii ordem
ii dia; adniiss3o de parecer oral,
designaç3o de relator cmii Plenírio

(arts. 140a 142 e 145. §	1'' e 2'')

perda de prazo pão relator; 110-

va designaç3o; prazo (ao.. 133, 4'')
- prazo do relator principal e dos
relatores parciais (ao.. 133. § 3'')
- prazo para discussão nas co-
luissoes (ao.. 137, §S 2" e 3'')
- prazo para em iss3o ei reunião

conjunta (art. 13C. § 3'')
prazo para enhisS3() pela co-

lii issao prorrogaç3.0 (aro.. 134 e
135, § 5")
- publicaç3o (arE. 188.	1'' e 3'')
- rcgmiiie de urgmkia, dispensa de
publieaç3o prc.via (arE. 273. 1)
- 1 ,ejo'mç3o; flOV() melal o!; prazo
(ao.. 1	§ 3'')
- relatores Plt.iu 5 prazo; pror-
r(jgaç) (ao. 135, §Ç 2" e 3")
- retil caç3o de nova rcdaç3o pra-
/0 (ao. 13$.	2'')

reu ii io secrel a; classm 1 icaÇao)
como sigilo Osi ou publico (ali. 40.
§4")
- sobre emenda: P ublicação ou
distribniç3 o (art . M, § 30)

sobre emenda de 2" turno:
- dispensa de enussao (ali. 189,
§ 4")
- obrigatoriedade de ciii lS5()

(arEs. 201, 11. e 297, III)
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- sobre requerimento:
- inexigibilidade de einissto
(ai-is. 103, parágrafo único, 232
e 233, 1 a XI e XIV a XXIII)
- obrigatoriedade de erniss3o
(art. 234)

- suspen sao de imunidades  tons-
titucionais; Comiss3o de Cons-
tituição e justiça (art. 56, parágrafo
único)
- veto .1 proposiç3o de lei (art. 222)
- vista; solicitação; oportunidade;
prazo (art. 136)
- votação (art. 138)
- Voto vencido; Parecer rejeitado
(ari. 139, parágrafo único)

PARTICIPAÇÃO DA SO('IE-
I)AI)F CIVIL.

(ver IROJE1OS DE INI( IA-
TIV\ POPULAR, AUDIÊN-
CIA PÚBLICA, REPRESEN-
TAÇÕES E E\'ENTOS INS-
III 1) ( I( ) NA IS)

PARTIDOS POLÍTICOS
- Coflvençes regionais; cessão do
Plenário (art. 314)
- Depui ados sem filiação parti-
dária; impedimentos (art. 49)
- desvinculaç3.); Perda de dileit()
(art. 48)
- eventos; deSi inação de espaÇo)
físico (art. 314, parágrafo único)
- participação proporcional; com-
posição da Mesa; composição das
comissões (arts. 8°, § 1°; 71, § 8 1 ' ,
e98)

- voto; BlOCO) Parlamentar; peso
correspondente (art. 73, § 2°)

PAUTA DE REUNIÃO DE
CO MISSÃO
- apreciaçao) de projeto ou de pa-
recer não constante na pauta;
impedimento (art. 131, § 2°)
- comunicação aos membros da
comissão e às Lideranças; prazo
(art. 120, parágrafo único)
- ordem; alteração (art. 131, c'apzIt
e § 1°)

- reunião extraordinária; inclusão
de matéria nova; interstício (art.
124, § 2°)

PECULIARII)AI)ES DO
PROCESSO LEGISLATIVO

(ver REGIME I)F LJRGÊN-
(1A, RITO ESPECIAL, IREFE-
RÊNCIA E DESTA QUE,
P R EfUD 1 CI i\ LIDA DE-)

PEDIDO DE INFORMA-
Ç õ ES
- co ri vocação dc Secretário de
Estado; dirigente de entidade da
adiiiinistração indireta ou titular
de úrgão diretamente subor-
dinado ao Governador; reque-

rimento; deliberação do Plenário
(,,ris. 100, VII e VIII, e 233, XVI)
- encaminhamento) ao Secretário
de Estado; dirigente de entidade
da adm iii i st ração indireta,
Comandante-Geral da Polícia
Militar de Minas Gerais; por
intermédio (1,1 Mesa; req ue-
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rimentu; delib(, raç3() do Plen.trio
(aris. 100, IX. e 233. XII)
- parecer (art. .234)
- presiaç.) de inlurniaça() LiRa ou
fla(>-[)r(staÇ3() )) autoridades
cstaduai s; procedi incritos: pert a-
lidades (art. 307)
- ri tu eu lo a autoridades
estaduais; deliheraçao do Plenario
Por ijitermediu da Mesa (art. 233.
XII)
- St1Spe1lS3O tl,i t iafli itaç3c t; diii-
ginci.1s; pra/o; projeto sobre
declaraç3o de utilidade pública e
dem 'mi naçao de próprios púhl ic
(ali. 301)

PEDIDO DE VISTA
- em coinissao; e ' uiees,2u; prazo:
impedi inento de ienovaçi (art.
136, c.'flil e § 1°)
- cri) reun iao corijuilta; collcessa()
(=L 1	4')

PENA 1.1 DADIS
(ver ani h'nt M A N I)iV1 ( ))

- aplicaçao em caso de iiipro-
cedncia de acusaçto (ali. 62)
- ceilsura:
- escrita; imposição; casos (art. 60,
S2')
- verbal; aplicação; casos (art. 60,
§ lu)

- i inped 1 ment() temporari() do
exercício ) do mandato, aplicaç3o;
casos (art. 61, paragrato nu ic )
- repress3o disciplinar (art. 95)

- tipos (art. 59, § 1

PlIRDA DF, MANDATO
( cr NIA NI )\T())

PLANO P1.URIANUAL
(ver PR( )j [TOS DF. I.[1 I)()

Pii\N() 1'IIJRIANtJi\l.; DI-
RF1'RIZk ORÇAM FNTÁ-

RIi\S; ORÇAM[N'I'() ANUAL
F CRÉDITO ADICIONAL)

PI1NÁRI()
- .io dc orgaus de eomuiucaça(;
ii)lorinaç3() e divulgação (alt. 312)
- cessu); 'edaç3.o; exceç.n) (ari
314)
- pe rui ann cia de funcionários
durante as ieutiiOeS (ari . 94)
- ubiçio; porte de arnia; fumo;
con versaç3o; atitudes compro-
metedoras (aOs. 90 e 94)
- '//H)rU1fl de dei i beração (aO. 252)

P( ) 1 1C lAMENTO
-	IupceneI.1 pri\'at:\ a da Mesa
da A 'ctn bleia (ari. 89)

PORTE DE ARMA
- pu )ihiç() (art. 90)

- '41 1 )& ' rviS3o da proihiç3o (.111. 92, li)

POSSE
- Deputado, reuniâo preparatória,
co ni prom i ss( >; pro ro >taç3o do
prazo; re laç3o de cm p ssados;
publicação no órgào ohcial (arts.

7')

- (;ovd'rn,id()r e vice-Gover-

nador; reunião solene; convocação
de sess\o leislat iva extraordiiiaria:
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formalidades; substituto	13,
SS 3°, II; 14, VI, e 302 a 304)
- Mesa da Assembléia (art. 9", XVI
e parágrafo LInico)
- prestação de com prom Isso (lu-
rante o recesso (art. 6°, IV)
- rcaSSuflÇão de mandato; dispensa
(li) compromisso de posse (art. 6°,
VII)
- suplente de Deputado; dispensa
de compromisso de posse cm con-
vocação stthseqie ute (art. 6°, \7I)

PRAXES PARLAMENTARES
- aplicação em caso om iss os (art.
316)

PRAZO
- adiamento de discussão (ao. 247)
- adiamento de votação; soli-
citação; concessão; exceções (art.
267, caput e § 1()
-alteração do parecer; nova
redação (art. 138, § 1°)
-alteração) na composição da
Assembléia, publicação (art. 7°, § 40)
- aparte; Grande Expediente (art.
162, §1°)
- apreciação conclusiva de co-
missões; devolução ao Pleii 110)

(art. 104)
- apresentação de proposição; as-
sunto de interesse geral; comu-
meação; uso da palavra no Gr,inde
Expediente (art. 26, § 1°)
- apresentação de proposiçao re-
sultante de eventos institucionais
(art. 297, 1)

-arguição) de iue> de ordem
(art. 166)
- ata; leitura; retificaçaoo (arts. 22.
1. e 24, § 1°)
- audiência putblica; convocação de
reunião (art. 294)
- Comissão de Redação; emissão
de parecer (art. 268, § 1")
- Comissão Especial; conclusão
dos trabalhos; prorrogação (art.
111, § 4°)
- coriissão parlamentar de inqu-
rito:

-conclusão dos trabalhos; pra-
zo; prorrogação (art. 112,
capui e § 20)
- indicação dos membros da co-
missão (art. 112, § 5°)
- recurso contra decisão de
não-recebimento de requeri-
mentoo anti—regime uit aI (art.
112, § 3°)

- comparecimento de autoridades
e prestação de informação:

- aplicação de penal Idade cabível
em caso de recusa ou não~
atendimento a convocação ou
prestação) de informação falsa
(art. 307)
- apresentação de justificaçâo
em caso de não-atendimento i
convocação (art. 306, § 1°)
- enca mi n li amcnt() de pedido
de informação acerca das medi-
das adotadas pela autoridade
competente (ao. 307, parágrafo
único)
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- i iií ' i-açào  ad ii i i nistrativa de aU-
tOiklade estadual em caso de
recusa ou nao-atendimeno de
pedido dc inlormaçà() (ao. 100,

VIII)
- 1 ,c'51u)IlSahi 1 iiação ciii vi ri cide
de 1h11 c-atendi iiieillo ao pedilL)
de inÍoriaçao pel,i autoridade-competente 

(ao. 307, parágrafo
Uniu))

- c 1 mii ii icaç3.o de legenda parti-
d.ri.i e do nome parlamentar (art.
4°)
- e muiiicaÇã() OU pronuflciaiuen-

to; uso da palavra (ao. 34. § E e

3°)
- Co ii sei hei ro dc) Tribunal de
Contas; anuncio da vaga; indic.aç3o
de candidatos;recoiiiiOSiç.ci 1 dc
assinat tiras; n()111eaçà() do caiidï-
dai o esc dh ido (arEs. 235, 1 e II e
3° e 240)
- conE agem dos prazos; prorro-
gação   do começo OU teril)iiiO;
coiii ciii idade; durante 1) 1'1eSS()
(aris. 29). § 1° e 2°, e 300)
- e nvocaÇao de reunião dc co-
missão destinada a audiência
p(ibIka (art. 294)
- convocaçao de suplente (ali. (3)
- ei crrespondncia; leitura (art. 22, 1)
- dcc I.iração de vi O o (ao. 254)
- desigu ação de rei ai or au 1 eS de
reunião conjuilia (ali. 135. § 1'')
- designação dos membros das
cOmisses permanentes, duração

da Ci) ii	)siça() (.i ri	1 06)

- devolução ao Pieihrio de in.ucria
apreciada Cone1 ilSivameili e pelas
coifliss1eS (ali. 104)
- di ligncia; nà 1-ililação (1( ),, pra-

/05 StlsperiSã() da 1 ram itação (.1115.

100. XIX, e 301)
- di iosao de pro j etos de
ciat ;a popular; prazo do orador
(ali. 289, paragralo muco)
- discussão de proposição (ali. 246)
- discussão do parecer de redação
Final (m-I. 270)
- documentomento seciei o; i-est riçào de
acesso (art. 40, 5 8°)
- d icu me nEO sigilos(>: restrição de
acesso (art. 40,	7')

- eleição do Presidente e Vice-
Presidente de comissão (art. 118)
- emissão de parecer pelas com is-
sôes; prorrogação (ai-Es. 134 e 135,

3° e 51v)

- eiicaifl iii li anieiit i de votação;
in.nria destacada (ari. 204. cd/'IIf

e S 2 , III)
- et)cerranlelil o da disCuSsa() (art.
24)
- entrega de dipl una Niesa (aO. 4')
- escolha de líder de Bloco Par-
lamentar (arE. 71,	3.1)

- explicação pessi cal; uso da palavra
(ar. 3

- 1 is .cI izaçai) do L ti mpri iiiento;
conipei cncia (art. 298)
- Fixação (art. 299)
- ind usào de matéria nova 11 ,1 pau-

ta de reunião cxl raordici,tria de

eOli)i51.1() (ao. 121.	2")



- inclusão de proposição na ordem
d) dia; a requerimento (art. 141,
parágrafo unico)
- inclusão de proposição SCIfl
parecer em ordem do dia; relator
em Plenário; prazo (art. 145, § 2°)
- inclusão na ordem do dia de
projeto em regime de urgência,
sem parecer; emissão de parecer no
Plenário (art. 211)
- indicação de Líder de Bancada
(art. 67. § 1°)
- indicação de membros das co-
missões (art. 116, § 4°)
- indicação de mcm h ros para
preenchimento de vagas rema-
nescentes nas comissões (art. 98. §
4°)	 -
- interstício (ver INTERS'IICIO)
- licença a Deputado para tratar
de interesse particular, prazo
máximo (art. 54, IV)
- lista dos Deputados diplomados;
publicação (art. 4°, § 1°)
- lista dos Deputados empossados;
publicação (ali. 7'', § 3'')
- mandato de Deputado; duração
(.11 -1. 11
- matéria não promulgada; inclu-
sao em ordem do dia; deliberação
do Plenário (art. 198)
- Mesa da Assembléia:

- mandai o; duração (art. 77)
- ocorrência de vaga; nova elei-
ção; exceção (art. 11)
- registro de candidatura (art.
9°, 1)

- parecer:
- adiamento de discussão e vo-
tação em caso de distribuição
de avulso (art. 136, § 2°)
- da Comissão de Constituição
e Justiça; cm 2° turno (art. 185,
§2°)
- da Comissão de Redação (art.
268, § 1°)
- discussão de parecer; réplica
do relator (art. 137, § 2° e 3°)
- emissão em Plenário (art.
145, § 2°)
- emiSsão em reunião conjunta
(art. 130, § 3°)
- emissão pelas comissões;
prorrogação (arts. 134 e 135, §
5°)
- emissão pelo relator principal
e parciais; prorrogação (art.
135, § 3(')
- nova redação; retificação (art.
138, 55 1('e2°)
- perda de prazo pelas Comis-
sões; inclusão de proposição
em ordem do dia (art. 141,
parágrafo unico)
- perda de prazo pelo relator;
novo relator (art. 135, § 4°)
- rejeição; novo relator (art.
138, § 3°)
- relator designado em Plená-
rio (art. 145, § 21)
- réplica do relator (art. 137, §
3°)
- sobre recurso contra decisão
de questão de ordem (ai-t. 167,

3°)
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- pauta de retinia() de comissu:

Llcncia aos membros e is Lide-
lanças (art. 120, paragrafo i'ifl ico)
- pedido de inioiinaço; reite-
raç3o; s11spens3o de tramitaça()
(aris. 82, XXX, e 301)
- perda de mandato; processo:

- apresentaçR) de defesa pelo
delensor dativo (art.
III)
- apreseniaç3o de defesa Pelo
1 )cputado (ati . 53,	1 " , 11)
- 1 nsiruç3() prt )hat oria e parecer
pela Comiss?to d. ( :onstitwç3O
e justiça (ali. 53,	1'', IV)

- perda de pravo pelas comissões;
ilici usao de propt tsiç3o em ordcni
do dia (ali. 14 1, parairaÉo tflico)
- permanência na ordem do dia
para discuss3o; limite (ali. 244)
- posse dos 1 )e p itt ados; p ro r-
rogação (art. 7". .pui e § 1°)
- j)reenchimcnl de vaga nas co-
IIIISSÔCS (art. 1 1, S	3'', 4" e 51)

- prestaçao e tolHIda de contas:
- .lpreseniaç?to de emenda (ali.

218.S 1°)
- distrihuiç3o de cOpia do pro-
CCSS() (ali. 216, par.'graf(> unico)
- 1ndicaç3o de pl • v ias em
caso de imo-aprovaçu) das con-
tas (art. 219)
- 113o-reeehiincnto; tomada
(art. 220)
- parecer da ( 11H iss3o de Eis-

m
calizaço Financeira e Orça-
mearia (ali. 2 18)

- requerimento de iii Íorma-

çôcs ao Poder Executivo e ao
Tribunalnal de ( ontas (art. 2 17)

- P l0 eS S4) crimi11.11 contra De-
putado:

-dcc isso 'm)bre 1 cc ii a para
i nsiau ração do prt ccso:

- apreseniaç3o de defesa pelo
defensor dativo (ao .58, 2°,
LI, "1")
- apresentação de defesa pelo
Deputado e ii)dtcaç3o de
provas (ao. .58. 2', II. "e")
- deliheraç.to preliminar da
Comissto de Consi. ii uiçào e
Justiça sobre p	ibil idade
da COflCeSSt() (art .5, \S 2°.

- msiruçat 1 p0 )hai t 'tiia: du-
raç3o (ao.. 58, S 2°, li, "e")
- parecer da (:lS() de
(:t)Lst ii. 1tiçi0 e Justiça sobre
a concessio da licença ( ar..

2', II, '(-')
- deeis3o sobre pris3o cm caso de
1 ,iraii te:

- aprcsentaçu) de alegações es-
critas ou orais (ali.	38,	2'', 1,

- (lccisao do l'leii.rio (art. 58,

- emiss3o de parecer da ( omis-
5.10 (It' Consi li O IÇ() c Justiça
(ali. 38,	2'', 1, "e")
- remessa dos autos à Assem-
bléia (ar.. 47,	3")

-
pro jeto de fi x aço da re m u-

neraç3o de Deputado, do Gosei--
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nador, do Vice-Governador e de
Secretario de Estado:

- elaboração do projeto; vigên-
cia; incltisào na ordem do dia
da resolução cm vigor (art.
212)
- emendas; parecer (art. 215)

- projeto de iniciativa do Gover-
nador do Estado em regi me de
urgência:

- manifestação) da Assembléia;
inclusão em ordem do dia;
contagem do prazo (art. 208,
§S 1°c 2°)
- parecer em Plenário; emen-
da; perda de prazo pelas
missões; designação de relator
(art. 211)
- parecer na Comissão de
Constituição e Justiça e demais
comis-sões (art. 210)

- projeto) de lei complementar;
contagem dos prazos regimentais
em dobro (art. 192)
- projetos de lei do Plano Plu-
rianual, do Plano Mineiro de De-
senvolvimento Integrado, de
Diretrizes Orçaiucnt.írias, do Or-
çamento Anual e de Crédito
Adicio n al:

- apresentação de emendas (art.
204, 5 2°)
- despacho sobre recebimento
de emendas (art. 204, § 3°)
- modificação peio Governa-
dor; parecer (art. 205)

- parecer Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamen-
tária (art. 204, capu!)
- recurso contra não-recebi-
mento de emendas; apresen-
tação; decisão (art. 204, § 4°)

- pronunciamentos; uso da palavra
(arts. 34, § 1° e 3°, e 38, capiti)
- proposta de emenda i Cons-tituição:

- contagem dos prazos regi-
mentais em dobro (art. 201, 1)
- intersticio) entre os turnos
(art. 201, III)
- promulgação (art. 202)

- questão de ordem; arguição (art.
166, caput)
- realização de reunião após dis-
tribuição de avulso (art. 136, § 2°)
- CCC55() (arts. 13, 1, e 300)
- recurso contra decisão de ques-
tão de ordem; parecer (art. 167,
§§ )° e 3°)
- redação final; parecer; emissão;
discussão) (arts. 268, § 1°, e 270)
- regime de urgência:

- discussão (art. 274)
- redução t metade dos prazos
regimentais; ressalva (art. 273,
II)

- regras gerais (arts. 298 a 301)
- relatores parciais; prorrogação
(art. 133, § 3°)
- renóncia tcita; ocorrência (art.
7( > , § 2°)
- réplica do relator (art. 137, § 3°)
- resolução:
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- impugnaçal) (art. 197)
- inclus3o de nmterIa fltO pro-
mulgada em ordem do dia paia
elliheraç3o do Pletiario (ali. 198)
- p ro mui gaç( (art. 196)
- pronlulgaça) tIti caso de n3o-
manutenç3() de matéria irnpug-
nada (art. 198.	2'')

- reuniO:
- anúiici() ela ordem do dia e
convoCaç3() da reunião seguinte
(art. 30)
- de debates, ordinarias e ex-
traordinárias; duraç3o; partes;
p rorrogaç$.o requerimento de
prorr0gaçLo (.1115. 14, 11, III e
1V, 21. 1"e 2", 22,23 e 35)
- falta de ri i lucro regi mental

para abertura; tempo de espera
para que o quorum se complete

(ao. 19, § 2")
- l'eunito de comiss3.(); duração;
prorrogação (art. 125, iput)
- revis3o de pruii 11 iclaluento (ari
155, § 2°)
- sanção 011 proiiiulgaç3o enca-
ininhamemo (ali. 271)
- sessao) legislativa extraordinária
(art. 13, II e § 5°)
-- sess3o legislal iva ordinária ., Íun-
CiOlLifttefltO (ali. 13, 1 t	1°)
- se1spellS3o de reu ii i3o; falta de
(JIWYZI/il na votaç3o (ao. 49, § 4°)
- S1lSpeilS3() de tialflhtaç?U); pedido
de ilulormaç3(); dii ncia (ali. 3C 1)
- itirno de tramiiaç3o; interstício
(ali. 178)

- uSo da palavra por Deputado ou
partido político citado em pro-
til uciamento e que ai rida n3o se

1 elulua manifestado  (art. 164)
- 5 (1)) a p1«oposiç3o de lei:

-deliberaçao da Asenihlia
(art. 222. § 2°)

- e1111 1;S0 de parecer (art. 2221
((pZIt)

iiuci1s3o Clii ordem do dia em
Plen.orio (ali. 222, § 3°)
--	i0 )iil Li lgaç3o (l4. proposição
de lei (ali. 222, § 5°)

- vigencia dos aos. 66; 67, § 4°;

71. §Ç 4", 5° e 6°; 75, 286, 287 e
313 - composição de Bancada, Rio-
co, Parlamentar,  1 .iderança, Mesa
da Asscmbl'ia e de Vice-liderança,
ad içao de rito eSpie ai, t rans-
1t1ISS3() pela TV Assembléia (art.

319)
- vista de parecer a metnhro de co-

iiuss.to (ali. 136,	1'')
votaç3():
- adiamento (ao. 267, § 1'')
- e'licaIiilnliaTilellL() (art. 264)
- cilca mi nhameni ti ele IuaLeria
destacada (art. 264, III)

PREFERÊNCIA F 1)ESTA-

(?tlF
destaque; requeriluleilto elo Lí-

der; limile; milti 11)0 garantido por

representaçao partidária; oportu-
nidade (ali. 282)
- emendas; requerimento; normas
(ao. 279, 1 a IV e § 1°)
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- encaminhamento de votação;
pre Íerncia do Líder: pedido
simultane() da palavra (art. 264, §
2'', 1 e II)
- elicalili ii hameni o de votação de
matéria destacada; prefc r ncia do
autor do destaque (art. 264. § 2°, III)
- matéria em discussão; matéria em
votação; preferência (art. 277)
- matéria não promulgada, com
prazo de deliberação da Assem-
hléia esgotado (art. 198, § 1'')
- preierncia entre as proposições;
alteração; ressalva (arts. 275 e 283)
- pro jeto) de iniciativa do Gover-
nador, em regime de urgência, com
prazo de manifestação da Assem-
bléia esgotado (art. 208, § 1")
- proposição com discussão encer-
rada; preferência para votação
(art. 276)
- proposição constante na ordem
do (lia; alteração na ordem de
apreciação; oportunidade de sol i-
citação (art. 281)
- proposições da mesma espécie
(art. 278)
- requerimento; ordein de apre-
seril ação; apresentação si nui It nea,

estabelecida pelo Pre-
sidente (art. 280)
- substitutivo de Comissão; pre-
ferência (art. 279, § 2°)
- veto com prazo de manifestação
da Assembléia esgotado (art. 222,
§3")

PREJ U 1)1 CIA LI DA DE
- casos, inaplcabihdadc (art. 284)
- requerimento de adiamento de
discussão e votação; casos (art. 247,
parigrah tlil ICO)

PRESENÇA DE DEPUTADO
- computo para efeito de quoruni
de Deputado impedido de votar e
do Presidente (arts. 84, § 1°, e 253)
- falha 110 pai iei eletrônico; rela-
ç5() n)ailliscrita; autenticação) (art.
18, parágrafo éi ii ico)
- registro pelo painel eletrônico,
relação correspondente; autenti-
cação (art. 18)
- reunião conjunta de comissões;
contagem de presença em dobro;
voto cumulativo (art. 130, § 1")
- reunião de comissão; quorum
para realização (art. 125, § 2")
- reunião de comissão com con-
vidados; quorum de abertura (art.
125, § 3°)
- reunião dc comissão concomi-
tante à de Plenario (art. 126)
- reunião de Plenário; quoruin pa-
i-a realização (ali. 252)

PRESIDENTE DA ASSEM-
BLÉIA
- competencla (ali. 82)
- declaração de instalação da legis-
latura (ali. 12)
- designação dos membros das
missões (art. 97)
- despacho de requenmentos (ali. 232)
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- di reç3o ili )S t rabalhos  i nst i tu-
cionais e i spoiisabi lidade por sua
ordem (ao.. 81)
- discussao: faculdade de partici-
paç(() (.iii. 84. ('dpz/t)
- dist rihuiç3o de proposiçic)
missões (ali. 181)
- eleiçai ) (ar( s. $0 a II)
- fiscal (la ordem;  competncia
(ari. 83)
- irilp((liluent() para presidir reu-
fli.tc); apieciaç3.cc d1 matéria de seu
interesse pessoal ou de sua autoria
(art. 46, par.ra1o) ufl ico)
- part icipaço em discuss3o e vota-
ç3o; C( cli) po)siÇao) de quorum (art.
84, (a/til! e § 1")
- pe do Governador e do Vice—

)r; (leslgnaÇ?co de comis-
S( ) assen lo :1 mesa; dccl alaça() de
posse (arEs. 3C2 e 303)
- pra/os; Iiscaliiaço (ao.. 298)
- suh.stii uiç3o do Governador (arE.
82, XXXIV)
- subst ii ut s (arEs. 85 e 88)
- votaçao; participação; compo-
siç.io) de quuriim (art. 84, § 10)

- vaga, eleiç2oo; caso de preenchi-
menu) pelo sucessor regimentalai
(ait. li)

PRISII)INTE DE COMIS-
SÃO
- ai uaç3c como relator; excrcku
da 1 uiiç3o (ali. 121)
- co cio pci neia (ai. 120)
- desic.i caçco de relator (ao.. 120. V)
- desigi laça ode suhstitu osde menchros
de colniss(')es (art. 120. XXIX)

- dist rihuiç3o de prOpOSiÇ3O aos
reI aio) ies (a o.. 135. capilt)
- ekiç3o; prazo (ao.. 118)
- competencia para tiscalizar pra-
/os (aO. 298)
- impedimento para presidir
reuni3c o; apreciação de matéria de
se ti i iii cresse pessoal ou de sua
.ucloria (ari . 46, paragralo lnieo)
- retliliao) coiiunl a:

- com a partieipaçu) da Mesa
da Assembléia (ali. 129. S 2'')
- 1 )epoctado mais idoso; suhs-
tltuiçao) (art. 129, capto! e § 1'')
- substitutos (art. 119)

- votaçacc:
- direito a voto; em reunia
con j unta (arts. 121 e 129. § 3'')
- empate; voto de qualidade
(ao. 121, parágrafo ónico)

PRLS'I'AÇÀ() ER)MADA 1)F
(ONiAS
- apres(uilaça() de emenda; praz(>
(ali. .218. § 1')
- colhas do Tribunal de Contas;
pl •i cedi bentos (ao.. 221)
- n..O-recehimentO) pela Assem-
bleia; pra/o; ao.. 62. XIX da Cons-
tituiço do Estado: Wnhadd de
tontas (ali. 220)
- parecer:

- ( ( cl)) 15530) de I'iscalizaç3o 1i-
ucancelra e Orçainenucria; pra-
/o; coulclusao) por pr()jeto de
leso cl tiç3c (a ri. 218, c,i/,itl)
-- so )hre emendas; i nei o csao em
ordelï) do dia; discussao) e votação
C111 t unto unico (ali. 218, § 20)



- projeto pela aprovaç() de
parte das contas e rejeição das
demais; votação por partes
(art. 218, S 41
- recebimento do processo; pu-
blicaço do balanço geral das
contas; distribuição de c('pia;
pra/Á) (art. 216)
- rejeição do projeto; deliberação
contrária ao seu teor (ali. 218. § 6°)
- rcjeiçao total ou parcial das con-
tas; i11dieaç3o de providencias pela
( Á)Ii) ISS3() de Constit U iÇ3() e
Justiça (art. 219)
- requerimento de informações ao
Poder Executivo e ao Tribunal de
Contas; prazo (art. 217)
- tramitação; turno unico; normas
relativas ao projeto de lei or-
diiiari,i (art. 218, § 2' e 3°)

P R O C EI) 1 M 1,1 N i'O
ESPECIAL

(ver I > ROJET() 1)E LEI 1)0
PLANO PLURIANUAL, 1)0
PLANO MINEIRO DE DE-
SENVOLVIMENTO INTE-
(;RAI)o, 1)E 1)IRFlRIZES
ORÇAMENTARIAS, 1)0
ORÇAM ENT() ANIJ AI E DE
( ;R 11)1TQ ADICIONAL,
PROPOSTA DE EMENDA À
(( )NSTITUIÇÃO)

PROCESSO CRIMINAL
CONTRA DEPUTADO
- acusaç3o; Io1-maç3o de eu 1
ciência ao Tribunal c(mupei ente
(art. 58, SS 2°, Ir, "g")

- defesa; pra/o; instrução proba-
tória (art. 58, § 2°, 11, "c", "d", "e")
- exame preliminar do Correge-
dor (art. 58, (lpu1)
- licença para instauração de pro-
cesso (arts. 57 e 58)
- normas (art. 58)
- parecer (ali. 58, caput, § 2", TI,

- pris3o em flagrante de crime
inatiançve!; resolução preliminar
da Coniiss3o de Constituição e
Justiça; procedimentos (art. 58, §
2-,1)
- solicitaç3o) de licença; recebimen-
to pela Assembléia; procedimento
(art. 58, § 2". II)
- solicitaç() do Tribunal compe-
tente; i nst ruçao (art. 57)

PROCESSo LEGISLATIVO
(ver E M lI N [)/\, MI, '  N S i\ -

GEM, PARECER, PROJETO,
PROJETO DE INICIATIVA
POPULAR, PROPOSIÇÃO,
PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO, RECUR-
SO, REQUERIMENTO, SUBS-
TITUTIVO ) e VEIO A PR0)-
PoSI( ,ÃO) DF IX.'[)

PROJ EU)
(ver taiiihm PROJETO DE

LEI COMPLEMENTAR, PRO-
JETO 1W LEI ORDINÁRIA,
PRO! ELO) l)F INICIATIVA
POPULAR;_ PROJETO DE
RESOLUÇO, PROPOSI-
ÇÃO, PR( )POS1A 1)E EMEN-



1)A À CONSTIT UIÇÃ() e
TURNO DE TRAMFIAç:ÃO)

- api icaç3o do ReginientoRegimento Interno
da (amara nos casos omissos (art.
316)
- aulueni o de despesa; i jiadmis-
si hi 1 iL1.ide CXCCÇJ( (art. 187)
- de iniciativa coletiva:

- diseuss?to; primei io signa-
tarto; prazo (ari. 289. pargraÍo
LI ri
- exercício das ai ri hi i içes ou
prerrogativas regimentais; exce-
çao (art. 186, § 2")

- de lei orgânica, est ai ut.iria ou
C(1\'JL'lltC a codigo; 1 raiiiitaÇa.()
(art. 193)
- iniciativa. compcuncia (ali. 186.
1 a VII e § 1")
- reJeiç3(); parecer coni rari() das
(1 )iilISS es; recurso; ressalva (.iil. 191)
- reeit ado; reapresentaç3 na mes-
ma sess3o legislativa: c
(ali. 186. § 3)

PROJETO DE INICIATIVA
1)0 GOVERNADOR COM
SOLICITAÇÃO 1)E URGÊN-
CIA
- distrihuiç30 a mais de uma co-
liilSs3/); i'etlfli.() con l unta ; prazo

para parecer da ( ;oln i ssio de
( )llst 1 uiç3o e justiça e demais
c( nu isses; esgotamento dl) prazo;
inCiUSt() em ordem do dia;
designaçto de relator (ari 5. 210 e 211)
- manifestaç3o da Assembléia;
prazo; inclusão ciii ordem do dia;

ttirnci t'in ico; sobrestamento; (art.

208. § 1")

- prazo; contagem a partir do

recehi menu o da sol icit ação (ari

208, § 2")
- tramitação: turml() inIco, quando>

esgotado o prazo de apreciação

pela Assembléia (ali. 208, § 1'')

- urgeneia: solicitação do

nad n; veilaeà (aris. 208, iplt!. e 209)

PROJ E'iI.) DE INICIATIVA
POPULAR
- di seu ssao pelo primeiro signa-

t.trio ou por p'soa indicada;

prazo (art. 289. parágrafo Uli ICO)

- iniciativaiva popular; vedação;

subscrição mínima de eleitores:

eondiç>es; adequaçao às exigência,,

regi mciii ais (ao. 288)
- limite dc apresentação por sessão

legislativa (art. 289, cipii1)

PROIET() DF LEI COMPLE-

MEN'IAR

- aprovaçao; tramitação; cOl)t,i

geni dos prazos regimentais em

dobro (art. 192, ('dpi!!)
- classilicaç'ïo COlHO) prüp()NiÇa()

(art. 171, 11, "a")

- niaurias que devem ser objeto

de lei complementar (art. 192,
par.tgral t) único)

- projetos de lei orgânica, esta-
)ti equivalente a código,

traini.çao; quorum (ao. 193)
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PROJETO DE LEI DELE-
GADA

(ver I)EI.EGAÇÃ() LEGIS-
1 A 11V A)

PROtEI() 1 )I: LEI ORDINÁ-
RIA

(ver também Ei'\'ENI)AS,
Pi\ R l :[R, PROJ['l(), PRO-
MU1GAÇ,O, PROPOSIÇÃO
e SANÇÃO))
- aulnento de despesa: inadmis-
si b 1 idade; exceção (art. 187)
- classificação como proposição
(art. 171, II, "h")
- distribuição (ver PROPOSIÇÃO)
- emendas; oportunidade; publi-
cação; recebimento antecipado;
emissão e publicação de parecer;
redaç3o do vencido; não-admis-
sibilidade no 2° turno; matéria
nova flO) 2° turno; acordo de Lide-
ranças; dispensa de parecer no 2°
turno; ressal a (aOs. 188,	2° e
4°, e 189,	1° a 4°)
- inclusão na ordem do (lia; pré-
requisitos (art. 188, § 3°)
- parecer:

- contrario das comissões; re-
Jeição do projeto; recurso;
inaplicabilidade (art. 191)
- emissão; prazo; publicação;
sobre emendas; publicação ou
distribuição; para o 2° turno;
redação do vencido (arts. 134,
188e 189)
- proeto de lei orgânica, esta-
ttitria ou equivalente a código;
tramitação; (Juorifin (art. 193)

- projeto de lei sobre utilidade
pública e denominação de pró-
prio público; formalidades;
deliberação conclusiva das co-
missões; suspensão de tramita-
ção); pedido de informação (arts.
103, 1, "a" e "h", 173, -(', e 301,
paragralo) unico)
- recebimento, numeração; pu-
blicação; distribuição (art. 188,
Ca/31u1)

- regime de urgência (arts. 272 a 274)
- remessa u Comissão de Redação
(art. 189, § 5°)
- rito especial (arts. 286 e 287)
- turno) de tramitação; exceções
(ver TURNo I)l TRAM1TAÇÃO

PROJETO l)E RESOLUÇÃO
- classi 1 icaçâ() como proposição
(art. 171, II, "(-1")
- elic.tcia de lei ordinária (art. 199)
- finalidade (art. 194)
- impugnação flS() mantida; pro-
mulgação; prazo (art. 198, § 2°)
- impugnação pelo Presidente da
Assembléia, prazo; reexame do
Plenário (art. 197)
- nia1tria não promulgada; in-clusão
cru ordeni do dia; prazo; sobres-
taniel)lo) (ar. 198, capul e § 1°)
- proni ti Igação; competência;
prazo; assinatura (art. 196)
- t ramitação; aplicação das dis-
posições relativas aos projetos
de lei ordinária (art. 195)
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PROJETOS DE. rlxA(;Ão DE
REMUNFRAÇ.() [)F 1)EPU-
FADO, IX) GOVFRNAI)OR,
1)0 VICE-GOVFRNAI)OR E
I)U sECRETÁRIO DE ES-
TADO
- ICS('nt aça() de emendas; PU-
hlicaç3o; I).11teer da Mesa; prazos
(art. 2 IS)
- rem ti neraç3o do Governador, do
vice-Governador e de Secretário
de Ema( ), projeto de resoluçao;
Eram 1 s3o; prazo; ii 3o - ap
Sel1t.lÇ.() (IC pFui(to) de ltultLÇa()
ticl usio, iLi ordem do dia, da

leS011lÇ.)() em vig r (aO. 213)
- relnt.m neraç tu e aj uda de custo de
Deputado: projeto de resolução;iiçao
1 ram itaç3o; 113o-apresentaÇio de
projeto de iesoluç3o inclusão, na
ordem do dia, da resoluç3o cru
vigor (ali. 212)
- tramitaç3u; turno nico (art.
214)

PROjE1()S DE LEI DO
PLANO PI.URIANUAE, DO
PI.A NO MI N uRo DE
1) ES F. V O I.VIM EN TO
IN'I'F(;RAI)O, DF [)IRE-
'IRIZFS ORÇAMENTÁRIAS,
1)0 ORÇAMENTO ANUAL
E DF CR ÉDITO AI)ICIONAI.
- alteiiç3u; ( ermiadur (1,)
Lst ado oportunidade; parecei-
sobre alteraç3o; prazo (art. 205)
- discussão e votação; Comissão
de Fiscalização Financeira e

EIi'çtmieni.:iri.t; 1)alt iLi).1ç.lt) das
demiiais cuii l5'O)t'S proporcio-
nalidade partidária ., t tirito u'mnico
(art. 204, § 1" e
- distribuição e'!)) avulso; (:OmiSSã()
de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária; parecer; emendas; pari i-
cipaçi( de dois membros de demais
com issoes; prazos (ali. 204, capul
e	1" e 7D)

- emendas:
- não-recebi meti tu; recti ou;
dCLiS.t() li.' ict LIS)>;

- ao prujel>) de Lei CI)) ( ) tça-
ruem Alma1; apruvaçãu (art.
206) pra/	(ao. 204,	1'' e 4'')
- prazo de apr	açao; des-
pacho; prazo para despacho;
publicação (art. 204, 2" e 3")

- interrupça() ou encerramento 1 da
SeSSão legislativa urdi n.tria; \c-
dação (art. 13. § 2'')
- parecer; prazo (ao. 201,
-puhlic.içào, essencialidade (art.

- t111- 110 único de t ram ii ação) (aO
204, SS (Y')

PROM 1.) IG AÇÃO
- culi)pet('IlCia (,li - t. 82, XXIX, "a",

e
- emenda :	iii! içã> >; Prazo
(an. 202)
- i nipugn ação) 115(1 inamit Ria; 1)ii
(art. 198, § 2")
- resoluçào legislativa; prazo (arE.
196)
- veto rejeitado; P1'1-° (ali. 222. § 5")
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PROPOSIÇÃO
(ver também EMENDAS,

P\ R i(;ER, PROJE1O, PRO-
ML; l.GAçÃ0, Si\ NÇJ\() e
1URN() 1)E IRAM ílAÇÃ())
- accss(')ria; processo de votação
(art. 262)
- anexação; exceção (arts. 173, §
2°, e 232, XIII)
- apreciação conclusiva das co-
missões (ali. 103)
- apresentação; prazo (arts. 26, §
1°, e 156, 11)
- arquivamento; CaSOS; exceções
(art. 180, (a/'uI 1 a IV e § 1")
- audiência de comissão; reno-
vação; vedação (art. 183)
- autos suplementares (art. 179)
- avulsos; distribuição (ali s. 136,
§ 2° e 4°; 188, § 3°; 204, (il/)I(t;
216, pargrafo único; e 243,
paragralo único)
- declaração de utilidade pública;
formalidades (ali. 173, § 4°)
- definição (art. 170)
- desarquivamcrno; competência
para solicitar; nova ti-,imitação;
autoria (art. 180, §5 2° e 3°)
- desistência de apresentação; res-
salva (art. 174, § 5°)
- devolução ao Plenário; reque-
rimento; prazo; tramitação (art.
104)
- discussão; inscrição prévia (ai-Es.
156, 1, e 157, II)
- dispositivo; conceito (art. 172)
- distribuição s comissões:

- competência; formalização;
exame preliminar e de mérito;
limite; exceção; (arts. 181 e 182)
- no 2°turno; procedimento
(art. 184, § 2°)

- distribuição ao relator; compe-
tência (art. 135)
- encaminhamento de votação (art.
156, II)
- encaminhamento extempornco
. Mesa; exceção (art. 175)
- esgotamento do prazo das co-
missões; inclusão na ordem do dia
(art. 141)
- idêntica ou semelhante; vedação
de recebimento; anexação a pri-
meira; exceção (art. 173, III e § 2°)
- inclusão de mais de uma mataria;
desmembramento (art. 173, § 5°)
- inconstitucional,  não—receh i-
rnento; arquivamento; recurso
(arts. 173, § 1°, e 180, II)
- iniciativa (ali. 186)
- instrução com texto de lei; es-
tudos; pareceres; decisões; despa-
chos (art. 173, S 3°)
- não lida; encaminhamento : Me-
sa (art. 26, § 2°)
- nota técnica; elaboração a reque-
rimento (art. 150)
- parecer:

- contrario de todas as comis-
sões; rejeição da proposição;
ressalva (art. 191)
- exame de mérito no 1° e 2°
turnos, li tu i te; exceção (arEs.
182 e 184, § 2°)
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- exame pela C0miss3o de
(n1stltuiço e justiça no 1° e
2 0 turnos; limite; prazo (arts.
182, i.piii e 1. e 185.	2°)
- rdcm de ClfliSSa() (art. 184)

- pela itconsiitucinalidade;
apreciaç3() pelo Plentrio; t ra-
in t aç3 da p ropoSiÇtO (art. 185)

prazo para emtss3o (art. 134)
I)edkle l de Vista cm comissão;

prazo; vedaç3o; distribuiç3() de
.lvul'í ; retlni3() conjunta  (ali. 1 3t)

- perda de ob j eto; arquivamento
(art. 180, 1V)
- 1)l lerei	a: ordem rtginlelltal:
alteraç3o (au. 275)
- prejudicada: arquivamento (au.
180, III)
- plc('ss() suplementar; utilizaç3
(au. 142)
- pruvideiicias; perda de pra/() pe-
las coinissoes (ai-Es. 140 a 142)
- recebi Incuto; requisitos: opor-
tunidade; e)callunlLalucnI() eXEclil-
poraneu (arEs. 26, 173 e 175)
- rectirso de decido de nao—re-
cel)i meu t o de prol?osiçào por
inconst ItLlci( onandade (art. 173, § 1)
- regime de urgoncia (arts. 272 a
274)
- registro de em rega; processo;
local oportunidade; finalidade;
desistiicia de apresentaç30 (arE.
174)
- rejeitada, parecer contrário de
totlts conhiss(')es; arquivamento)

(art. 180, III)

- retenç3 por membro de com is-
sto: perda de prazo pelas comi s-

sões (ali. 142)
- rito especial (arts. 286 e 287)
- sulicitaça() de audiência; reno-
VdÇtO \ edaçu); exceção (art. 183)
- d pos; i nclus3u por extensa() do
conc(il	(art. 171)
- tu riu is de t ratt i taç3o; COflipOSi-
çO; CXceÇ3o; interstícioo (arts. 176
a 17$)
- 1 rant ii aça() das proposiçes
recebidas em data anterior « da vi-
gencia (leste Regimento; normas
(a ri. 315)
- tramitaço em comiss3o; infor-
maçiks a membro de coni issao e

leres (tu. 143)

PROPOSTA DE EMENDA À
(()Ns'lIl ulçÃo
- Aprovação; qtiorinn (art. 201,
eafIlI)
- classil lo..1Ç3(> Ct)li1() proposiç3o
(art. 171,1)
- cmueiidas; subscrição (ali. 201,
parágrafo unico)
- iniciativa, impedimento (art. 200)
- parecer: compelencia para emis-
Sao; prazo; obrigatoriedade sobre
emenda de 2 turno (arts. 1 1 1. 1,
" a " ; 134, e/e 201, 1)
- p0 )ntti lgaç3u; coni petncia; pra-
zo; publicação, aneXaÇão ao texto
coiist ii Llciunal (art. 202)
- i .cje It ada OU prejudicada; impe-

de mcai resentaÇão da
11ial'ria (art. 203)



- tramitação; normas do projeto
de lei ordinária; ressalvas: prazo;
parecer sobre emenda de 2" turno;
interstício (art. 201)

PROVIDÊNCIAS A ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO ES-
i'AI)UAI.
- requerimento; inexigilibidade de
parecer (ali. 103, 111, "a" e pari-
grafo único)

PU B 1.1 CA ÇÃ o
- alteração na composição da As-
sembléia (art. 7°, § 40)
- ata dos trabalhos da reunião pu-
blica de Plenário; em minúcias (art.
41,1)
- ata resumida de reunião de co-
missão (art. 132, caput)
- atas de reuniões de comissão; en-
vio; competência (art. 120, XXII)
- atas e pareceres de reunião se-
creta. votação (art. 40, § 40)
- conussõcs; Composição, dia e ho-
ra de reuniões (art. 109)
- composição da Assembléia; al-
teração (arts. 10 e 7• § 4°)
- convocação de reunião conjunta
(art. 128, partgrafo único)
- convocação de reunião extraor-
dinária (ali. IS)
- convocação) de reunião extraor-
dinária de comissão; formalidade
e dispensa (art. 124, capul e § 1°)
- convocação) dc sessão legislativa
ext raordinaria (art. 13, § 5°)
- correspondência recebida em caso
de não haver reunião (art. 19, § 4°)

- correspondência recebida em
reunião de Plenário (art. 25,
parágrafo único)
- correspondência recebida em
reunião que não comporta sua
leitura (art. 19, § 5°)
- decisão das comissões sobre pro-
posição apreciada conclusiva-
mente (art. 104, capta)
- decisão tomada em reunião se-
creta (art. 40, § 5°)
- demonstrativo das despesas or-
çamentarias; competência; publi-
cação mensal (art. 79, XIV)
- determinação; competência (art.
82, XVIII)
- dispensa da prévia publicação de
pareceres e proposições acessórias,
em caso de tramitação sob regime
de urucia (art. 273, 1)
- documentos apresentados du-
rante discurso; vedação; exceção;
ata de reunião pública de Plenário
(ali. 41, § 3°)
- documentos oficiais e não-ofi-
ciais; ata de reunião pública de
Plenário (art. 41, § 1° e 2°)
- errata; correção de publicação;
ata de reunião pública de Plenrio
(ali. 41, § 5")
- expressões vedadas; violação a di-
reito) constitucional ou a norma
regi nieni aI publicação não per-
mitida; competência (arts. 83, \JjJ,
e 155, § 1")
- índice remissivo de questões de
ordem; publicação anual (ali. 169)
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- lista d s Deputados diplomados;
pr.1/() (art. 4'. § 1°)
- lista dos 1 )cputados empossados;
prazo c (art. 7''. § 30)

- li.U)-[)'iIU1SS3() (ai-is. 83. VII, e
l55,	1")
- Piesi aç3o e Tomada de Contas;
p111)1 icaçc 1 do balanço geral das
contas, (105 doitiuii'nios e d) Pare-
cer d>> Tribunalhti ii ai de Contas (art
216)
- pliet() de lei; parecer e emendas
(art. 188, eapiii e § 1" a 30)

- projetos de Lei do Plano Plu-
rianual. do Plano Mineiro de De-
senvolvimento Integrado, de Dire-
trizes orçamentárias, do Orça-
mento Anual e de Crédito Adicio-
nal; p(ihlicaç3() somente das es-
selicial idades (ari. 207)
- prontinciamentos, publicação
repuhlicaçao n.to permitidas;
competência (aris, 83, VII. e 155)
- quest3o de orde o; dcc isCes dc
caráter iii rnlallv ; índice remis-
SIV() (art. 169)
- razões do voto; ata de reunião>
pi'ihlica de Plenário (dii. 41. § 4'')
- relaç3o das comissões perma-
nentes; puhlicaço semanal; com-
posi ç3o, dai.> e lo ra rio das reu-
niões (a ri . 109)
- relação ) (los Deputados diploma-
dos e enipos.sado.s (arts. 4''. § 1''. e
70, §

- relal oro> circunstanciado da CM
(art. 114)

- rei) 1i1cia .0) mandato, leitura em
Plen.irio ou puhlicaç?to (art. SI)
-- 	c Id i rre nc ia durante o re-
cesso (art. 50, parágrafo único)

QUESTÃo 1)E ORDEM
-- argiçoo; prai o; oportunidade;
nd icaç3o do preceito regimental;

impedimento (ari. 166)
- cc)n)peteiicia para dccis3o (art.
167. (cp/t()
- d( u) 111 o) no) tempo do orador
(art. 11)3)
- c( ncc.ito (ali. 165)
- deeisao relacionada com a Cons-
11 ciiç.i ; recurso) ao Plenario; praia ;
ranui .iç.i (ali. 167. 55 1" a 40)

- decisões de caráter normativo,
regisi ro ciii livro próprio; puhli-
eaçao anual (ari. 169)
-- diieito .i 1 )ala\ra (art. ISo. III)
-	ii>ul.id.i ei>) dt)iiiiSSdO soluçai>
pelo Presidente de Comissão;
eu No ao Plenario (art. 168)
- tormulada cm Plenário; soluçao
dei iiiitiva e tempestiva pelo Pre-
sidente (ari 167. cpnt)
- in adiu issihilidade de aparte (ari

§ 2". 1V)
- regisi ro e puhlicaço das decisões
de car,i e r lo rui ativo (art. 169)

(21101M 1A1IiI
- abertura de retiiiito da Assein-
bkia;

- especiais e solenes (ali. 14. § 2")
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- ordiniria e extraordinária
(a ri. 19, § 1°)

- abertura de reunião de Comissão:
- conjunta: presença em dobro
(art. 130, caput e § 10)

- ordinária e extraorclinaria
(art. 125, § 20)
- reunião com convidados (art.
125, § 3°)

- cmput() de presença para eíCit()
de qiwrum (arts. 84, § 1°, 126 e
253)
- determinação; cálculo (art. 251)
- inexistência para realização de
reunião (arts. 19, § 3°, e 44)
- inexistência para votação; inter-
rupção da votação; SuSpeflSãO da
reu n jão; chamada para recom-
poSiÇão de /uOrzlln (art. 249, § 30,

1, e § 4 << a (0)

- recomposição) (art. 249, § 6°)
- Verificação, procedimentos (art.
257)
- quormn de deliberação:

- de comissões (art. 130, caplíl
e 133)
- de reunião) conjunta de co-
missão (ari. 130, ca/nit)
- do 

p
lenário (art. 252)

- /1iOu111/ especial:
- da maioria absoluta dos 111cm-
bros da Assembléia:

- aprovaçã() de pro jeto de lei
complementar (art. 192,
caplil)
- eleição do Presidente,
ressalvado o disposto no art.
9°, XIII (art. 9°, XII)

- licença para instauração de
processo criminal (art. 58,
§ 2°, II, "g")
- manutenção ou não de
prisão) (ari. 58, § 2°, 1, "e")
- perda de mandato (art. 53,
SS 10)

- prisão) e formação de culpa
em caso de flagrante de
crime inaíiançtvel (arts. 47,

V' , e 58, § 20, 1, "c")
- realização de reunião da
Assembléia cm outra cidade
do Estado (art. 2°, parágrafo
in ico)

- rejeição de veto (art. 222,
\S2°)

- da maioria absoluta dos mem-
bros das representações integrantes
de Bloco Parlamentar:

- co mst it uição de Bloco Parla-
mentar (art. 71, caput)
- escolha de Líder de Bloco
Parlamentar (art. 71, § 3°)

- da maioria absoluta dos mem-
bros de comissão:

- fixação do número de repre-
sentantes por entidade em
audiência pt'thlica (art. 292,
oopitI)

- ola maioria absoluta do Cok'gio)
de Líderes:

- convocação de reunião espe-
cial, alcmu do limite, destinada
a comemoração ou home-
nagem (arts. 14, V, e 73, § 3°)
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- de 3/5 dos membros da Assim-

h k' ia:

- ap rovaço de proposta de

emenda à Constituiç3o (ari.

292,c'aput)
- da maioria simples dos membros

de ~Mo ou da Asse inhIia:

- eleiç3o do Presidente da As-
senibkia, em segundo escru-

tínio (.li-t. 9'', XIII)

- em com isso (ali. 133)

- em Plenírio (art. 252)

- em reu ii iSo con j u um a de

cOifliSsS() (art. 130)

- escolha de Conselheiro (u)

• iihuiial de Contas, Cm
(II Ill ai ,, de dois candidai is (art.

239,	1")
—i rnpedi mento temE)) )rario tio

exercício do mandato (art. 1

})arai.raI() único)

- dc 2/3 d s mcm b ros da A sc m-

hltia:
- suspensão de iFflUllida(lcS

('1 )11SI It Ucil maiS (ali. 56,	ipiii)

- de 213 do Colégio de Lídetes:

- tramitaçto, além do limite,

de proposição em regime de

urgência (dii. 272, § 21

RECLAMAÇÃO POPULAR
(ver R Il>RES[Nl'A(,:lS

POPULARES)

RECURSO
- c()municaÇi() sobre fluência do
prazo para interposiç3u de re-
curso; competência (art. 82, XI)
- contra decisi acerca de matéria
relativa aos direitos e deveres dos
servidores; competl1ci.I (ali. 79, V)
- contra decis3 de ii3o-recebi-
menti) de proposiç3u p ir i flcoflS-

it tIcI()fldl idaiie procedi mcm os
(art. 173.§ 1")
-- decis3o de n3o-recebi-
mente de requerimento anti-regi-
mental na comissa() j.r1aieiitar de
inquérito, prazos (art. 112, § 3')
- contra decis3o doi Presidente da
Assembléia ou de coiuiss3o sobre
quest3o de ordem relacionada com
a Ct)nstituiÇdo; requisitos; prazos;
parecer; inJ u sào em urdem do
dia (arts. 167. §5 1'' a 3'', e 168)
- contra despacho de no-recebi-
mento de emendas a projei o de Lei
do Plano P1 iiriaii ii.il, l 1 'lano
Mineiro do. , I)tsciivolvimento
Integrado, de 1 )i rol ii /es Oiça-
nieiit.irias, do ( ) Içailmentu An ual
C de Credito A dicu mal; pra/.os
(art. 204, § 4")
- contra projeto re j eitado em
virtude de recebinitimiti de

pareceres contrario, (art. 191)
- co n tra resulta(h) de aprec 1 dÇL()
conclusiva pelas conhissues (art.
104)
- cc liparaço a proposiç3o (ali.

171, parágrafo tililco, III)
- parecer; praz (ai. 134, 11)



REDAÇÃO FINAl.
- aprovação; sançao: prazo; pro-
m u]gação; ressalva (art. 271)
- (;omissã() de Redação; parecer;
prazo; técnica legislativa (art. 268, § 1°)
- discussão; limitação; prazo; par-
ticipaçã() (art. 270)
- discussão e votação; Plenário; co-missão  

(art. 268, 5 2°)
- emenda; finalidade (art. 269)
- parecer sobre emenda; possibi-
lidade de ser oral (art. 145, § 1°)
- proposta de Emenda t Consti-
tUiÇã() e projeto (art. 268)

REGIME DE URGÊNCIA
(ver também PROJETO DE

INICIATIVA 1)0 GOVER-
NADOR (()M S()LICI'Ii\-
ÇÃ() 1 )U U R(;ÊNCIA)
- discussão); prazo; vedação de
adiamento de discussão (arts. 247
c274)
- exigências regimentais; dispensa
de prévia publicação de parecer e
proposição acessória; redução dos
prazos : metade ( art. 273)
- finalidade; Solicitação do Gover-
nador; requerimento (art. 272, 1 e
- inadmissibilidade (art. 209)
- limite de tramitação simultânea;
adni1ssão akin do limite; ressalva
(art. 272,	1° a 3°)

REGIMENIO INTERNO DA
A SS EM B LÉ IA
- dúvidas sobre interpretação do
Regimento Interno; questão de
ordem (ali. 165)

- iniciativa de projeto de resolução
dispondo sobre o Regimento In-
terno e suas alterações; compe-
tência (art. 79, VII, "a")
- parecer sobre o projeto de reso-
lução do Regimento Interno;
competência privativa da Mesa
(a ri. 79, VIII, "a")

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
- normas; aplicação nos casos
omissos no processo legislativo
estadual (art. 316)

REGULAMENTO GERAL.
DA SECRETARIA DA AS-
SEMBLÉIA LEGISLATIVA
- i nt erprei aç3(); competência pri-
'at iva da Mesa da Assembléia (art.

79, V)
- projeto de resolução; iniciativa
da Mesa da Assembléia (art. 79,
\!II , "(i")

R E' LAlOR
(ver também COMISSÕES,

PARECER, PRAZO e RELA-
TÓRIO FINAL)
- designação:

- em comissão (art. 120, V)
- em Plen,rio, no caso de per-
da de prazo nas comissões; para
projeto de iniciativa do Gover-
nador com solicitação de ur-
gência (arts. 145, § 2°, e 211)
- em reunião conjunta; Presi-
dente de cada comissão; exceção
(art. 130, § 2°)

- antes da reunião; (art. 135, § 1°)
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- i.uSsã() de pareLer; uso da pala-
réplica (art. 137, SS 2"

- novo relator: perda do prazo pelo
relan )r; OOVO) prazo (arE. 135, § 4)

- prazo; prorrogação (art. 135,

SS 5")
- PleSi(lcl1t1. (lt (OU11SSIO função

ic te ai o r (a ri. 121, oipllt)
primeiro ignaurio de requeri-

mclii (1 co )11 SE it uiÇa() d Com iss3.o

de inqucrito; impedi-mento (ali.
112. § 6")
- relatores parciais; matéria com-

PleX.l:	(art. 135. §s 2" e 31

RELATÓRIO DE ATIVI-
DADES 1)\ ASSEMBLÉIA
- Cl1ll&Cllfle11to) .11) Plenário: i'tl-
ti tua semana da sessão legislativa

)rdi Ilaria; e olupetencia da Mesa da
Asseni bk'ia (art. 79, 111)

REI AI ÕRI() DE ATIVI-
I)i\i)ES DA COMISSÃO
- encaili in liatuetito i Mesa da As-

semhlia; 1 mal da SeSSão legislativa
ordinaria: c()mpetencia (ali. 12.

XXIV)

RIILA]ORI() FINAL
- comissão especial para proceder
a esi ido sobre tu atria det e rm
11,10.1.1 (01 &iesiiieuiiihir—sc de missão

atribuída pch o Plcitirio (ali. 111,

§3")
- coluissao) parlamentar de inqoto'-
11t0 puhliL.lçào; providências;

encaniiitltainentoi; revisão pelo
Plenário (art. 114)
- representação popular (art. 300,
paragral() unico)

REMUNERAÇÃO E AJUDA
1W CLJS1() DE DEPUTA[)()

aplicação das regras da Cons-
tituição da Repiihlica; casos (art.
47, § 6)
- lix aÇão ; o p orE unidade: vigência;
projeto > de resoluçao (arEs. 65 e 212)
- incapacidade civil absoluta; sus-
pcnsão do exercício do mandato;
matiul enção da remuneração (art.

Si § 3")
- opçàoi pela remuneração tio
mandai o; alastamento do exercício
do Illalldat() (art. 53, § 10)

- pagaluellt() de remuneração (art.
65, par.gralo unico)

RI N Ú N(:1 A
- e.tsus (art. 52)
- Deputado;  1 o rmalizaçao (ai-E. 3 1)
- nieinbro de comissão; formali-
/ação (a u. 116, § 10)

- t.cita (art. 7". § 2j

REPRESENTAÇÕES POPU-
LARES
-- L O (Iii ia .110 00(1 oniisso dc auto o--

rulade O )1I entidade pública; forma-
Idades; relai orio (art. 300)
- e((iiparaç.Io .i proposição) (ai-I.

 par.rako o'inico, V)

RIPÚ 1 )I() OU PROTESTO
- re(juerimento); JLliberaçao.o OOI1

Clusiva tIascoiuissoc (ali,. 103,111. "ti")
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REQUERI MENTO
- apresentação de eiriendas; oportu-
ri idade (ali. 23 1, parágrafo urucu)
- deliberação de comissão; propo-
sições; tramitação (arts. 103, ff1, e 230)
- deliberação do lienirio (ali. 233)
- despacho do Presidente (art. 232)
- emenda a requerimento devol-
vido ao reexame do Plenário, pare-
cer oral (art. 104, § 1°)
- equiparação a proposição (art.
171, parágrafo I 'lflico, II)
- 1 orma de apresentação; despacho
do Presidente; deliberação de
Plenário (art. 229, 232 e 233)
- indeferimento (art. 82, XXIII)
- parecer sobre requerimento:

- inexigihi 1 idade de enhissã()
(arts. 103, parágrafo tin ico, 232
e 233, 1 a XI e XIV a XXIII)
- obrigatoriedade de emissão
(dii. 234)
- possibilidade de ser oral (art.
145,S 1°)
- prazo de emissão (ali. 134, II)

- preferência na votação (art. 280)
- tramitação; normas; turno único
(art. 231, capiti)
- subscrição pela maioria absoluta
dos membros da Assembléia:

- convocação de sessão legis-
lativa extraordinária (art. 13, §
3° 11)

- subscrição pela maioria absoluta
dos membros de comissão:

- convocação de reunião cxt ri-
ordinária de comissão (art.
123, II)

- subscrição pela totalidade:
- retirada de tramitação de pro-
jeto de iniciativa coletiva (ali.
186, § 20)

- subscrição pelo Colégio de Lí-
deres:

- convocação de reunião especial
além do limite regimental (ali.
14, V)
- convocação de reunião espe-
cial (art. 14, § 10)

- convocação de reunião extra-
o rd i n :iri a (art. 15, parágrafo
unico, II)
- prorrogação do horário de
reunião (art. 21)

- subscrição por 1/10 dos mem-
bros da AsscmhKia:

-devolução ao Plenario de pro-
posição apreciada conclu-
sivamente pelas comissões (art.
104, capul)
-recurso contra rejeição de
projeto pelas comissões de
nrcrit() (art. 191, (-aplu)

- subscrição por 1/3 dos membros
da Assembléia:

- convocação de reunião espe-
cial (art. 14, § 1°)
- conwcação de rctlIliã() extra~
ordinaria (art. 15, )arlgrafo
urucu, 111)
- constituição de comissão par-
lamentar de inquérito (dii. 112)

- subscrição por 20% dos mem-
bros da Assembléia:

- indicação de candidato a
Conselheiro do Tribunal de
Contas (art. 235, 11)
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RESOLUÇÃO
- i mpugn aça( :

- n3o JIL1I1I id.•l; pr()l11 ii lgaç3o;
praz(> ,. (a ti. 198. § 2k')

- recxainc pelo Plenário, pra-
zos; inclus3o em ordem do dia
(arts. 197 e 198)

- pron1ulgaço; competência, pra-
zo (art. 19()

RETIRADA, DE PROPOSI-
çÃo
- tOfli ll(lJ1.i av ravel; dclihc-
ídÇao) du Mário (ai. 23. ' , IV)
- desistnc ia de retirada; i tu pI
caçto (ari. 283, § 2j
- requeri mcm o do atito r, Opor-
nu idade; providencia do Presi-

dente; vedação (art. 285, co/i,i e

§	1' e 3(')
- sem parecer ou com parecer con-
1 rario; dc'pac lio do P residem e
(arE. 232, VIII)

R EU N 1 Ã o
- de l>lenario:

- de de ates:
- aplicaÇ3() de disposiçoes
inerentes : reurihi() ()idiliari.i
(ari.. 36)
- casos ciii que poderá deixar
de ser convocada (art. 16)
- dehuiçto; duraçao: tina-
lidade (arEs. 14. III)
- desenvolvimento (ali. 35)

- i O >111 )gaça( ); requ liii) e iii o ;
oportunidade; praia ' : vota-
çau: delerimento; limite:
VedaÇ3o) (ali. 21)

- esi l e. ial:
- api icaÇao) de normas de
ecu ii i3o 011.11 ii.tria (art. 39,
1.1/1/11)

- convol.:aç?to (art. 14, § 1 )
- deÍi niço (arE. 14. V)
- leitura da ata (ali. 39)
- limite por sess3o legislativa
ordinária, CXCÇ.U) (ali. 14, V)
- i ss c dos membros da
Mesa para o segundo hinio
da 111 Legislatura (ali. 313,
pa rtgrafo i'i nico)

eum de real i zao (arE.
14. § 2)
- rito especifico (art. 39, pa-
r.grato unico)

- cxi raordinaria:
- Cl )nvocaçao; 1)0 )cedi meu-
tos (ali. 15)
- deÍiii iÇ() (art. 14, IV)
- desenvolvi meni >; duraç3o
(alt. 23)
- ~~M (ao 21)

- 1 oliiiaria:
- dcl iniçao; duraç..to (ali. 14. II)
- desenvol vimeni 1) (ai -E. 22)
- destinaçao da prinieira
parte da reu flil() a 1)1 mena-
gein especial (art. 22. sS 1'')

iuterrupçao para receber
pers( nalidadc de relevo (ali.

- ii3o-ahertttia (ari . 19, § 3)
- pic >rrogaç3 (a ii . 2 1)
- quorum de abertura e de
deliheraçio (arEs. 19, § 1, e
252)



- suspcnsio da rcunio por
ifl()t j V(> de falecimento de
1 )eputado (art. 22, sS 21')

- preparatoria:
- aplicaç3o de normas de
reuniões oidinarias (art. 39,

- definição (art. 14, 1)
- finalidade (art. 3")
- leitura da ata (arts. 24 e 39)
- realizaçao da primeira; data;
horário; presidência (ali. 5")
- rito específico (art. 39, pa-
r.tgrafo ún)co)

- secreta:
- casos (art. 40, § 1'')
- convocaç3() (art. 40. capiti)
- deliberação sobre matéria
do art. 261; exceções (art.

lo

- providências para a rea-
lizaÇo; SuSpenS3() da reunia()
P 'ih1ica (.111. 40. § 2" e 3")

- sigilo:
- ata (art. 42)
- de docunientos; classi-
licaço e restnço de acesso;
prazos (ali. 40, §Ç 4", 7° e 8")
- dos trabalhos; publicidade
da deciso (art. 40. § 5°)

- solene:
- aplicação de normas de
reuniões ordinari.is (art. 39,
capu t)
- definição (art. 14, VI)
- leitura da ata (arts. 24 e 39)

- quorum de realização (ali. 14, § 20)

- rito específico (art. 39, parágrafo
único)
- comunicaç() da Presidência;
oportunidade (ali. 29)
- desenvolvimento de reuniões;
registro de presença; quorum de
abertura; inexistência de quoruin;
passagem de uma fase a outra (arts.
18 a 20)
- inexistência de qiforlim (ali. 19,

2" e 3°)
- inscrição para o Grande Expe-
diente (art. 28)
- interrupção para receber perso-
nalidade de relevo ( art. 22, § 1')
- invers3o da pauta (art. 32, 111)
- nao-realiiaçao; procedimentos
(ali. 19, § 4")
- passagem de uma parte a outra
(art. 20)
- permanência no Pleri,irio; proi-
bições (art. 94)
- prazo regimental de abertura
(ali. 19, § 2")
- presença de Deputado em reti-
rii3o de comiss3o; cúmptito para
efeitos regimentais (art. 126)
- prorrogaç3() (art. 21)
- publicas, possibilidade de serem
secrel as (art. 17)
- ?/1Lwufll de abertura (.irt 19, § 1°)
- quorum de delihcraço (art. 252)
- registro de presença dos Depu-
tados (art. 1$)
- suspensão em caso de faleci-
mento de Deputado (art. 22, § 20)
- suspensão por infraç3o do Regi-
lflCllt() (art. 152, 111)
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(I, ( ;Olissio:
- toflj1lllia:

- convocaçc) (art. 128, pari-
iral() ulllC())

- desigflaç3() de relator (arts.
130, § 2", . 135, § 1")

- distrihuiçau de avulso, per-
missão: oportunidade (art. 136,
§ 4")
- du raç a	pro rr )g.lçtu (alt
125, ctpuI)
- praz() para elniSs3() de pare-
.1, r (art. 130, § 3'')
- )rCSCflÇa cm clohic VO1.O eu-
iiullativo (ari. 130, § 1'')
- presidencia: Deputado maj'

Stl1)S1 liii 1Ç3(); com a par-
1 id paÇSO cia	(art. 129,
&tJ)ut, e	1'' e 2'')
- f/UOYU)?1 de realizaç3i.> (arts.
125, §S 2" e 3°, 130, capui, e
133)
- vista; concedida por comiss3.o
(ali. 136,	.1'')
- Voto Cli) PresidentC, voto de
(11l,hdddc (.ii'i	129. ° 3'')

- especial:
deíiiiiç3o (.i] -t. 123, III)

- CXI raoi-diiiaiia:
- e, ' voc.içat> (aiis. 123. 11.
124, capta e § 1'')
- kÍi fliÇa( ) (ari 123, II)
- diiraçio: piorro,iç3o (ari.
125, copio!)
- inclus3o de matéria nova na
pauta; intersl kio (ali. 124, § 2'')
- qiioruni de realizaç3o (arts.
125, § 2' e 3", e 133)

- orclluaria:
- dei i n IÇ?lo (art. 123, 1)
- duração; p rorrogaç3o (art.
125, cpiit)
- (//100YlIfll de realizaç ão (arEs.

	

125,	2' e 3", e 133)
- eaIilaÇS(); dia e horário pre-
fixados (ali. 125, § 1'')

- sec rei a:
- ckioheraç3o ,obre as matérias
do .111. 261; exceções (ali. 122,
§ 3")
- designaç?to de secretario (ali.

	

122,	1")
- pareceres; VO 0105 em separado;
declaraç3.o de voto; e mero das;
procedimentos (art. 122, § 2°)

- alteraç3o da ordem do dia (arE.
131,	1")
- aplicaç30 das disposições rela-
tivas ,is reuniões de Plen.rio (art.
122, § 4")
- apreciaç3o de projeto iie nao
conste 1 ia p.luta; edação (a ri. 13 1,
§2°)
- assesso rame il io a Deputado em
reuniSo (art. 127, oapiil)
- deli he iaç?to por maioria de votos
(ar. 133)
- dcsignaç3o de relator (ver Relator)
- discussao de parecer, emendas;
prazos; replica (art. 137)
- distrihuiç3o de avulsos de pa-
recer; adiamento de discuss3o e
votaç5o; interstieio) (art. 136, § 2")
- lavrat ura da ata: publicação:
proposiç3o sujeita a deliheraç?io
conclusiva (art. 132, capta e § 2")
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- leitura da ata; dispensa (art. 132,
§ 1°)
- nova redaç3o; reti1"icaç3o; prazos
(art. 138, § 1) e 2°)
- ordem dos trahall)s;aIteraÇ3o
da ordem do dia; vedaÇ3 (art. 13 1)
- pedido de vista (art. 136, (l/1zIt e
§ 1°c 4°)
- prazo para emissão de parecer
(art. 134)
- presença em Plenario de Depu-
tado que estiver em reuni3o con-
comitante de comiss3u; envio de
rclaç() dos presentes (art. 126)
- quoruni de abertura; exceção (arts.
19, § 1°, e 125, § 2°, 3" e 4°)
-quorum de de11beraço (art. 133)
- rejeiç3o do parecer; novo rela-
tor; prazo (art. 138, § 3°)

votação (art. 138, ci/)it1)

REUNIÃO DA MESA DA
ASSEMBLÉIA

(ver tamhçm EXPEDIENTE,
GRANDE EXPEDIU EN], OR-
I)ENl Do DIA e 'IERCEIRA
PA RIF)
- Presidência; direito a voto (arts.
79, parágrafo único, e 121)

SANÇÃO
- prx/.() de remessa ao Governador
(art. 271)

SECRETÁRIO 1)E ESTADO
(ver COMPARECIMENTO

1)E AUTORIDADES)

SECRETÁRIOS
- 1`-Secretário; competência (arts.
86e 181)
- 2°-Secret.rio; competência (art.
87)
- subst li uiç3u; substitutos do Pre-
sid(, nte (art. $8)

SERVIÇOS ADMINISTRA-
TIVOS
- aproveitamento de servidor ina-
tivo; se1eç3o (art. 315)
- orientaç3o pela Mesa da Assem-
bléia; regulamentação, interpre-
tação (ao. 79. V)

SERVIDORES DA ASSEM-
BLÉIA
- noineaçôcs; promoções; grau-
1 icaçes; direitos; exoneração;
demissão; aposentadoria (art. 79,
VI)

SESSÃO LEGISLATIVA
- extraordiiiaria:

- ata da última reunido; aprcciaço
antes do encerramento dos
trabalhos; '/uorum (mi. 43)
- convOcaç3() (art. 13, § 3'')
- definição (art. 13, II)
- finalidade; matéria determ i-
nada (art. 13, § 4°)
- instalação e duração (art. 13,
§5")

- ordinaria:
- ata da última reuni3o; aprecia-
ÇO antes do encerramento dos
trabalhos; quorum (art. 43)
- definição (art. 13, 1)
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- interrupção e encerramento
(a a. 13, § 2")

perÍodos de Íuncionainenit
em cada .uo (.fft 13, 1)
- fl3O-depe11kI1C Li de iJ )l)

eaÇao (art. 13, 1)
- traflsk nua de reuni3() pata
o primeiro dia (lEu (ali. 13, § 1)

SINDICÂNCIA
- abertura contra 1 )eputado (art. 95)

SOBRESTAMINTO
- crri1eia: n -deliheraç3o do
Plenário soliri':

- iliatéria ilupugliada (ar. l98,§ 1'')
- projeto do Governador com
M)IicitaÇ3()de urg nda (art. 20$, § 1")
- Veto (ao.. 222, § 3')

SUBEMENDA
(ver EM FNI)A)

SUBSTITUI ÇÃ()
- de membro da Mesa:

- do P residen ti' de Co EU issal)
(a ri. 119)
- do Presidente e dos Secre-
tários (aris. 85 e 88)

- de iïieni 1 O) de Cl )fl) iSSao)
97, § 2". e II')

SUBSTFIT1IVO
(ver F\1I «1 ):\)

SU PL.ENTE
- convocaçu) pr.1/.(); CaSOS (art. 63)
- ConvOcaÇ3() em carater de .5(14

ii IliçãO; impedimento de candi-

datura a cargos da Mesa (art. 63.
parágrafo único)

- dispensa de compromisso; coul-

vocaçal) suhsequeuu e (art. 6'', VI)

renúncia tacita; ii3o-tüm,id.i (IC

P55e (art. 52, 11)

- vaga: i mx Istencia de suplente;
eleiç3o: Cm)inuniCaçto t justiça

Eleitoral (ali. 64)

SUSPENSA() 1)0 EXERCÍ-
CIO L)() MANDATO
- incapacidade vil absoluta: rece-

buniento de reuuiuneraç3o (art. 53,

§3")

TERCEIRA PARTE DA REU-
NIÃO
- linalidade (ao.. 22, III)

TESTEMUNI lo

- de Deputado (art. 47, § 5')

TRAJE
- nas dependneias da Assembléia
(arE. 93)

TRIBUNAL 1)1 CONTAS
(ver l'Rl:SIAç;Ào E 'IUMA-

1 ):\ 1)1 ( '( )Ni'AS)

1'LfRN() DF, 'I'RAMFFAÇ.()
- COflSt ii uuçuu: cxcç3 (art. 177)
- passagem de um turno .t outro;
auditncia de conhissoes; i iii ers-
1 uiio: dispensa (ai-Es. 17$ e 287,
VII)
- proposiç\es dois turnos; 'es-
salva (ari. 176)
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- proposições; turno único (arts.
103, 1 a 111; 190; 204, § 6°; 208, §
1°; 214; 218, § 2°, e 222, § 2()
- proposições; turno único; Somen-
te votação (arts. 224, § 30, e 231)
"ti,,

URGÊNCIA
(ver REGIME DE IJ RGÊN-

CIA e PROJETOS I)E INICIA-
TIVA 1)0 GOVERNADOR
COM SOLICITAÇÃO 1)E
URGÊNCIA)

USO DA PALAVRA
- aparte; definição; inadmissi-
hilidade (art. 162)
- após a ordem do dia; finalidade;
prazos (art. 34)
- apresentação de proposição;
comunicação de assunto relevante
ou de interesse geral (art. 26, § 1°)
- Concessão; ordem (art. 158)
- Deputado inscrito para comum-
cação ou pronunciamento; prazos
(art. 34)
- direito; casos (arts. 156,164 e 287)
- explicação pessoal (art. 33,
parágrafo único)
- Grande Expediente e Terceira
Parte; preferência (art. 157, § 2°)
- interrupção ou cassação (art. 161)
- necessidade de concessão (art. 151)
- pelo Líder (art. 70)
- pelo Presidente; inadmissibi-
lidade de aparte (arts. 29 e 162, §
2(),1)

- por Deputado ou partido polí-
tico citado em pronunciamento;
limite (art. 164)
- preferência de Deputado; pre-
ferência do Líder (arts. 38, para-
grafo único, e 157, § 2°)
- prosseguimento de discurso in-
terrompido (art. 161)

UTILIDADE PÚBLICA
apreciação conclusiva pelas co-

missões; turno único (art. 103,
(l»1/1, 1, "a")
- projetos; requisitos para rece-
bimento (art. 173, § 4°)

VAGA
- Assembléia; casos; declaração;
publicação; preenchimento (arts.
50, 63, 1, e 64)
- comis'õ( , s; CaSOS; preenchimento
( art. 116)
- declarada pelo Presidente da As-
sembléia; procedimentos (art. 50,
parigrafo único)
- Governador e Vice-Governa-
dor (art. 304)
- Mesa da Assembléia; preenchi-
mento; formalidades (arts. 9° e 11)
- suplente de Deputado; caso de
não-preenchimento; comunicação

Justiça Eleitoral (art. 64)

VETO A PROPOSIÇÃO DE
LEI
- abrangência (art. 222, § 1°)
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- cIassiicaç3o COfl)() proposição
(irt. 171, III)
- leitura; publicação; disiribuiç3o
a comiSS3t) especial; prazo; parecer
(ali. 222, cd/)iíi)

- manifestaç3o da Assembléia; pra-
zo escrutínio sec feio; tU rn O

i'mico, rejeiç3o pela maioria abso-
luta (art. 222, § 2°)
- manutenç3o; ciência ao Gover-
nador do Estado (art. 222, 6°)
- n3()-Promulgação do Gover-
nador; prazos (ali. 222, S 5°)
- parecer; competência; prazo (art.
22), capui)
- rejeiÇ3.(); promulgaç3o de pro-
posição; competência; prazo (art.
222,	4° e 5°)
- 1 ramitaç3o; prazo; incluS%() cli)
ordem do dia; turno único; sobres-
lamento; ressalvas; normas rela-
Uvas ao proeio de lei ordinaria
(ai-is. 222,	2° e 3°, e 223)
- votaç3o; escrutínio secreto;
(/1WfIW1 da maioria absoluta (art.
222, S 2°)

VIAGEM AO EXTERIOR
(ver DEPUTADO e LICEN-

ÇA A GOVERN,\I)OR E \J l-
CE-GOvERN\I)OR)

VICE-GOVERNADOR
- posse:

- compromisso constitucional;
lav rat tira do termo de posse cm
livro prúprio (ali. 303)
- convocação de sessão legis-
lativa extraordinária (art. 13,
3°, TI)

- posse de substituto em caso
de vaga ou Impedimento (art.
304)
- reuni3o solene; Íormalidades
(a ri. 	14, VI, e 302)

VICE-LÍDER
- do Líder do Governo; limiteite
(ali. 68, parigraio unico)
- i mnpedi mcii los; membros da Me-
sa (ali. 67,	5°)
- indicaç3o pelo Lider; proporç5o
(art. 67, S 4°)
- inexistência da Maioria e da Mi-
noria (art. 72,	2')
- USO da palavra; assunto relevante;
oportunidade (art. 70, 1° e 2°)
- vigência do 4° do art. 67 (ari.
319)

VICE-PRESIDENTE
- ordem de subsi it tliÇ3.() (art. 85)

VISTA
(ver PEDIDO) DE VISTA)

VOTAÇÃO
- adiamento; limite; oportunidade
de solicitaç3o; exceç3o; concessao
(art. 267)
- assunto de interesSe pessoal;
impedimento de votaç3o do inte-
ressado; cômputo de presença (ali.
253)
- c(^miputo de presença em Ple-
nário para eleito de qIwrItm; do
Presidente; de Deputado impedido
de votar; de Deputado presente 2
reuni3o concomitante de coniissio
(ai-is. 84. \S 1°; 126 e 253)
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- conclusão do turno regimental
de tramitação (art. 249, capul)
- contagem dos VOtOS nas Comis-
sões; caracterização (art. 139)
- declaração de voto; em reunião
póblica; em reunião secreta de
comissão (arts. 122, § 2°, e 254)
- Deputados impedidos de votar:

- em assunto de interesse pes-
soal (art. 253)
- não-membros de comissão
em reunião desta (art. 99)
- Presidente; nas votações sim-
bólica e nominal; exceções (art.
84, § 1°)

- destaque; requerimento do Líder;
oportunidade ik' solicitação; votação
em separado de partes do artigo;
limite (arts. 232, XVII, e 282)
- emendas; votação em grupo; des-
taque; preferência; normas (arts.
249, § 2°, e 279)
- empate:

- em comissao; repetição da
tação); voto de qualidade do
Presidente (art. 121, partgrafo
único)
- ern escrutínio secreto; repe-
tição da votação (art. 84. § 2°)
- em PIen.rio; votação do Pre-
sidente (art. 84, § 1°)
- encaminhamento:
- inadmissibilidade de aparte
(art. 162, § 2 0 , II)
- procedimentos; preferência
do Líder; pedido Simultne()
do uso da palavra; direito

palavra e prazo em caso de ma-
tcria destacada (art. 264, § 2°)
- uso da palavra; direito; prazo;
incidência; não-limitação de
oradores; preferência; lnatcria
destacada; matéria submetida a
rito especial (arts. 156, II, 160,
264 e 287, 1 e III a VI)

- talha no painel eletrônico; pro-
cedimento; manifestação prece-
dente do Líder na votação nomi-
nal; formalidades na votação secre-
ta; procedimento na veri-ficação
de votação (art. 263)
- falta de quorum; providencias
do Presidente; registro em ata (art.
249. § 4° a 6°)
- interrupção; falta de quorum;
prorrogação da reunião; tormino)
do 11orrio) da reunião ou de sua
prorrogação (art. 249, § 3°)
- painel eletrônico; uso geral;
exceções (art. 255)
- por determinado processo; re-
querimento (art. 233, VII)
- por partes; oportunidade de so-
licitação (ali. 250, parágrafo ónico)
- processos (art. 258):
- nominal:

- casos de adoção (art.260, 1 e 11)
- falha no painel eletrônico:
manislest ação precedente do
Líder (art. 263, 1)
- não-participação do Presiden-
te (art. 84, § 1°)
- procedimento: comunicação
cio resultado (art. 260, § 1) a
3°)
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uiiiizaç30 do painel eletrô-
nico (art. 255)

- secreto:

- C.iSOS (l(' .ldOÇ3( (alts. 61,
parágrafo único, e 26 1)
-- e Ipal i tia eieiçao da Mesa:
ekiço do candidato mais idos
(II. 9", XIV)
- empate mia vutaça secreta; re-
petmç3o (Li votaç3o (ari. 84,
2")
- falha iii) painel elet ronico;
procedimento (art. 263, Ii)
- participaç3o do Presidente
(.lm-t. 84, § 1'')
- ut i i,aça do painel elet
nico; fet1iç3() (art. 255)

- sinibohico:
- ii3o-partieipaça0 do Presi-
demiti.: (art. 84, § 1'')
- uso geral; exceç3o; procedi-
mento; oport um] idade de solic
taçío de Outro po iLesso; pro-
clamaçao do resultado defini-
Am (ali. 259)
- utihizaç3i.i do painel eletr-
mi ico; resi riçto (ali. 255)

- proposiçai , salvo emendas (art.
2-49, § 1")
- pmopoSiÇa() em seu tOi.li.i ressalva
(art. 250, ca/nil)

pr()i()SlÇOeS acessórias; P0CCSSO
da proposiç3o principal: exceçao
(ao. 262)
- qilarilin; tipos; cálculos para
Obtei'LÇO (ali. 251)
- quorum de presença e de deli -
heraç3o:

- (III coniiss3o; presença de
mais eia nietaik th,s miiembm-os,

maioria de votos (ali. 133)

- (Iii Pictiaiii ) part lei )Jç3() (11)
i'resliiente; presença de mais da
mel ade dos 1 )eputados: maio-

ria de votos (aOs. 81 § 1", e 252)

- Cli) lC111113J) conjunta; presença

de mais da metade dos membros;
presença contada co) dobro; VOtO
cumulativo (art. 130, capul e § 10)

- inexistência; iiiterrupç3o da vo-

taç3o; sUSpens3() da reumliao;

prosseguimentopros%eguimento da discussão da

niati.ria e ni paul a: iii ierrupç3o do

orador; registro em ata (art. 249.
§ 3", 1, e §S 4'' a ('')
- razoes do voto; inserçu) co] ata

(ao. 41, § 4)

- registro de presença; verificação

pelo Presidente; registro no painel

elet ri o ico (art. 25i)
\erm 1 meaç3o iii. (111HezI/1i; CIlcain 1-

o li a mii i.mito de mel aÇio de Depu-

tados  presentes a reuni3 de co-

miSS3() (aos. 126 e 257)

- veril icaç.t() de votaçao; me]t1eri-

111Cm] 1 i V at i ii do proceSso

si miihol te ii: p0 icci.li lileliti.) cmii caso
de Í.ilha mie) paul.'1 dei riiilico;

proclaniaçao do esultado; limite
de verti icaç3o; m mpedi menti) de

parlicipaça() (art.s. 263, a/nu, 111

e paragral o único; 265 e 266)

- VOÍAC 1 ider de Moco Parlamen-
tar; peso proporcional (ao. 715 2")
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