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RESOLUÇÃO N° 5.065

Contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

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

TÍTULO 1

Disposições Preliminares
CAPÍTULO 1

Da Composição e da Sede

Art. P - A Assembléia Legislativa é composta dc Depu-
tados, representantes do Povo Mineiro, eleitos, na forma da lei,
para período de quatro anos.

Art. 2 - A Assembléia Legislativa tem sua sede na Capital
do Estado e funciona no Palácio ) da Inconfidência.

Parágrafo Único) - Por motivo de conveniência pública e
deliberação da maioria de seus membros, pode a Assembléia
reunir-se temporariamente em qualquer cidade do Estado.
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CAPÍTI 10 11
1)a lflstalaCà() da Legislatura

Seção 1
Das Reuniões Preparatonas

Art. 39 - No início da Legislatura, são realizadas, no
Palácio cIa Inconfidência, reuniões preparatórias destinadas à
posse dos Deputados diplomados e à eleição da Mesa da
Assembléia.

Art. 4 - C) diploma expedido pela Justiça Eleitoral, com
a comunicação do nome parlamentar e da legenda partidária,
será entregue na Secretari:i -Geral da Mesa, pelo 1 )eputado. ou
por intermédio de seu partido, até o dia vinte de janeiro do ano
de instalação da Legislatura.

1°- O nome parlamentar do Deputado, salvo (l1and()
deva haver distinções, é Composto de dois elementos: o
prenome e um nome, dois nomes ou dois prenomes.

§ 2 - A lista dos Deputados diplomados, em ordem
alfabética e com a indicação das respectivas legendas partidá-
rias, organizada pela Secretaria-Geral cia Mesa, será publicada
no 1)/á rio do Leis1aliV() até o dia trinta de janeiro.

Seção H
Da Posse dos Deputados

Art. 5° -A primeira reunião preparatória, que independe
de convocação, é realizada no dia primeiro de fevereiro, às
quatorze horas, e presidida pelo mais idoso dos Deputados
presentes, o qual, após declará-la aberta, convidará dois outros
para Secretários.

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

Art. 6°- - O Presidente, de pé, no que será acompanhado
pelos presentes, prestará o seguinte compromisso:
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"Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da
República e do Estado, bem como desempenhar, leal e
honradamente, o mandato que me foi confiado pelo Povo
Mineiro."

§ i - Em seguida, será feita por um dos Secretários a
chamada dos Deputados, e cada um, ao ser proferido o seu
nome, responderá: "Assim o prometo".

§ 2' - O compromissando não poderá, no ato cia posse,
apresentar declaração oral ou escrita, ou ser representado por

I()(11Fi(IoT.
§ 3" - O Deputado que comparecer posteriormente será

conduzido ao recinto do Plenário por dois Deputados e
prestará o compromisso, exceto durante o recesso, quando o
fará perante o Presidente da Assembléia.

§ 4 - O Deputado apresentará à Mesa, para efeito de
posse e antes do término do mandato, declaração de bens,
observado o disposto no parágrafo único do art. 258 da
Constituição do Estado.

Ari. 7" - Salvo motivo de força maior OU enfermidade
devidamente comprovados, a posse deverá ocorrer no prazo
de trinta dias, contado:

- da primeira reunião preparatória da Legislatura;
II - da diplomação, se eleito Deputado durante a

Legislatura;
111 - da ocorrência do fato que a ensejar, por convocação

do Presidente da Assembléia.
§ 1'-' - O prazo estabelecido neste artigo poderá ser

prorrogado, por igual período, a requerimento do interessado.
§ 2 - Não se investirá no mandato de Deputado quem

deixar de prestar o compromisso regimental.
§ 3ç) - Tendo prestado o compromisso uma vez, o suplente

de Deputado será dispensado de fazê-lo em convocações
subseqüentes, bem corno o Deputado, ao reassumir o mandato,
sendo seu retorno comunicado ao Presidente da Assembléia.

§ 4' - O Presidente fará publicar no Diário do LegiSlcíliV() do
dia imediato ao da posse a relação dos Deputados empossados,
republicando-a sempre que ocorrerem modificações.
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Seção III
Da F.Ieica( da \lesa

Art.8< -'-  A CICiÇ.I() (ki	da Ass rubléja é realizada a
partir da posse dos l)eputados.

Parágrafo único -A c nip sici da Mesa atenderá, tanto
quanto possível, 1 rcpresenLica ) ) fl )p( )IVi( mal dos partidos
com .Isse!It() na Assembléia.

Au 9" - A e1eic() da \Icsa da Asscuulléia e o preenchi-
ment( de vaga nela veril içada t( ) feit( >5 >1 escrutini( ) secreto,
()bser\':Ld:ts as seguintes exigências e h )rTnalidades:

1 - registro' individual >11	>i (lia pa até duas horas antes
cia n.unia( ) (I(.'.stina(Ia a c.'Iciça	d() can.Ii(latos iíiclicaclt >5 pelas
Bancadas mi ilOC()5 Paria fitares .1()s (IIg( )S que, (IC :uc( )Rl(
com o princípio ([a represcntaçao p1( )pon.'ional, lhes tenham
sido atribuídos, OU de cand idaic )s avu ls s;

II - presença cia maioria dos membros cia Assembléia;
III - composição ) da Mesa pCI() Presidente, com designa-

cão de dois Secretários e dois escrutinadores;
IV cédulas impressas )U datil( )grala(las. contendo cada

urna o nome do candidai> e respectivo cargo:
V - chamada par:! a V( )tac:i( ):
VI - coIocaço, na cal)ina indevass:jvel, em sobrecarta

rubricada pelos Secret:irios, das cédulas correspondentes a
todos os cargos;

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

retirada e c ntagem das sobrecartas e verificação, para ciência
cio Plenário, de coincidência de seu número com o de
votantes;

IX - abertura das 5( )l)recartas pelos escrul inad()res e
separação das cédulas de acordo c ui os cargos a serem
preenchid( )s:

X - leitura dos votos por um escrutinador e sua anotação
por outro la medida que forem apurad )5;
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XI - invaIidaçio da cédula que não atenda ao disposto no
inciso IV;

XII - redação, pelos Secretários, e leitura, pelo Presidente,
do Boletim com o resultado de cada eleição, na ordem
decrescente dos cargos;

XIII - comprovação dos votos da maioria dos membros
da Assembléia para eleição do Presidente, e da maioria simples
para os demais cargos e os suplentes;

XIV - realização do segundo escrutínio com os dois
candidatos mais votados para Presidente, se não for atendido
o disposto no inciso anterior, decidindo-se a eleição por
maioria simples de Votos;

XV - eleição cio candidato mais idoso, em caso de
empate;

XVI - proclamação, pelo Presidente, dos eleitos;
XVII - OSSC dos eleitos.
Art. 10 - Se o Presidente cia reunião for eleito Presidente

cia Assembléia, o 1°-Vice-Presidente, já investido, dar-lhe-á
posse.

Art. ii - A eleição cia Mesa cia Assembléia será comunicada
às altas autoridades federais e estaduais.

Art. 12 -- Se, até trinta de novembro do segundo ano do
mandato da Mesa da Assembléia, nela se verificar vaga, esta
será preenchida mediante eleição, observadas as disposições
do art. 9.

Parágrafo único - Após a data indicada no artigo, a vaga
não será preenchida.

Seção IV
Da Declaração de Instalação da Legislatura

Art. 13 - Em seguida à posse dos membros da Mesa da
Assembléia, o Presidente, de forma solene e de pé, no que
será acompanhado pelos presentes, declarará instalada a
Legislatura.
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TÍTULO II
Das Sessoes Legis1aiias

CAI'Í'IL L0 1
1 )isposiçôes Gerais

Au. 14 - A SeSs(-) Legislativa da Assembléia é:
- Ordinária, a que, independentemente de convocação,

se realiza nos dois períodos de funcionamento) da Assembléia
em cada ano, dc quinze de fevereiro :1 trinta de junho e de
prilneir( ) de ag( )S1( ) a quinze de dleZeml)r():

II	hxtr:u )rd inária. a que se realiza em período diverso
cI( ) II Xftl( )S fl( ) ifl(iS( ) anterior.

1 • ' - As reunics previstas para as datas indicadas no
iflcis( ) 1 serão transkridas para o primeir() dia útil subseqüente,
quando recaírem em sábado, domingoo ou kriado.

§ 2'—ASessio Legislativa Ordinária não será interrompida
sem a aprovação cio projeto da lei de Diretrizes Orçamentarias
nem encerrada sem a aprovação cio Projeto cia Lei cio
Orçamento Anual.

§ - A convocação de Sessão Legislativa Extraordinária
da Assembléia será feita:

- pelo G )vernaclor (ffi) Estado, em caso de urgência ou
de interesse pÚl)lko relevante;

II - por seu Presidente, quando ( )correr intervenç'a() em
,Município, para o compromisso e a posse cio Governador e cio
Vice-Governador do Estado, ou, em caso de urgência ou de
interesse público relevante, a requerimento cia maioria de seus
membros.

§ - Na Sessão Legislativa Extraordinária, a Assembléia
Legislativa somente delibera rã sobre a matéria para a qual
tenha sido conocadi.

§ ' - A Sessão Legislativa Extraordinária será instalada
ap6s a prévia publicação de edital de sua convocação no
1)iário cio Legisiatfl'() e nau se prolongará além cio prazo
estabelecido para seu funcionamento.
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CAPÍTULO II
Da (:OflS5() Representativa da Assembléia

Art. 15 - Durante o recesso, haverá urna Comissão
Representativa da Assembléia Legislativa, atendida em sua
composição, tanto quanto possível, a representação proporci-
onal dos partidos, observado o seguinte:

- seus membros serão eleitos na última reunião de cada
período da Sessão Legislativa Ordinária, e inelegíveis para o
recesso subseqüente;

II - será presidida pelo Presidente da Assembléia.
Parágrafo único - A convocação extraordinária da

Assembléia implica interrupção das atividades da Comissão
Representativa.

Art. 16 - Os membros da Comissão Representativa serão
eleitos em escrutínio secreto, dentre os indicados pelos Líderes
de Bancada, na proporção de dois por vaga.

§ V' - A eleição será realizada na forma estabelecida
no art. 9.

§ 2 - Serão eleitos membros efetivos da Comissão os
Deputados mais votados dentre OS indicados pela Bancada,
ficando na suplência os demais, observada a ordem decres-
cente da Votação.

§ 3v —A posse, que independe de ato formal, ocorrerá após
a proclamação dos eleitos.

§ 4Q - O número de membros da Comissão não poderá
ultrapassar um terço da composição da Assembléia Legislativa.

Art. 17 - São atribuições da Comissão Representativa,
além de outras conferidas pelo Plenário:

1 - elaborar projeto:
11 - conhecer do pedido de licença para processo de

Deputado e decidir sobre sua prisão;
III - aprovar crédito suplementar ao orçamento da

Secretaria da Assembléia, nos termos do inciso V do art. 62 da
Constituição cio Estado;
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IV - autorizar a ausência (l() ( ( )vernador e (-1<)  Vice-
(( )vernad(r d(-) Estado, nos IerflU )S dc) inciso XII do ali. 62 da
(;oflStitUiç() do Estado:

V- exercer, quanto a pr )Jet( ) de lei de iniciativa popular,
a Cc )inpet'ncia de que trata ( )	4 (- 1(>  art. 178:

VI - C( operar com os deina is P( deres para ol)Scrvflcia
das Constituições e das leis tIa IYl')Ul)liCa e do Estado

(API'lI I.( ) III
Das Ieu n r i' 1. \sst rnhlc'ia

Seção 1

l)isp( )'R. )V ' O ;tra is

Art. 18 - As reuni es da '\eriiNléia são:
- preparatórias, as que precedem a i nsta1aç) da

legislatura;
II - ordinárias, as que se realizam uma vez por dia, nos

dias úteis, de segunda a sexta-teii;i, durante qualquer Sessio
Legislativa;

III - extraordinárias, as ojue se realizam em 11or1rio ou dia
diversos dos fixados para as o )rtlii)arias;

IV - especiais, as que st real i/;i Ii) para comemorações ou
h mcnagens. ou para a exp sic;u de assuntos de relevante
Interesse público, limitada'. a )it( ) por Sessio Legislativa
Ordinária, salvo quando con )c:idas pelo Presidente, a reque-
rimento lo Colégio de lideres:

V - solenes, as de instalaçuo e encerramento de Sessão
Legislativa e de posse do Governador e do Vice-Governack )r

) Estado.
§ 1" - As reuniões solenes e as especiais sio) realizadas

('o )1)1 (l ua lquer número.
2" - As reuniões especiais sao convocadas pelo Presi-

dente, de ofício ou a requerinlenlo de um terco dos flR'fll)ros
da Assembléia.

Au. 19 - A reunião ordinária tem a duração de quatro
horas, compreendendo:
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- reuniões de debates, de comunicações de Lideranças
e de Deputados e de pronunciamento de relevante interesse
público, às segundas e sextas-feiras, com início às vinte e às
nove horas, respectiva mente;'

II - reuniões deliberativas, às terças, quartas e quintas-
feiras, com início às quatorze horas.2

Art. 20 - A convocação de reunião extraordinária, que é
feita pelo Presidente da Assembléia, determinará dia e hora
dos trabalhos e matéria a ser considerada, sendo divulgada em
reunião e pelo I)iá rio do Legislativo.

Parágrafo único - O Presidente da Assembléia convocará
reunião) extraordinária:

1 - de ofício;
II - a requerimento do Colégio de Líderes;
III - a requerimento) de um terço dos membros da

Assembléia;
IV - a requerimento de Deputado.
Art. 21 - As reuniões são públicas, podendo ser secretas,

nos termos deste Regimento.
Au. 22 - O prazo de duração da reunião pode ser

prorrogado pelo Presidente, de ofício ou a requerimento do
Colégio de Líderes, ou a requerimento de Deputado aprovado
pelo Plenário.

§ 1 - O requerimento de prorrogação, que poderá ser
apresentado à Mesa até o momento do anúncio da ordem do
dia da reunião seguinte, fixará o seu prazo, não terá encami-
nhamento de votação e será votado pelo processo simbólico,
salvo se, havendo matéria urgente na pauta, o Presidente o
deferir.

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

(1) Vide Dcciso Normativa da Presidência n 2 6/91.
(2) Vide I)elibcrçio da Ica 9892.
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3 - () requerimento (k j)F( )rr( )acà() será subinetklo a
votos, cm momento próprio, interr mipendo-se. se necessário,
() at( ) que Se estiver pratictnd().

§	- A votação do requerili)t.nlc ca sua verihcaça na(
ser	interrompidas pelo tcIiilifl( ) (k) lioraric) da reunião ()li
pela superveniência de quaisquer ( >uln)s incidentes.

§ ' - Na prorrogação, fla( ) 5C tratan.11 de assunto d ivers
do que a tiver determinad

6" - Prorroga(kI a rcllIiiw, ).	praz(> lixado no requeri-
nieflt ) flU) IR (le1..í SCF redtii.uI sal\	I.ncerrada a discussa()
da Iiiat(ria efli (lel)Jte. ()II	u Ria a v flaçào )U	pn mim-
(itfliellt( ) (l() 1 )eputaclo.

Sc.do 11

Da Reuni,i, Id )IC;l
SUI)seçlu 1

I)o Transcurso da Reunião

Ari. 23— A reunião pública i )rdirlaria de que trata o inciso
II do a rI. 19 desenvolve-se d set.ii nie modo:
- PRIMEIRA PARTE - PEQI l:N( ) EXPEDIENTE, das 14 horas

às 1 Sh 1 Smin:
a) leitura e aprovaça da ata;

1)) leitura da correspondtiicia;
(-) apresentação de prop Sic(')es;
(.1) oradores inscrit(>s.

II - SEGUNDA PARTE - ORI )F,\1 1)0 DIA:
a) das I5h15min às 1611
1) pareceres;
2) requerimentos;
b) das 16h1min cm dianic:
1) pr >p( )sta de emenda à ( )nst itu leão;
2) proposições vetadas;
3) projetos;

(1) Redação da(j,l pela Resolução n' 5.1G8, de 235i9.
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4) pareceres de redação final.
III - TERCEIRA PARTE - GRANDE EXPEDIENTE.

§ - O Presidente da Assembléia, de ofício OU a
requerimento, poderá destinar a primeira parte da reunião
ordinária a homenagem especial, ou interrompê-la para rece-
ber personalidade de relevo.

§ 2 - Falecendo Deputado, o Presidente comunicará o fato
à Assembléia, podendo suspender OS trabalhos da reunião.

Art. 24 A reunião pública extraordinária, também com
duração de ((Uatfl) horas, desenvolve-se do seguinte modo:

1— PRIMEIRA PARTE —lEITtJRA EAPROVAÇÀO DA ATA:
flOS quinze minutos iniciais;

11 - SEGI ;Nl )A PARTE - ORI)EM 1)0 DIA: nas três horas
e quarenta e cinco minutos restantes.

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

Art. 25 - Esgotada a matéria destinada a uma parte, ou
findo o prazo de sua duração, passar-se-á à parte subseqüente.

Art. 26 - A presença dos Deputados será registrada no
início da reunião OU no seu transcurso, bem como autenticada
pelo Presidente OU pelo 1Q-Secretário.

Art. 27— À hora do início da reunião, consultado o relógio
do Plenário, os membros da Mesa da Assembléia e os demais
Deputados ocuparão seus lugares.

§ P - Verificada a presença de um terço dos membros da
Assembléia, o Presidente declarará aberta a reunião, podendo
pronunciar as seguintes palavras: "Sob a proteção de Deus e
em nome do Povo Mineiro, iniciamos flOSSOS trabalhos'.

§ 2— Não havendo número) regimental para a abertura da
reunião, o Presidente poderá aguardar, pelo prazo de quinze
minutos, a partir da hora prevista para seu início, que o
"quorum" se complete, respeitado, no seu transcurso, o tempo
de duração de cada uma de suas partes.

§ 3 - Inexistindo número regimental, o Presidente
anunciará a próxima ordem do dia.
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§ ' - No havendo reunião, o 1'-Secrctári( ) dsj)achará
a correspondência, dando-lhe publicidade no I)iúrio do
i.eg /51(11/1k).

§ ° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às
reuniões que, pela Sua natureza, não comportem leitura de
correspondência.

Subseção II
Do Pequeno Expediente

Au. 28 - Abertos os trabalhos, o 2-Secretário) fará a leitura
da ata cia reunião anterior, que o Presidente considerará aprova-
da, independentemente de Votação, ressalvada a retificação.

§ V > —Para retificara ata, o Deputado poderá falar uma vez,
pelo prazo de cinco minutos, cabendo ao 2 v-Secretário prestar
os esclarecimentos que entender convenientes.

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

Art. 29— Aprovada a ata, o 19Secretário lerá, na íntegra,
OS ofícios das altas autoridades e, em resumo, os demais
papéis enviados à Assembléia Legislativa e despachará a
correspondência.

Art. 30 - A leitura cia ata e da correspondência será feita
no prazo náxin1() de quinze minutos.

Parágrafo único - Se o prazo for esgotado apenas com a
leitura e aprovação da ata, o 1°-Secretário despachará a
correspondência e dar-lhe-á publicidade no I)idrio do
Legislativo.

Art. 31 - Cumprindo o disposto no artigo anterior, passar-
se-á ao recebimento de proposições e à concessão ela palavra
aos oradores inscritos.

§ - Para apresentar proposição, falar sobre assunto de
interesse geral, fazer comunicação de acontecimento relevan-
te ou de falecimento de pessoa de notoriedade, terá o
Deputado previamente inscrito o prazo de quinze minutos.

1) Rcdaçao dada pela Resoluçi<< n . 168, de 2315i96.
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§ 2 - Entre os iflSCFitOS, ol)servada a ordem de inscrição,
terá preferência para lazer uso da palavra o Deputado que o
tenha feito há mais tempo na sessão legislativa.("

§ 3° - O Deputado poderá fazer comunicação por escrito,
bem como encaminhar à Mesa as proposições que não tiverem
sido lidas.`

Subseção III
1)a Ordem do Dia

Art. 32— A ordem do dia é impressa e distribuída antes da
reunião).

Art. 33—A ordem do dia fl() será interrompida, salvo para
a posse de Deputado.

Art. 34 - O Presidente da Assembléia organizará e
anunciara a ordem do dia da reunião) seguinte, que será
convocada antes de encerrados OS trabalhos.

Art. 35 - A alteração da ordem do dia, a requerimento, se
dará flOS seguintes casos:

1 - preferência;
II - adiamento;
111 - retirada de proposição;
IV - inversão da pauta.

Subseção IV
1)0 Grande Expediente

Art. 36 Após a ordem cio dia, será dada a palavra aos
Deputados inscritos para o Grande Expediente.

Parágrafo único - Cada Deputado terá o prazo de sessenta
minutos, desde que não ultrapassada a hora prevista para o
téflTliflo) da reunião.

Subseção V
Da Explicação Pessoal

Art. 37 - Em discurso não excedente a dez minutos, o
Deputado poderá explicar o sentido de palavras por ele

(1) Acrescido I)CI! ReSOIUÇ() nQ 5.168, de 23/5/96.
(2) Rcnumcr.ido pela Rcsoluço n 5.168, de 23'5/96.
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profericlas, OU contidas em seus votos, às (JLiaiS não se tenha
dado adequada interpretação.

Parágrafo único - Conceder-se-á a palavra para explica-
ção pessoal após a ordem cio dia.

Seção ifi
Da Reunião Secreta

Art. 38 - A reunião secreta é convocada pelo Presidente
da Assembléia, de ofício ou a requerimento.

l" - Será Secreta a reunião em (JUC Se deliberar SO1)FC as
matérias de (IL)C trata o art. 264, ressalvados os incisos 1, VII e VIII.

§ 2 - O Presidente cia Assembléia fará sair cio Plenário, das
galerias e das dependências contíguas as pessoas estranhas aos
trabalhos, inclusive os servidores da Secretaria da Assembléia.

§ 39 - Se a reunião secreta tiver de interrompera pública,
será esta suspensa para as providências previstas no parágrafo
anterior.

§ 4 - Antes de encerrada a reunião, o Presidente submeterá
a Votação se permanecerão secretos ou constarão ) de ata pública
a matéria, os debates havicios e a clecisão tornada.

§ - O Deputado poderá reduzir a escrito seu pronun-
ciamento, que será arquivado com os documentos referentes
à reunião.

Seção IV

Das Atas

Art. 39— Serão lavradas duas atas dos trabalhos cia reunião
pública:

- urna, em minúcias, para ser divulgada no /)iário d
Le/,' is1ativoy

11 - outra, em relato sucinto, para ser lida, aprovada e
assinada na reunião seguinte.
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§ l u - Os documentos oficiais serão resumidos na ata
sucinta e transcritos na destinada à publicação.

§ 2 - O documento não oficial será indicado na ata
destinada à publicação, com a declaração de seu objeto, salvo
se o Presidente da Assembléia decidir o contrário, de ofício ou
a requerimento.

§ 3 - Os documentos apresentados por Deputado
durante seu discurso fl() constarão de ata sem permissão da
Mesa, salvo quando lidos da Tribuna.

§ 4' - O Deputado poderá fazer inserir na ata destinada
à publicação as razões de seu voto, redigidas em termos
concisos.

Art. 40 - A ata de reunião secreta será redigida pelo 2-
Secretário, aprovada pelo Plenário antes do encerramento da
reunião, assinada pela Mesa da Assembléia e fechada com
lacre em invólucro datado e rubricado por dois Secretários.

Art. 41 - A ata da última reunião da Sessão Legislativa
Ordinária ou Extraordinária será submetida à apreciação do
Plenário antes de encerrados os trabalhos, presente qualquer
número de Deputados.

Art. 42 - Não se realizando reunião por falta de
quorum, será registrada a ocorrência, com menção dos
nomes dos Deputados presentes e ausentes e da correspon-
dência despachada.

TÍTULO ifi
Dos Deputados

CAPÍTULO 1
Do Exercício do Mandato

Art. 43 - O exercício do mandato se inicia com a posse.
Au. 44 - São direitos do Deputado, uma vez empossado:
1 - integrar o Plenário e as comissões, tomar parte nas

reuniões e nelas votar e ser votado;
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11 - oferecer proposições, discutir e deliberar sobre
matéria em tramitação;

I I I - encaminhar, através da Mesa da Assembléia, pedidos
escritos dc i n k)rmaçào;

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

V - examinar documentos existentes fl() arquivo;
VI - requisitar das autoridades, por intermédio da Mesa

da Assembléia ou diretamente, providências para garantia (te
suas imunidades;

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

VII! - receber, diariamente, em sua residência, os órgãos
oficiais dos Poderes cio Estado;

IX - retirar, mediante recibo, documentos cio arquivo ou
livros cia biblioteca, para cicies utilizar-se em reunião) cio
Plenário ou de comissão.

Parágrafo único - O Deputado não poderá presidir os
trabalhos da Assembléia OU de comissão, nem ser designado
relator, quando se estiver discutindo ou votando assunto de
seu interesse pessoal, ou quando se tratar de proposição de
sua autoria.

Art. 45 - O Deputado é inviolável por suas opiniões,
palavras e votos.

§ 1 - O Deputado não pode, desde a expedição do
diploma, ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável,
nem processado criminalmente, sem prévia licença da Assem-
bléia Legislativa.

§ 2"—O indeferimento do pedido de licen a ou a ausência
dc deliberação suspende a prescrição, enquanto durar o
mandato.

§ 3"—No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos
serão remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Assembléia
Legislativa, para que, pelo voto secreto da maioria de seus
membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação
de culpa, ressalvado o disposto no inciso II cio art. 17.
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§ 4Q- O Deputado será submetido a julganiento perante
o Tribunal de justiça.

§ 5- - O Deputado nà() será obrigado a testemunhar sobre
informação recebida OU prestada em razão) do exercício do
mandato, nem sobre as pessoas que lhe tenham confiado OU

dele recebido informação.
§ 6 - Aplicam-se ao Deputado as regras da Constituição

da República não inscritas na Constituição do Estado sobre
sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração,
perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às
Forças Armadas.

Art. 46 - O Deputado que se desvincular de seu partido
perde o direito de exercer cargo ou função destinados à sua
Bancada, salvo se membro da Mesa da Assembléia ou da
Comissão Representativa. (1)

CAPÍTULO II
Da Vaga, da Licença, cio Afastamento e da Suspensão

do) Exercício cio Mandato

Art. 47 - A vaga, na Assembléia Legislativa, verificar-se-á
por falecimento, renúncia ou perda de mandato.

Art. 48— A renúncia ao mandato deve ser manifestada por
escrito ao Presidente da Assembléia e se tornará efetiva e
irretratável depois de lida no Pequeno Expediente e publicada
no Diário do Legislativo.

Art. 49 - Considera-se haver renunciado:
- o Deputado que não prestar compromisso na forma e

no prazo previstos, respectivamente, nos arts. 6Q e 7Q;
II - o suplente que, convocado, fl() entrar no exercício

cio mandato nos termos deste Regimento.

(1) Vide 1)ecisào Normativa da Presidência n° 11/92.

. 27



IIiIal( ) ufliC() - A icinciu, nos CaSOS de renúncia, será
declarada pcl( ) Presidente, em Plenário, durante reuniu).

Art. 50 - Perdera ( ) Ifldflddt() o Deputado:
- que infringir proibicio estabelecida no ari. 37 da

Constituição do Estado;
11 - cu i() prOCeCliflent() for declarado incompatível corri o

decoro parlamentar;
111—que dei xarde comparecer. em cada Sessão Legislativa

Ordinária, 3 terça parte das reuniões ordinárias, salvo licença
ou missão ) aut(rizada pela Assembléia Legislativa:

IV - ( IUC perder( >5 direitos políticos ou os tiver suspensos;
V - quino 	o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos

previst( s na Constitiiin ) da República;
VI - que sofrei- conclenaço) criminal crï sentença transi-

tada em iii lgad .
V' - Nos casos dos incisos 1, II e VI, a perda de mandato

será decidida, à vista de provocaç10 da Mesa ou de partido
representado na Assembléia, por voto secreto e maioria dos
Deputados, assegurada ampla defesa.

2" - Nos casos dos incisos III, IV e V, a perda serí
declarada pela Mesa, dc o )hci( ou por provocação de qualquer
dos Deputados ou de partido representado na Assembléia
Legislativa, assegurada ampla deksa.

3— Nos casos (105 iflC15O5 1, II e VI, a representação ) ser'í
encaminhada ii ComissTto de Constituição e Justiça, observa-
das as seguintes normas:

1 - será recebida e processada na Comissto, fornecida a
respectiva copia ao Deputado, que terá o prazo de dez dias
para apresentar defesa escrita e indicar provas;

II - nto oferecida a defesa, o Presidente da Com isslo
nomeara dcfcns >r dativo para fazê-lo em prazo igual ao
estabelecido) no inciso) anterior;

(1) Vide I)cluher.içi, d,i Mes;i n 79W92.
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111 - oferecida a defesa, a Comissão, no prazo de cinco
dias, procederá à instrução probatória e proferirá parecer
concluindo pela apresentação de projeto de resolução que
disponha sobre a perda do mandato, se procedente a repre-
sentação, øu pelo arquivamento desta;

IV - o parecer da Comissão de Constituição e Justiça será
encaminhado à Mesa da Assembléia, publicado no Diário do

Legislativo, distribuído em avulsos e incluído em ordem do dia.
§ 4 - No caso de incapacidade civil absoluta, a suspensão

do exercício do mandato não implica perda da remuneração.
Art. 51 - Será dada licença ao Deputado para:
1 - chefiar missão temporária de caráter diplomático;
11 - participar de curso, congresso, conferência ou reu-

nião considerada de interesse parlamentar;
Iii - tratar de saúde;
TV - tratar, sem remuneração, de interesse particular,

desde que o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por
Sessão Legislativa Ordinária.

§ P - A licença depende de requerimento fundamentado,
dirigido ao Presidente da Assembléia, lido na reunião seguinte
à de seu recebimento.

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

§ Y - O Deputado licenciado poderá exercer os direitos
assegurados fl05 incisos V, VI e VIII do art. 44, ficando
SU5CflSO5 OS enumerados nos demais incisos.

§ 4Q - O Deputado não poderá reassumir o mandato antes
de findo o prazo da licença, quando esta houver ensejado a
convocação de suplente.

§ 5 - Para se afastar do território nacional, o Deputado
dará prévia ciência à Assembléia, por intermédio do Presiden-
te, indicando a natureza e a duração cio afastamento.

§ 6 - Não será subvencionada viagem de Deputado,
ressalvado o disposto no inciso )O(V1 do art. 122.
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Au. 52 - Ao i)eputado que, por motivo de doença
comprovada, se encontre impossibilitado de atender aos
deveres decorrentes do exercício do mandato, ser2l concedida
licença para tratamento de saúde.

Parágrafo único - Para obtenção OU prorrogac da
licença, será necessário laudo de inspeção de saúde, firmado
por três médicos integrantes cio respectivo serviço da Secreta-
ria da Assembléia.

Art. 53 - Ao se afastar cio exercício cio mandato para ser
investido fl() cargo de Ministro de Estado, Governador de
Território, ou Secretario de Estado, cio Distritoo Federal, de
Território, ou de Prefeitura de Capital, bem como ao reassumir
suas funções, o Deputado devera fazer coiuunicaçio escrita à
Mesa cia Assembléia.

Parígrak) único - No caso cio afastamento de que tratam
este artigo e o inciso 1 cio art. 51, o Deputado poclerú optar pela
remuneração cio mandato.

Art. 54 - As imunidades constitucionais dos Deputados
subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas
depois de decisão tomada em escrutínio secreto, mediante o
voto de dois terços dos membros da Assembléia, restrita a
suspensão) aos atos que, praticados fora do recinto desta, sejam
incompatíveis com a execução) da medida.

1° - Recebida pela Mesa cia Assembléia solicitação de
suspensão, aguardar-se-á que o Congresso Nacional autorize
a decretação do estado de sítio ou de sua prorrogação.

2 - Aprovada a decretação, a mensagem que solicita a
suspensão será remetida à Comissão de Constituição e Justiça
para parecer.

§ Y - O pedido de suspensão tramitará cm regime de
urgência.

CAPÍTULO III
Da Licença para Instauração de Processo

Criminal contra Deputado

Art. 55—A solicitação do Presidente do Tribunal de Justiça
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para instaurar processo criminal contra Deputado será instru-
ída com cópia da denúncia OU queixa.

Art. 56 - No caso de prisão em flagrante de crime
inafiançável, OS autos serão remetidos à Assembléia Legislativa
dentro de vinte e quatro horas, sob pena de responsabilidade
da autoridade que a tenha determinado.

Art. 57 - Recebida a solicitação de licença ou OS autos de
flagrante, o Presidente despachará o expediente à Comissão
de Constituição e Justiça, observadas as seguintes normas:

1 - no C5() de flagrante, a Comissão resolverá preliminar-
mente sobre a prisão, devendo:

a) ordenar a apresentação do réu preso, que permanecerá
sob custódia da Assembléia 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 em reunião expressamente
convocada para esta finalidade, dentro de (luarenta C oito
horas do recebimento dos autos;

c) oferecer, em vinte e quatro horas, parecer sobre a
manutenção ou não da prisão, a ser submetido ao Plenário,
que decidirá, em sua primeira reunião, pela maioria de seus
membros, em escrutínio secreto, dando-se, em qualquer
hipótese, prosseguimento ao processo, na forma prevista para
pedido de licença, para o fim de autorização, ou não, da
formação de culpa;

II - no CaSO de solicitação de licença, será observado o
seguinte procedimento:

a) a Comissão deliberará preliminarmente, no prazo a que
se refere o inciso 1 do art. 134, sobre a possibilidade de sua
concessão, tendo em vista a imunidade conferida ao Deputado
pelo art. 56 da Constituição do Estado;`

b) constatando que os atos imputados ao Deputado se

(1) Redação dada pela Resolução n 5.136, de 29/11/93.
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incluem entre as hipóteses de invk iabilidade parlamentar, a
C >rnissa> emitirá parecer, a ser submetido ao Plenário, pela
impossibilidade de deliberiçzio 5 )bre a matéria e pela conse-
qüente devoluçao do pedid a Tribunal de justiça:

e) nao se verificando a hipótese da alínea anterior, a
Comissão l( )rneceni cópia (lo pedido) de licença ao Deputado
denunciado, que lera o praz() de quinze dias para apresentar
defesa escrita e indicar provas:

(A) nfu a presenta(.1a a deles.i.	Presidente da Co missão
noniear;í defenso r dativo pa ia trecê-la em prazo igual a
estabelecido  na alínea '.Interior..

C) apresentada a defesa. p:i'ar-se-í instrução probatória,
no excedente a dez dias. c TIi eii1isSI( de parecer. nos c inco
dias seguintes, em que se o )ncluira pelo deferimento ou
indeferimento do pedi(lo de licenca ou pela autorização, ou
não, da f )rmac:I() de culpa. m) e.iso de flagrante;

f) o parecer será publicado no I)iário cio I.cç'isIativo,
distribuído em avulsos e inclu íd 111 ordem do dia;

g) se, pelo V( )t( ) secreto da maioria dos membros da
Assembléia, loi' aclmit ida a acusaci( ), considerar-se-i concedi-
da a licença para instauracl( ) d processo OU autorizada a
forniaci( de culpa, dandoo) Presidente, Clii qua1cuer hipótese,
ciência imediata cIa clecisa< ) :i Tribunal de Justiça.

§ 1 -' - Aprovada pelo Plenário solicitação de urgência de
iniciativa do Corregeck ) ou de outro l)eputado, aplicar-se-^í ao
procedimento estabelecido no inciso 11 deste artigo a regra
prevista no art. 277. 1

§ - Durante o recesso, as atribuições conferidas neste
artigo ,'i Coniissio de (onstituico e justiça e ao Plenário ser
exercidas, cumulativamente, pela Comissão Representativa da
Assembléia.'

1) Acrescido peIi ke,oluç.io n 5.136, de 29; 11/93.
(2) Rcnuriwr.tdo peI UcsoiuÇ) n 5.136, de 29/11/93.
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CAPÍTULO IV
Do Decoro Parlamentar

Art. 58 - O Deputado que descumprir OS deveres decor-
rentes do mandato, ou praticar ato que afete a dignidade da
investidura, estará sujeito a processo e a penalidades previstos
neste Regimento.

§ 1 0 - Constituem penalidades:
- censura;

11 - impedimento temporário dc) exercício cio mandato,
não excedente a trinta dias;

li! - perda do mandato.
§ Z'- Considera-se atentatório do decoro parlamentar o

LISO, cm discurso ou proposição, de expressões que configu-
rem violação dos direitos constitucionais.

§ Y - É incompatível com o decoro parlamentar:
1 - o abuso das prerrogativas constitucionais;
11 - a percepção de vantagens indevidas;
III - a prática de irregularidades graves no desempenho

cio mandato ou de encargos dele decorrentes.
Art. 59 - O Deputado acusado da prática de ato que

ofenda a sua honorabilidade poderá requerer ao Presidente da
Assembléia ou ao de comissão que mande apurar a veracidade
da argüição e, provada a improcedência, imponha ao Depu-
tado ofensor a penalidade regimental cabível.

Art. 60 - A censura será verbal OU escrita.
§ l - A censura verbal é aplicada em reunião, pelo

Presidente da Assembléia ou pelo de comissão, ao Deputado
que:

1 -deixar de observar, salvo motivo justificado. os deveres
decorrentes do mandato ou os preceitos deste Regimento;

II - perturbar a ordem ou praticar atos que infrinjam as
regras de boa conduta no recinto da Assembléia ou cm suas
demais dependências.
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2" - A censura escrita será imposta pela Mesa da
Assembkia ao Deputado que:

- reincidir nas hipúteses previstas no paragrat() anterior;
II - Usar. Ciii discurso OU proposição, expressões

atentatórias do decoro parlamentar:
III - praticar ofensas físicas OU morais em dependências da

Assembléia OU desacatar, por atos ou palavras, outro Deputado,
a Mesa ou comissão, e respectivas presidências. OU o Plenário.

Art. () 1 - Considera-se incurso na sanção de impedimento
temporário do exercício do iflaflCklto) o Deputado que:

- reincidir nas hipóteses previstas no § 2 cio artigo
a ilICrit )í:

- p i car transgressa( grave OU reiterada aos preceitos
deste Regimento:

III - revelar conteúdo de debates ou deliberações que,
)r decisao da Assembléia OU de comissão, devam ficar

secretos;
IV - revelar inlormaçTes OU conteúdo de documentos

oficiais de caráter reservado de que tenha tido conhecimento.
Parágrafí ) únic() - Nos casos indicados neste artigo, a

penal idade será aplicada pelo Plenário, em escrutínio secreto
e por maioria simples, assegurada ao infrator ampla defesa.

CAPÍTULO V
Da Convocação  de Suplente

Au. ()2 - A Mesa convocará suplente de Deputado, no
prazo de quarenta e oito horas, floS casos de:

1 - ocorrência de vaga;
11 - investidura do titular nas funções indicadas no art. 75;
111 - licença para tratamento de saúde cio titular por prazo

superiora cento e vinte dias, vedada a soma de períodos para
esse eleito, estendendo-se a convocação por todo o período
de licença e cie suas prorrogações:
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IV - licença para chefiar missão temporária de caráter
diplomático, atendido O disposto fl() iflCiSo) anterior.

Art. 63 - Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á
eleição para preenchê-la, se faltarem mais de quinze meses
para o término ) do mandato, cabendo ao Presidente da
Assembléia comunicar o fato à Justiça Eleitoral.

Art. 64—O suplente de Deputado, quando convocado em
caráter de substituição, não poderá ser eleito para os cargos da
Mesa da Assemhkia OU da Comissão Representativa, nem para
os de presidente OU de vice-presidente de comissão.

CAPITt JLO VI
Da Remuneração e da Ajuda de Custo

Art. 65 - A remuneração, dividida em subsídio e represen-
tação, e a ajuda de custo do Deputado Serão estabelecidas, no fim
de cada Legislatura, para a subseqüente, observado o disposto
flOS arts. 62, VII, e 66, 1, h, da Constituição do Estado.

§ 1 - Por ajuda de custo entende-se a compensação de
despesas com transporte e outras imprescindíveis ao compa-
recimento à Sessão Legislativa Ordinária.

2-' - O pagamento da ajuda de custo será feito em duas
parcelas, condicionando o pagamento cia segunda ao compa-
recimento do Deputado a dois terços das reuniões de cada
Sessão Legislativa Ordinária.

Y - O pagamento da remuneração corresponderá ao
comparecimento efetivo do Deputado às reuniões e à partici-
pação nas votações.

CAPÍTULO VII
Das Lideranças

Seção 1
Da Bancada

Art. 66 - Bancada é o agrupamento organizado dos
Deputados de uma mesma representação partidária.
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Au. 67 - Líder é () )Orta-VOz da respectiva Bancada e o
tnternk'dliiri() entre esta C OS órgãos da Assembléia.'>

1" - Cada Bancada indicará i Mesa da Assembléia, até
cinco d ias após o início da Sessão Legislativa Ordinária, o
nome de seu Líder, escolhido em reunião por ela realizada
para este fim.

§ 2 - A indicação de que trata o parágrafo anterior scni
formalizada em ata, cuja cópia seri encaminhada à Mesa.

§ ' - Fnquant() n() Í r feita a indicação, considerar-se-
a Líder Deputa(1) Iit is id( )So.

§ '' - (ada Líder p derI indicar Vice-Líderes, na propor-
t( ) dc' um	r )it( ) 1 )cputad s. OU 1 racÏo. cia respectiva

Bancada.
§ - Os Líderes e Vice-Líderes nio poderão ser membros

da Mesa cia Assembléia.
Art. 68 - 1 Javeni Líder cio ( )verno se o Governacl w do

Estado o indicar i Mesa da Assembléia.
Pai-gral Único - Poderão ser indicados pelo Líder cio

Govcrn ) até três vice-Líderes.
Art. 69 - Além cie outras atribuições regimentais, cabe ao

I.ícicr:
- inscrever unembr()S cia Bancada para falarem fl()

h ríri ) desi ina(-k) ao) Pequeno e t() Grande Expediente;
II - indicar candidatos da Bancada ou do Bloco I'arlamcn-

[ar para concorrerem aos cargos da Mesa da Assembléia e da
Comissão Representativa;

III - indicar i Mesa membros da Bancada OU do Bloco
Parlamentar para c()mporcm as comissões e, no caso do art.

18. pr()( )r subst ii uiça .
Ari. '() - A Mesa cia Assembléia será cientiflcacla de

c1JaIqud'r :iiteraco nas Lideranças.
Ari. 71 -Será facultado a qualquer dos Líderes, em canuter

1 e 2) Vide 1 )ecislo Norni;iL jvi da l'rcsid&nçi:t n" 10il93.
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excepcional, salvo quando houver matéria a ser discutida ou
votada, referente a proposta de emenda à Constituição, veto
ou projeto, usar da palavra pel tell'lp() que o Presidente da
Assembléia prefixar, a fim de tratar de assunto relevante e
urgente OU responder a crítica dirigida à Bancada ou ao Bloco
Parlamentar a que pertença.`

Parágrafo ÚfliCO - Quando o Líder não puder ocupar a
tribuna, poderá transferir a pakivra a um cios respectivos Vice-
Líderes ou a qualquer de seus liderados.

Seção II
1 )()s Bloc . Paria inentares

Ari. 72 - E facultado às Bancadas, por decisão da maioria
de seus membros, constituírem Bloco Parlamentar, sob Lide-
rança comum, vedada a participação de cada uma delas em
mais de um Bloco.

§ 1°— A constituição do Bloco Parlamentar e as alterações
nele verificadas serão comunicadas à Mesa da Assembléia,
para publicação e registro.

§ 2° - O Bloco Parlamentar lerá o tratamento dispensado
às Bancadas.

§ 30_ A escolha do l.íder sera comunicada à Mesa até cinco
dias após a constituição do ll )C() Parlamentar, em documento
subscrito pela maioria dos membros de cada Bancada que o
integre.

§ 41 - As Lideranças das Bancadas coligadas em Bloco
Parlamentar têm suspensas suas atribuições e prerrogativas
regimentais.

§ 59- Não será admitida a constituição de Bloco Parlamen-
tar integrado por menos de um e meio) décimos dos membros
da Assembléia.

§ 6° - Se o desligamento de uma Bancada implicar

(1) Vide Decisão Normativa da Presidência n" 16/93.
(2) Vide !)eciso Normativa da Presidência n I5'93.
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COmpOSiÇàO numérica menor que a fixada no parágrafo
anterior, extinguir-se-á o Bloco Parlamentar.

§ 7-' - O Bloco Parlamentar tem existência por Sessão
Legislativa Ordinária, prevalecendo na convocação extraordi-
nária da Assembléia.

§ 8 - Dissolvido O Bk)C() Parlamentar, OU modificada sua
composição numérica, será revista a representação das Banca-
das ou dos Blocos nas comissões, para o fim de reclistribuição
de lugares, consoante o princípio da proporcionalidade par-
tidária.

§ 9" - A Bancada 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 ifi
Da Maioria e cia Minoria

Art. 73 - Constitui a Maioria a Bancada OU O Bloco
Parlamentar integrado pela maioria dos membros da Assem-
bléia, considerando-se Minoria a representação partidária ou
o Bloco imediatamente inferior que, em relação ao Governo,
expresse posição diversa cia Maioria.

§ P'— Se não for atingida a maioria de que trata este artigo,
assumirá as funções regimentais e constitucionais da Maioria
a Bancada ou o Bloco que tiver maior número de representan-
tes.

§ 2' - As Lideranças cia Maioria e cia Minoria S()

constituídas segundo os preceitos deste Regimento aplicáveis
à Bancada e ao Bloco Parlamentar.

) 1 \'kLe Decisão Nornuitivt da I'residência ri" 7/91.
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Seção IV
Do Colégio de Líderes

Art. 74— Os Líderes da Maioria, da Minoria, das Bancadas
e dos Blocos Parlamentares constituem o Colégio de Líderes.

§ P - Os Líderes de Bancadas que participem de Bloco
Parlamentar e o Líder do Governo terão direito a voz, mas não
a voto, no Colégio de Líderes»

§ 2 - As deliberações do Colégio de Líderes serão
tomadas por maioria absoluta.

TÍTULO IV

Da Mesa da Assembléia
CAPÍTULO 1

Da Composição e Competência

Art. 75-À Mesa da Assembléia, na qualidade de Comissão
Executiva, incumbe a direção dos trabalhos da Assembléia.

Art. 76 - A Mesa é composta cio Presidente, de três Vice-
I'residentes e de CflCo Secretários.

Art. 77 - Tomarão assento à mesa, durante as reuniões, o
Presidente cia Assembléia e dois Secretários.

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

Art. 78 - O mandato para membro da Mesa, vedada a
recondução para o mesmo cargo em eleição verificada na

(1) Vide 1)ecisào Normativa da Presidência n 1693.
(2) Composição alterada pela Resolução n" 5.130, de 21/12/92.
Redação anterior:
Art. 76- A Mesa é composta do Presidente, de dois Vice-Presidentes, de quatro Secretários

e de dois supIentes.
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esnia Legislatura, é de (bis anos e termina com a posse (1()s
SUCC5S( )rCs.

Art. 79_ Os membr )s (LI \Icsa (LI Assembléia flJ(.) p()derac)
ser indicados Líderes de Bancada ou de Bloco Parlamentar nem
fazer parte de comissão pemanente, especial ou de inquérito,
ressalvado o disposto flO inciso > II d(> ali. 15.

Art. 80— À Mesa da Assenil)léia c( )n'lpete, privativamente,
dentre outras atribuições:

- dirigir os trabalhos legislat j V( s e tomar as providências
uiucessirias ui sua regularidade:

II - promulgar as Emendas .-i Constituição;
III - darconhecirnenil à Assembléia, na última reunião da

SCSsfl() Legislativa Ordinária. d relatório de suas atividades;
IV - autorizar despesas dentro da previsão orçameniãria;

- orientar OS serviços administrativos da Assembléia,
interpretar o regulamento e decidir, em grau de recurso, as
matérias relativas aos direitos e deveres dos servidores;

VI - nomear, promover, c( )missi( )nar, conceder gratifica-
ções e fixar seus percentuais, salVo (luan(1() expressos em lei
ou resolução, conceder licença, pôr em disponibilidade,
demitir e aposentar OS servi(-  )res da Secretaria da Assembléia,
assinando o Presidente os respectivos atos;

VII - apresentar projeto de resolução que vise a:
a) dispor sobre o Regimento Interno e suas alterações:
b) fixara remuneração do Deputado, em cada Legislatura,

para a subseqüente, OhserVld() ()dispOstO flOS arts. 150. II, 153,
III, e 153, Ç 2°, 1. cia Constituição da República;

e) lixara remuneração, par:l cada exercício financeiro, do
( ( )vernador, do Vice-Governad )r e d( ) Secretário de Estad >,
observado o disposto nos aris. 150, li, 153, 111, e 153, § 2", 1
da ( )nstil uiçào da República;

(1 ) dispor sobre o regulamento geral da Secretaria da
Assembléia, sua organização, seu funcionamento e sua p( )lícia,
bem como suas alterações:
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e) dispor sobre criação, transformação OU extinção de
cargo, emprego OU função, planos de carreira, regime jurídico
dos servidores da Secretaria da Assembléia e fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabele-
cidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts.
24,	1 e 2'-', e 32 da Constituição do Estado;

í) criar entidade da administiaão indireta da Assembléia
Legislativa, observado, no que couber, o disposto nas alíneas
cl e e;

g) conceder licença ao ( )vernador do Estado para
interromper o exercício de su:t lunções;

h) conceder licença ao (uvernador para ausentar-se do
Estado, e ao Vice-Governad()F. d País, quando a ausência
exceder quinze dias;

D dispor sobre a mudanca temporária da sede da Assem-
bléia Legislativa;

j) abrir crédito suplementar ao> orçamento da Assembléia,
nos termos da Constituição cl() Estado, e propor a abertura de
outros créditos adicionais;

VIII - emitir parecer sobre:
a) a matéria de que trata o inciso anterior;
b) matéria regimental:
c) requerimento de inserção, nos Anais da Assembléia, de

documentos e pronunciamentos não oficiais;
d) requerimento de informações às autoridades estaduais,

somente o admitindo quanto a fato relacionado) com matéria
legislativa em trâmite, ou quanto a lato sujeito a controle e
fiscalizaçào da Assembléia;

e) constituição de comissão dc representação que impor-
te ônus para a Assembléia;

IX - declarar a perda do mandato de Deputado, nos casos
previstos nos incisos III, IV e  do art. 50, na forma do disposto
no S 2! do mesmo artigo;

X - aplicar a penalidade de censura escrita a Deputado,
consoante o § 2Q do art. 60;
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XI - aprovar a proposta do (>rcamento anual das adminis-
trações direta e indireta da Assembléia e encaminhá-la ao
Poder Executivo;

XII - encaminhar ao Tribuna! dc Contas do Estado a
preStaÇ21() de C(flt2lS cia Secretaria da Assembléia referente a
cada exercício financeiro, para parecer prévio;

XIII - publicar mensalmente, no J)iário cio Leçislaíivo,
resumo cio dleIïIoflStr2ltiV() das despesas orçamentárias execu-
tadas no período pelas unidades administrativas diretas e
indiretas cia Assembléia;

XIV - autorizar aplicação de disponibilidades financeiras
das administrações direta e indireta da Assembléia, mediante
depósito em instituições financeiras oficiais cio Estado, ressal-
vados os casos previstos em lei federal.

Parágrafo único - As disposições relativas às comissões
permanentes aplicam-se, no que couber, à Mesa da Assem-
bléia.

Art. 81 - A Mesa da Assembléia, por iniciativa própria ou
a requerimento de Deputado ou Comissão, exercera a compe-
tência prevista no art. 103 da Constiwiço da República e no
art. 118 cia Constituição cio Estado.

CAPÍTULO II
1)o Presidente e cio Vice-Presidente cia Assembléia

Art. 82 - A Presidência é o órgão representativo cia
Assembléia Legislativa e responsável pela direção dos traba-
lhos institucionais e por sua ordem.

Art. 83 - Compete ao Presidente, além de outras atribui-
ções:

- abrir, presidir e encerrar as reuniões cia Assembléia;
II - fazer ler as atas pelo 29-Secretário, submetê-las a

d1iscuss() e assin2l-las, depois de aprovadas;
III - fazer ler a correspondência pelo I-Secretirio;
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IV - anunciar o número de Deputados presentes;
V - autenticar, juntamente com o 1'--Secretário a lista de

presença dos Deputados;
VI - organizar e anunciar a ordem do dia, podendo ouvir

as Lideranças;
VII - determinar a retirada de proposição da ordem do dia;
VIII - submeter a discussà e votação a matéria em pauta;
IX - anunciar o resultado da votação;
X - anunciar o projeto ck lei apreciado conclusivamente

pelas comissões e a fluência do prazo para interposição do
recurso a que se refere O inciso 1 do § 2" do art. 60 da
Constituição cio Estado;

XI—decidir sobre requerinlentos sujeitos a seu despacho;
XII - determinar a anex:tçao. o arquivamento OU O

desarquivamento de prop siçà o;
XIII - declarar a prejudicialiclacle de proposição;
XIV - decidir questão de ordem;
XV - prorrogar, de ofício, ( ) horário o cia reunião;
XVI - convocar Sessão Legislativa Extraordinária e reuni-

ões da Assembléia;
XVII —determinara publicaca ) (I( )s trabalhosda Assembléia;
XVIII - designar os membros das comissões e seus

substitutos;
XIX - declarar a perda da qualidade de membro de

comissão, por motivo de falta, nos termos do § 2 do art. 117;
XX - distribuir matérias às comissões;
XXI - constituir comissa() de representação;
XXII - indeferir requerimento de audiência de comissão,

quando impertinente, OU quando sobre a proposição já se tenham
pronunciado três comissões, salvo o disposto no art. 216;

XXIII - decidir sobre recurso de decisão de questão de
ordem argüída cm comissão;

XXIV - presidir as reuniões da Mesa da Assembléia, com
direito a voto;
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XXV - dar posse aos Deputados;
XXVI - conceder licença a Deputados, exceto nas hipó-

teses dos ifl('iSOS 1 e IV (10 ari. 1
XXVII - assinar as proposições de lei:
XXVIII - promulgar:
a) a resolução legislativa, ressalvada a hipótese prevista

no art. 205;
b) a lei resultante dc sa flÇL ) tácita, transcorrido ( ) praz

previsto no5 89 cio art. 7() da ()r1stit1iiç) cio Estado;
(-) a lei ou disposição legal resultante de rCjCiÇ() de veio,

transcorrido o prazo previsto ) no § 8- cio art. 70 da Constituiç
do Istado;

XXIX - assinar a corresp )ndencia oficial destinada ao
Presidente da República. l()5 Governadores de Estado, cio
Distrito Federal e de Território, Ministros e Secretários de
Estado, aos Presidentes cia Câmara dos Deputados, cio Senado
Federal, das Assembléias e dos Tribunais, bem como a
autoridiades diplomáticas e religk sas;

XXX - encaminhar aos órgãos ou entidades referidos fl()
art. 11 5 as conclusões de C( )missà() parlamentar de inquérito;

XXXI - encaminhar e reiterar pedick> de informação;
XXXII - exercer o Governo do Estado no caso previsto no

art. 87 cia Constituição cio Estado:
XXXIII - zelar pelo prestígio e pela dignidade da Assem-

bléia, pelo respeito às prerrogativas constitucionais de seus
membros e pelo decoro parlamentar;

XXXIV - dirigir a polícia cia Assembléia.
Ari. 8+ - Ao Presidente, como fiscal cia ordem, compete

tomar as providências necessárias ao funcionamento ) normal
das reuniões, especialmente:

- fazer observar as leis e este Regimento;
II - recusar proposica( ) que não atenda às exigências

constitucionais OU regimentais;
III - interromper o orador que se desviar do ponto em
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discussão, que falar sobre o vencido, filtar à consideraçào para
Com a Assembléia, sua Mesa, suas comissões OU algum de seus
membros e, em geral, para com representantes do Poder
Público, chaniando-o à ordem ou retirando-lhe a palavra;

IV - convidar o Deputado a retirar-se do recinto do
Plenário, quando perturbar a ordem;

V - aplicar censura verbal ao Deputado;
VI - chamar a atenção do Deputado, ao esgotar-se o prazo

de sua permanência na tribuna;
VII - não permitir a publicação de expressões vedadas

por este Regimento;
VIII - suspender a reunião, ou fazer retirar assistentes das

galerias, se as circunstâncias o exigirem.
Art. 85 - Somente na qualidade de membro da Mesa da

Assembléia, poderá o Presidente oferecer proposição, sendo-
lhe facultado tomar parte na discussão de qualquer assunto,
desde que passe a Presidência a seu substituto.

Parágraf único - O Presidente votará nos casos de
escrutínio secreto e desempate, contando-se a sua presença,
em qualquer caso, para eleito de quorum.

Art. 86 - Na ausência ou no impedimento do Presidente,
o P'-Vice-Presidente o substituirá e, na falta deste, sucessiva-
mente, o 2 e o 3v-Vice-Presidentes.

CAPÍTULO III
Dos Secretários

Art. 87 - Compete ao 1v-Secretário:
- inspecionar os trabalhos da Secretaria da Assembléia

e fiscalizar-lhe as despesas;
II - ler, na íntegra, os ofícios das altas autoridades e as

proposições para discussão ou votação, bem como, em
resumo, qualquer outro documento;

III - fazer a chamada dos Deputados;

. 45



IV - receber a correspondência destinada à Assembléia;
- despachar a matéria cio Pequeno Expediente;

VI - fazer a correspondência oficial da Assembléia,
assinando a flt() atribuída ao Presidente;

VII - formalizar, em despacho, a diiStI'ibUiÇ() de matérias
is comissões;

VIII -assinar, depois cio Presidente, as proposições de lei,
bem COÍflO as leis e resoluções legislativas que este promulgar;

IX - proceder à contagem dos Deputa cios, em verificação
de votação;

X - providenciar a entrega, em tempo, dos avulsos aos
Deputados;

XI - anotar o resultado das votações;
XII - autenticar, junto com o Presidente, a lista de

presença dos Deputados.
Art. 88 - Compete ao 2v-Secretario:
- 1 scalizar a redação das atas e proceder à sua leitura flO

Plenário;
II— assinar, depois cio 1v-Secretário, as prox)sições de lei, bem

como as leis e resoluções legislativas ciue o Presidente promulgar;
111 - redigir a ata das reuniões secretas;
IV - auxiliar o P'-Secretário na verificação ) cia votação.
Art. 89 - Compete ao 3, 4P e 5° Secretários auxiliar na

verificação de votação, na votação nominal e nos escrutínios.
Art. 90 - Os Secretários substituir-se-() na ordem de sua

enumeração e substituirão o Presidente, na falta ou impedi-
mento dos Vice-Presidentes.

CAPÍTULO IV
Da Polícia Interna

Art. 91 -0 policiamento cio Palácio da Inconfidência
e cias demais dependências cia Assembléia compete
privativamente i Mesa.

Art. 92 - E proibido O porte de arma em recinto da
Assembléia Legislativa.
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Ari. 93— A Mesa designará, depois de eleita, dois membros
do Poder Legislativo para o exercici() das funções de Corregedor
e de Corregedor-Substituto, nos termos do regulamento.(')

Parágrafo único - Incumbe ao Corregedor auxiliar o Presi-
ciente da Assembléia na manutenção do decoro, da ordem e da
disciplina no âmbito da Assembléia, supervisionando a proibição
de porte de arma, com poderes para revistar e desarmar.

Art. 94— Será permitido a qualquer pessoa, decentemente
trajada, ingressar e permanecer no edifício da Assembléia e
assistir às reuniões do ) Plenário e às das Comissões.

Parágrafo único O Presidente fará sair do edifício da
Assembléia o assistente que perturbar a ordem.

Art. 95 - Durante as reuniões somente serão admitidos no
Plenário os Deputados e os funcionários da Secretaria da
Assembléia em serviço, no apoio ao processo legislativo, não
sendo permitidos, no recinto, o fumo, conversações que
perturbem OS trabalhos ou atitudes que comprometam a
solenidade, a ordem e o respeito.

§ l - lkxlerào permanecer, nas dependências contíguas ao
Plenário, um funcionátio por Bancada e jornalistas credenciaclos.

§ 2 - As Lideranças cia Maioria e cia Minoria terão, no
recinto cio Plenário, durante as reuniões, assessora mento
técnico-legislativo de Ulfl servidor, exceto no decurso cio

OCCSS() de votação.
Art. 96 - Se algum Deputado cometer ato suscetível de

repressão disciplinar, o Presidente cia Assembléia OU de
comissão conhecerá cio lato e promoverá a abertura de
sindicância ou inquérito destinado a apurar responsabilidades.

TÍTULO v
Das Comissões

CAPÍTULO 1
Disposições Gerais

Art. 97 - As comissões cia Assembléia são:
- permanentes, as que subsistem nas Legislaturas;

(1) Redação dada pela Resolução n 9 5.172, de 19/12/96.
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II - temporárias, as que se extinguem com o tcrmin( da
Legislatura ou antes dele, se atingido o fim para que foram
criadas ou findo o prazo estipulado para o seu funcionamento.

Mi. 98 - Os membros das comissões 5() designados pelo
Presidente da Assembléia, por indicação dos Líderes das Banca-
das ou dos Blocos Parlamentares, na forma do ) au. 69, III.'

§ i - O número de suplente nas comissões é igual ao de
efetivos, ressalvado o disposto no § 2 do art. 116.

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

Art. 99 - Na constituição das comissões é assegurada,
tanto quanto possível, a representação proporcional das
Bancadas ou dos Blocos Parlamentares.

1 - A participação) proporcional é determinada pela
divisão do número de Deputados pelo número de membros
de cada comissão, e cio número de Deputados de cada
Bancada OU Bloco Parlamentar pelo quociente assim obtido,
indicando o quociente final o número de membros da Bancada
ou Bloco na comissão.

2 - As Bancadas ou Blocos Parlamentares com repre-
sentação resultante cio quociente final cujo resto for pelo
menos um quarto cio primeiro quociente concorrerão com os
demais partidos ainda não representados no preenchimento
das vagas porventura existentes.

§ 3 - O preenchimento das vagas a que se refere o
parágrafo anterior dar-se-á por acordo das Bancadas ou Blocos
Parlamentares interessados, que, dentro de três dias, farão a
incíicacïio respectiva.

§ 4 - Em caso de empate de restos, a vaga a se prover será
destinada à Bancada ou Bloco Parlamentar de maior número
de Deputados dos partidos não representados na comissão.

1) Vide Decisão Normativa da Presidência o' 16/93.
(2) Vide Decisão Normativa da ('residência n 11/92.
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§ 5L- Esgotando-se sem iflCliCJÇã() o prazo a que se refere
o § 3, o Presidente da Assembléia procederá à designação.

Art. 100-0 Deputado que não seja membro da comissão
poderá participar das discussões, sem direito a voto.

Art. 101 - Às comissões, em razão da matéria de sua
competência ou da finalidade de sua constituição, cabe:

- discutir e votar proposições, dispensada a apreciação
do Plenário, flOS termos do art. 104;

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

III - 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;

Vil—convocar Secretário de Estado, dirigente de entidade
da administra o indireta ou outra autoridade estadual para
prestar, pessoalmente, inf orma ões sobre assunto previamen-
te determinado, sob pena de responsabilidade no caso de
ausência injustificada;

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

IX - receber petição, reclamação, representação ou
queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autori-
dade ou entidade públicas;

X - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou
cidadão, na forma do inciso VI do § 211 do art. 60 da Constituição
do Estado;

() Vide Decisão Normativa da Presidência n" 17/93.
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XI - apreciar plano de desenvolvimento e programa de
obras do Estado, de região metropolitana, de aglomeração
U11)Jna e de microrreghto:

XII - acompanhar a implantacfl( ) ck)s planos e programas
de que trata o iflCiSO anterior e exercer a fiscalização dos
recursos estaduais neles investidos;

XIII - exercei-o acompanhamento ca fiscalização cOfltal')il,
financeira, orçamentária, operacional  e patrimonial das unidades
administrativas dos Poderes do) Estado, do) Ministério Púhlic ) e
Tribunal de Contas, das entidades da administração indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
Esta( h), e das empresas de cujo capital social ele participe:

XIV - determinara realizaçio, com o auxílio do Tribunal
de Co )ntas. de diligências. perícias, inspeções de auditorias nas
entidades indicadas no inciso anterior:

XV - exercer a fiscalização e o controle dos atos da
Administração Pública;

XVI - propor a sustaçu) dos atos normativos (-li) P( )der
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos
limites de delegação, legislativa, elaborando o respectivo
projeto de resolução;

XVII - estudar qualquer assunto compreendido rio res-
pectivo CaiYip() temático OU área de atividade, podendo
promover. em seu âtnhito, conferências, exposições, semini-
fl)5 ou eventos congêneres:

XVIII - realizar, de olício ou a requerimento, audiência
('0ff) órgãos OU entidades da Administração Pública direta o
indireta e cIa sociedade civil, para eIucidaço de rnatria sujeita
a Neu parecer ou decisão, ou solicitar colaboração para a
mesma final idade, não implicando a diligência dilação dos
prazos, ressalvado o disposto nos 55 3° e S° cio art. 135.

Parágrafo único - Astr ibu ições contidas nos incis( )s III.
VIII, XV, XVI e XVIII não excluem a iniciativa concorrente de
Deputado.
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(;Alr1tJL() II
Das Conissões Perinanentes

Seção 1
Da Denominação e Competência

Art. 102 - São as seguintes as comissões permanentes:
- de Administração Pública;

II - de Agropecuária e Política Rural;
III - de Assuntos Municipais e Regionalização;
IV - de Ciência e Tecnologia;
V - de Constituição e Justiça;
VI - de Defesa do Consumidor;
VII - de Defesa Social;
VIII - de Direitos e Garantias Fundamentais;
IX - de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer;
X - de Fiscalização Financeira e Orçamentária;
XI - de N/Icio Ambiente;
XII - de Política Energética, Hídrica e Minerária;
XIII - de Redação;
XIV - de Saúde e Ação Social.
Art. 103 - A competência de cada comissão permanente

decorre da matéria compreendida em sua denominação,
incumbindo, especificamente:1'

- à Comissão de Administração Pública:
a) organização dos Poderes Executivo e Judiciário, bem

CO() do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da
Advocacia do Estado, da I)eíensoria Pública e, conjuntamente
com a Comissão de Defesa Social, das Polícias Militar e Civil;

b) regime jurídico e estatuto dos servidores públicos civis
e militares;

c) quadro de empregos das empresas públicas, socieda-

(1) Vide Decisão Normativa da Presidência n 1/91.
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(.les de economia mista e demais entidades sob controle direto
OU indireto do Estado:

(A) serviços públicos:
e) direito administrativo em geral:
11 - i Comissão de Agropecuária e Política Rural:
a) i miento cia produção agro pecu(Íria;
b) alienação ou concessio das terras públicas;
e) outras formas de promoção do bem-estar social no

ca mp ). articuladamente c( in a pr )m( ç10 do) desenvolvimen-
t o ) integrado) 1U ral-LI 1bJ n( ;

Iii - i Comissão de Assuntos \l unicipais e Regional izaço:
a) divisão administrativa e jLIdici:iria:
b) criação, incorporaçfto, fusTu > e clesnieinhrai'nento de

Municípios e alteração de limites e topônimos municipais:
c) normas gerais de criação, organização e supressão de

1 )ist rito;
cl) direito urbanístico;
e) política e desenvolvimento urbano-rural;
1) região) de descnvolvilnenl( , região metropolitana,

aglomeraco urbana e microrregiao;
IV - i Comissão de Ciência e Tecnologia o estudo, a

pesquisa e programas de desenvolvimento da ciência e
tecnologia;

V - i Comissão de Constituição) e Justiça:
a) aspectos jurídico, constitucional e legal das proposições;
b) representação que vise à perda de mandato de

Deputado, flOS casos do § 3' do art. 50:
pedido de licença para processar Deputado e Secretá-

rio ) de Estado;
(1) recurso de decisão de ( li l estã o de ordem, na forma do

1" do alt 173, e de decisa de não-recebiment( de
proposição por inconstitudI( )nalidade;

2 \i, le 1	t' N,rr1Lui	d* Iresidcnca n 18,93.
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VI - à Comissão de 1 )cfesa cio Consumidor:
a) comércio ) e consumo;
h) transporte, anazenamento e distribuição de alimentos;
c) defesa cio consumidor;
vii - à Comissão de Defesa Social:
a) segurança pública;
h) defesa civil;
c) promoção da integração social, com vistas à prevenção

da violência e da criminalidade;
d) organização da Polícia Militar e da Polícia Civil;
VIII - à Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais:
a) defesa dos direitos individuais e coletivos;
h) defesa dos direitos Sociais;
ix - à Comissão de Educação, Cultura, Desporto e

Turismo e Lazer:
a) política e sistema educacional e recursos humanos e

financeiros para educação;
h) política dc desenvolvimento e proteção do patrimônio

cultural mineiro;
c) promoção cia educação física, cio desporto e do lazer;
d) política de desenvolvimento cio turismo;
X - à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

sem prejuízo da competência específica das demais comissões:
a) plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento

anual e crédito adicional, e contas públicas, destacadamente
as apresentadas anualmente pelo Governador do Estado;

h) política econômica, planos e programas estaduais,
regionais e setoriais de desenvolvimento integrado do Estado,
acompanhamento de obras e fiscalização de investimentos;

c) sistema financeiro e matéria tributária;
d) repercussão financeira das proposições;
e) comprovação de existência e disponibilidade de recei-

ta, nos termos do inciso 1 do art. 68 da Constituição do Estado;
f) a matéria de que tratam os incisos XIII e XV do art. 101;
Xl - à Comissão de Meio Ambiente:
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a) política e direito ambientais;
b) florestas, caça, pesca e fauna;
c) conservação cia natureza, defesa cio solo e dos recursos

natura is;
(l) proteção do ambiente e controle da poluição;
e) repercussão ambiental de projeto que verse sobre

exploração de recursos hídricos OU minerárk)s;
XII - Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária:
a) ( )iítiCa hídrica e minerária;
1)) energia e 1 viela 1 urgia
XIII - à (;(>missã() de Reclaçào, a redação final das

proposições;
XIV - à Comissão de Saúde e Ação Social:
a) saúde, assistência médica, sanit2iria e hospitalar e

saneamento básico;
b) assistência social e previdenciária;
c) proteção à família, à criança, ao adolescente e ao idoso;
ci) prevenção das deficiências física, sensorial e mental e

integração social cio portador de deficiência.
Art. 104 - Às comissões permanentes compete apreciar

conclusivarnente as seguintes proposições, ressalvado o (-tis-
posto no art. 105: O)

- projetos de lei que versem sobre:
a) declaração de utilidade pública;
h) denominação de próprios públicos;
c) datas comemorativas e homenagens cívicas;
II - projetos de resolução) que visem a:
a) autorizar ou ratificar a celebração de convênio pelo

Governo do Estado com entidade de direito público ou
privado, nos termos do inciso XXV do art. 62 cia Constituição
cio Estado;

b) aprovar convênio intermunicipal para modificação
de limites;

1) Vide Dccisfiu Normativa da Presidência n 2/90 e Deliberação da Mesa n 487/90.

54 •	 Regimento Interno da Assembléia Legislativa



c) conceder suhvenções:
III - requerimentos eScrit( )S que solicitarem:
a) manif'estaào de aplauso. regozijo OU congratulações;
b) manifestação de pesar por falecimento de membro do

Poder Público;
c) providências a órgãos da Administração Estadual.
Art. 105 - Ao Plenário será devolvido o exame, global OU

parcial, do mérito de proposiçfi() apreciada conclusivamente
pelas comissões, se, no pra/() de quarenta e oito horas,
contado da publicação da decisã no I)iá rio do Legislativo,
houver requerimento de um dciino dos membros da Assem-
bléia.

Art. 106 - Aplicam-se irainitacão das proposições
submetidas à deliberação conclusiva das comissões, no que
couber, as disposições regimentais aplicáveis às matérias
sujeitas à deliberação do Plenario.

Seção II
Da ( ( ) fllp( )sIça()

Art. 107 - A designaçao dos membros das comissões
permanentes far-se-á no prazo de CIflCO) dias, a contar da
instalação da primeira e da terceira Sessões Legislativas
Ordinárias, e prevalecerá pelo prazo de dois anos, salvo a
hipótese de alteração da composição) partidária e o disposto no
§ 79 do art. 72.

Parágrafo único - Considerar-se-á provisória a designa-
ção dos representantes das Bancadas ou dos Blocos Parlamen-
tares que não se houverem manifestado dentro do prazo
estabelecido neste artigo.

Art. 108 - As comissões permanentes são constituídas de

(1) Vide Decisão Normativa da Presidência n 11/92.
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cinco fllcnhI)I( )S. exceto as de Constituição  e Justiça, de
FiS(1ii/jÇ1() Financeira e Orçamentaria, de Administração
Pública e de Assuntos Municipais e Regi OflLIiZaÇ'R), cpie se
compõem de sete membros.

Art. 109 - O Deputado pode, como membro efetivo, fazer
parte de até duas comissões permanentes.

Parágrafo Único— No caso de inclicaçao do Deputado para
integrar mais de duas comissões, prevalccei-:i. i falta de sua
)pç() imediata, a indicação para as duas primeiras.

Ari. 1 10 - O I)iáriodo Le,çiI,ti, 'o publkarí semanalmente
a iekiçj ) (Ias ('()iflISS(C5 permanentes, (oiïI Í1 designação de
I( )Ct 1, dia e li ora das reuniões, bem como os nome," (1() ",  seus
nleiuI)ros eletivos e suplentes.

CAPÍTULO til
Das Comissões Temporirias

Ari. 111 - As comissões temporírias sfI():
- especiais:''

11 - de inquérito:
lii - de representação.

- Na hipótese do inciso II, o primeir( ) signatário do
requerimento ) fará parte da comissão, não podendo, entretan-
to, ser seu presidente OU relator.

- A comissão temporária será composta de Cinco
nlen)hr )S, salvo:

- a indicada na alínea a do iflCis() 1 do ari. 112, que terá
quinze inenI)r( )s;

II - a indicada na alínea cl do inciso 1 do ari. 112, cuja
c()mposiça() obedecerá à legislação) pertinente:

til - a de inquérito, (1UC terá sete membros.

(1) Vide i)eiiher.ço da Mesa n' 65091.
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Seção 1
1 )as Comissões Especiais

Art. 112 - São comissões especiais as constituídas para:
1 - emitir parecer sobre:
a) proposta de emenda à Constituição;
b) veto a proposição de lei;
c) escolha dos titulares dos cargos previstos no inciso

XXIII do art. 62 da Constituição do Estado;
cl) pedido de instauração de processo por crime de

responsabilidade;
11 - proceder a estudo sobre matéria determinada; (1)

III - desincumbir-se de missão atribuída pelo Plenário. (1)

Parágrafo único - As comissões especiais serão constitu-
ídas pelo Presidente da Assembléia, de ofício ou a requerimen-
to, atendido o disposto nos arts. 98 e 99.

Seção II
Da Comissão Parlamentar de Inquérito

Art. 113— A Assembléia Legislativa, a requerimento de um
terço de seus membros, constituirú comissão parlamentar de
inquérito para apuração de f310 determinado e por prazo
certo, a qual terá poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste
Regimento.

§ i - Considera-se fato determinado o acontecimento de
relevante interesse para a vida pública e para a ordem
constitucional, legal, econômica e social do Estado, que
demanda investigação, elucidação e fiscalização e que estiver
devidamente caracterizado no requerimento da comissão.

(1) Vide Deliberações da Mesa ns 650/91 e 761/92.
(2) Vide I)eciso Normativa da Presidência n O 5/91 e Deliberação da Mesa n 2 650/91.
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§2"—O Presidente deixará de receber o requerimento que
desatender aos requisitos regimentais, cabendo dessa decisão
recurso para o Plenário, n( ) praz( de cinco dias, ouvida a
Coinisso de Constituiçto e Justiça.

§ 3 - Recebido o requerimento, o Presidente o despacha-
ra a pUb!iCaçR).

§	Noprazo de (h)iS dias, contado da publicaçïo do
rcq uerin'tent( , os mcmbr s da comissão serão > indlcad( )S

)S lideres.
§ ' - Esgotado sem indicação ( ) )l'lZ() iiX1d()

Picsidcnte, de ofício. pr( )(ccIcra a designação dos membros da
(( )flhiSS1o.

\rt. 114 — A Comissto Parlamentar de Inquérito ) poderi,
no exercício de suas atrihuiçces, determinar diligc'ncias,
convocar Secretario de Estado, tomar depoimento de auu)ri-
dade, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar intr-
maçõcs, documentos e serviços, inclusive policiais, e transpor-
tar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua presença.

§ 1 — Indiciados e testemunhas serão ) intimados na 101,1113

da legislação federal específica, que se aplica, subsidiariamente,
a t( >do o procedimento.

§ 2 — No caso de não-comparecimento do indiciado (>11

da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação poderá
ser requerida ao juiz criminal da localidade em que residam ou
se encontrem.

§ - A comissão parlamentar de inquérito, por deliberação
de seus membros, comprovada a impossibilidade de atendimen-
to da intimação, por parte de indiciado ou testemunha, po xierú
deslocar-se da Assembléia parei t( )mar o depoimento.

Art. 115 —A Co1TliSS() apresentará relatório circunstanci-
ado, com SUaS conclusões, o qual será publicado no 1)/á rio (/0
IÁJÇ' is/a/fio e encaminhado:

(1) Vl(k I)ecjso N()ÇITj3tiVa tia I'rc d(,nçí, n' 16193.
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1 - i Mesa da Assei'nbléia, para as providências de sua
competência ou de alçada cio Plenário:

11—ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do Estado;
III - ao Poder Executivo, para adotar as providências

saneadoras de caráter disciplinar e administrativo, assinalando
prazo hábil para seu cumprimento;

IV - à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária e ao Tribunal de Contas do Estado, para as providências
previstas no art. 76 da Constituição do Estado;

V - à autoridade à qual esteja afeto o conhecimento da
matéria.

Parágrafo único - As conclusões do relatório poderão
ser revistas pelo Plenário, na forma cio art. 10.

Seção III
Da Comissão de Representação

Art. 116—A comissão de representação será constituída
de ofício ou a requerimento, para estar presente a atos em
nome da Assembléia.

§ P - A representação que implicar ônus para a
Assembléia somente poderá ser constituída se houver dispo-
nibilidade orçamentária.

§ Z- - Não haverá suplência na comissão de representação.
§ 3 - Quando a Assembléia se fizer representar cm

conferências, reuniões, congressos ou simpósios, Serão prefe-
rencialmente escolhidos para comporem a comissão os Depu-
tados que se dispuserem a apresentar teses ou trabalhos
relativos ao ternário.

CAPÍTt:1.0 IV
1)21 Vaga nas Comissões

Art. 117 - A vaga na comissão verificar-se-á por
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renúncia, perda cio lugar, deshliaçào cio partido pelo qual foi
feita a indicação, e nos casos cio art. 47.

§ D>- A renúncia tomar-se-á eletiva desde que, formalizada
por escrito, for encaminhada ao Presidente da Assembléia.

- A perda do lugar ocorrerá quando o membro eletivo
da COlfliSSã(), no exercício cio mandato, deixar de ompareer
a cinco reuniões ordinárias consecutivas ou a dez alternadas,
na Sessão Legislativa Ordinária.

3' - O Presidente da Assembléia designará novo
membro para a comissào, em caso de vaga, observado o
disposto no art. 9$.

CAPÍTULO \/
Da Substituição de Membro de Comissão

Art. 118 - O Líder de Bancada ou de Bloco Parlamentar,
na ausência do suplente, indicará substituto ao presidente cia
comissão. (2)

Parágrafo único - Se o efetivo OU suplente comparecer à
reunião, após iniciada, o substituto nela permanecerá até que
conclua o ato que estiver praticando.

CAPÍTULO VI
1)a Presidência de Comissão

Art. 119— Nos três dias seguintes ao de sua constituição,
reunir-se-á a comissão, sob a presidência do mais idoso de
seus membros, para eleger o presidente e o vice-presidente,
escolhidos entre os membros efetivos.

Parágraf único - Até que a eleição se verifique, continu-
ará na presidência o membro mais idoso.

1) Vide Decisão NorniUiva da Presidência n 11/92.
(2) Vide l)ecisilo Normativa da Presidência n' 16/93.
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Art. 120— Na ausência do presidente e cio vice-presidente,
a presidência caberá ao mais idoso dos membros presentes.

Art. 121 - Dirigira os trabalhos de reunião conjunta de
comissões o presidente mais idoso. m

1 - Na ausência dos presidentes, caberá a direção dos
trabalhos aos vice-presidentes, observada a ordem decrescen-
te de idade, ou, na falta destes, ao mais idoso dos membros
presentes.

§ 2— Quando a Mesa cia Assembléia participar da reunião,
OS trabalhos serão dirigidos pelo seu Presidente.

Art. 122 - Ao presidente de comissão compete:
1 - submeter à comissão as normas complementares de seu

funcionamento, fixando dia e hora das reuniões ordinárias;
II - dirigir as reuniões, nelas mantendo a ordem e a

solenidade;
111 - fazer ler a ata da reunião anterior e considerá-la

aprovada, ressalvada a retificação, assinando-a com OS mem-
bros presentes;

IV - dar Coflhecirfleft() l corniSs() da matéria recebida;
V - designar relatores;
VI - conceder a palavra ao Deputado que a solicitar;
VII - interromper ( ) orador que estiver falando sobre

matéria vencida;
VIII - proceder i votaçao e proclamar o resultado;
IX - resolver questões de ordem;
X - enviar à Mesa a lista dos membros presentes;
XI - determinar a retirada de matéria da pauta, observado

o disposto no inciso VIII cio art. 244;
XII - declarar a prejudicialidacle de proposição;
XIII - decidir sobre requerimentos sujeitos a seu despacho;
XIV - prorrogar a reunião, de ofício ou a requerimento;
XV - suspender a reunião, se as circunstâncias o exigirem;

(1) Vide ReoIuçào nQ 5J17, de 13/7/92.
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XVI - organl7ar a pauta;
XVII - convocar reunião extraordinária, de orício ou a

requerimento (121 maioria dos membros (121 comissão);
XVIII - conceder vista de proposição) a membro da

comissão;
XIX - assinar a correspondência;
XX - assinar parecer com OS demais membros cia Comissão;
XX] - enviar i Mesa a matéria apreciada, OU fl() decidida,

se for o caso;
XXII - enviar à publicação 215 atas;
XXTI 1 - solicitar 21() Líder (e Bancada OU de Bloco Parlamen-

tar indicação de substituto para ineiïilwo da comissão;
XXIV - encaminhar à Mesa, 210 fim da Sessão Legislativa

Ordinária, relatório das atividades;
XXV - encaminhar e reiterar 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 21 disponibili-
dade orçamentária;

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

Art. 123 - O presidente poderá funcionar como relator e
terá voto nas deliberações.

Parágrafo único - Em caso de empate, repetir-se-á a
votação e, persistindo o resultado, o presidente decidirá pelo
voto de qualidade.

(1) Vicie Decisão Normativa cia Presidência n 16(93.
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CAPÍTULO VII

Da Reunião de Comissão

Art. 124 - A reunião de comissão é pública, podendo ser
secreta, flOS termos deste Regimento.

§ P - Na reunião secreta, funcionará como secretário um
dos membros da comissão, designado pelo presidente.

§ 2 - Os pareceres, votos em separado, declarações de
voto, emendas e substitutivos apresentados em reunião secre-
ta serão entregues, em sigilo, à Mesa da Assembléia, pelo
presidente da comissão.

Art. 125 - As reuniões de comissão permanente São:
- ordinárias, as que se realizam nos termos do art. 127;

II - extraordinárias, as convocadas pelo seu presidente,
de ofício ou a requerimento de qualquer de seus membros.

Parágrafo único - A reunião de comissão destinada a
audiência pública em região cio Estado será convocada com a
antecedência mínima de três (-lias.

Art. 126 - A convocação de reunião extraordinária de
comissão será publicada no /)iãrio do Legislativo, constando
d( ) edital seu objeto, dia, hora e local.

§ P - Se U convocação se fizer durante a reunião, será
comunicada UOS lflefflhroS ausentes, dispensada a formalidade
do artigo.

§ - Na hipótese do parágrafo anterior, SÓ poderá ser
incluída matéria nova observado o interstício de seis horas.

Art. 127 —A reunião de comissão terá a duração de quatro
horas, prorrogável por até a metade desse prazo.

§ P - A reunião ordinária se realiza no horário de quatorze
às dezoito horas, às segundas e sextas-feiras, e de nove às treze
horas, às terças, quartas e quintas-feiras.

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

Art. 128 - Terá computada a presença, para todos os
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efeitos regimentais, colHo se H() Plenário estivcsse, o Deputado
presente a reuiào de comissão de que seja membro, realizada
no Palácio da Inconfidência, concomitantemente com reunião
da Assembléia.

Parágrafo único - Ao presidente de Comissão cumpre
enviar à Mesa da Assembléia, no momento de verificação de
quorum., a relação) nominal dOS presentes à reunião.

CAPÍTULO VIII
Da Reunião Conjunta de Comissões

Ari. 129 - Duas OU mais comissões reúnem-se conjunta-
Mente:

- em cumprimento de disposição regimental;
II- por deliberação de seus membros;
111 - a requerimento.
Parágrafo único - A convocação de reunião conjunta será

publicada no Diário do Legislativo, constando do edital seu
objeto, dia, hora e local.

Art. 130 - Nas reuniões conjuntas, exigir-se-á de cada
comissão o quorum de presença e o de votação estabelecidos
para reunião isolada.

§ 1° - O Deputado que fizer parte de duas das comissões
reunidas terá presença contada em dobro e direito de voto
cumulativo.

§ 2v —A designação do relator atenderá à disposição do art. 135.

CAPÍTULO IX
Da Ordem dos Trabalhos

Art. 131 - Os trabalhos de comissão) obedecem à ordem
seguinte:

(1) Vide Decisão Normativa da Presidência n° 14/92.
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- PRIMEIRA PARTE - EXPEDIENTE:
a) leitura e aprovação da ata;
h) leitura da correspondência;
c) distribuição de proposição;

II - SEGUNDA PARTE - ORDEM 1)0 DIA:
a) discussão e votação de proposições da comissão;
b) discussão e votação de parecer sobre proposição

sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia;
c) discussão e votação de proposição que dispensar a

apreciação do Plenário da Assembléia.
§ P - A ordem do dia poderá ser alterada a requerimento

de qualquer ck)s membros da comissão, aprovado com
observância do disposto no art. 133.

§ 29 - I vedada a apreciação de projeto ou de parecer
sobre projeto que não conste de pauta previamente distribu-
ída.

Art. 132 - Da reunião lavrar-se-á ata resumida, que será
publicada no Diário do Legislativo após sua leitura e aprova-
ção.

Parágrafo único - Se houver proposição sujeita à delibe-
ração conclusiva cie comissão, a ata conterá os dados essen-
ciais relativos à sua tramitação.

Art. 133 - A comissão delibera por maioria de votos,
observado o disposto no § 2 cio art. 127.

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

- vinte dias, para projeto de lei ou de resolução;
II - oito dias, para requerimento, substitutivo, emenda,

mensagem, ofício, recurso e matéria semelhante.
Art. 135—A distribuição de proposição ao relator será feita

pelo presidente da comissão.
§ 1 - O presidente poderá designar relator antes da

reunião.
§ 29 - Cada proposição terá um só relator, podendo, à vista

da complexidade cia matéria, ser designados relatores parciais.
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§ 3 - O relator, juntamente com OS relatores parciais,
quando for o caso, tei -:'t a metade do prazo estabelecido fl() art.
13-f para emitir seu parecer, o qual poderá SCf prorrogado. a
seu requerimento, por dois dias.

§ 4— Na hipótese de perda de prazo, será designado flov()
relator, para emitir parecer em dois dias.

Sempre que houver pr )rr gacio de prazo cio relator
)U a designação de outro, prorr( )gar-se-í por dois dias ( ) praz

da	)flhi55().

Art. 136 - O menibro de co )Ifli5SIo) poderí requerer vista
de proposição: Cm discussão, quando nÏ() houver clisi ril>u içfio
de avulso) antes cia leitura do relatório.

§ 1 - A vista será concedida pelo Presidente, por vinte e
quatro horas, sendo comum aos membros da comiss),
vedada a sua renovação.

§ 2 - Distribuído em avulso o parecer, sua discussão ) e
votação serio achadas para a reunião seguinte, que se realizar:i
apos o interstício mínimo de seis horas contadas cio término
cia reunião.

Ari. 137— Lido o parecer ou dispensada a sua leitura, seii
submetido a discussão.

§ 1" - 1 )urante a discussão, o membro de comissão poderá
propor substitutivo, emenda ou subemenda att o encerra men-
lo) da discussão da proposição).

§ 2 - Para discutirem o parecer, o membro de comissão)
ou o autor da proposição poderão usar da palavra por dez
minutos, e o relator, por vinte minutos.

§ 3 - Na discussão poderão falar, pelo prazo ck' cinco
minutos, até quatro Deputados não-membros da comissão),
sendo dois a favor e dois contra, observada a ordem de inscriç,.).

§ - A discussão não se prolongará além do prazo de
prorrogação cia reunião.

(I) Vide 1)eciso Normativa da Pre,idènçi;i n1 08191.
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Art. 138 - Encerrada a discussão, passar-se-á à votação,
observada a preferência estabelecida neste Regimento.

V`—Aprovada alteração do parecer com a qual concorde
o relator, a ele será concedido prazo até a reunião seguinte
para nova redação.

2	Rejeitado o parecer, o presidente designará flOVO

relator, observado o § 4 do art. 135.
Art. 139— Para efeito de contagem, OS votos relativos

ao parecer são:
1 - favoráveis, OS pcla conclusão", 05 "Com restrição" e

os "em separado" não divergentes da conclusão;
11 - contrários, OS divergentes da conclusão.
Parágrafo único - Considerar-se-á voto vencido o

parecer rejeitado.
Art. 140 - Distribuída a mais de uma comissão e vencido o

tZ() de uma delas, a proposição passa ao exame da seguinte.(')
Art. 141 - Esgotado o prazo das comissões, o Presidente

da Assembléia incluirá a proposição na ordem do dia, de ofício
ou a requerimento.

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 determina-
rá a utilização do processo suplementar.

Art. 143 - O parecer sobre proposição objeto de delibe-
ração do Plenário será enviado à Mesa da Assembléia.

Art. 144 - A requerimento de comissão, o Presidente da
Assembléia convocará reunião secreto do Plenário para apre-
ciação de matéria determinada.

Art. 145 - Aos membros das Comissões e aos Líderes de
Bancadas e Blocos Parlamentares serão prestadas informações
diárias sobre distribuição, prazos e outros elementos relativos
à tramitação das proposições nas comissões. (2)

(1) Vide Decisão Normativa da Presidência n° 13/93.
(2) Vide Decisão Normativa da Presidência n o 16/93.
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CAPÍTULO X

Do Parecer

Art. 146 - Parecer é o pronunciamento de comissão, de
caráter opinativo, sobre matéria sujeita a seu exame.

Art. 147 - O parecer será escrito e concluirá pela
aprovação) OU rejeição da matéria.

1" - Poderá Ser oral o parecer sobre requerimento ou
emenda a redação final e na ocorrência de perda de prazo pela
C( )IUI5S).

2' - Incluído o projeto na ordem do dia, sem parecer,
o Presidente da Assembléia designar-lhe-á relator, que, no

FZ() de vinte e quatro horas, emitirá parecer no Plenário
sobre o projeto e emenda, se houver, cabendo-lhe apresentar
emenda e subemenda. (1)

Y - É vedado parecer oral sobre proposta de emenda
à Constituição.

Art. 148— O parecer é composto de relatório, fundamen-
tação e conclusão.

Parágrafo único - O Presidente da Assembléia devolverá
à comissão o parecer emitido em desacordo com as disposi-
ções deste artigo.

Art. 149 - Se a comissão concluir pela conveniência de
determinada matéria ser formalizada em proposição, o parecer
contê-la-á, para que seja submetida aos trâmites regimentais.

Art. 150 - O parecer sobre a escolha referida no inciso
XXIII cio art. 62 da Constituição cio Estado constará de:

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

11 - conclusão.

(1) Vicie F)cisic> Normativa da Presidência o 3/90.
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S 1' - Ainda que pública a reunião, a respectiva ata
mencionará apenas o resultado do escrutínio.

§ 2 - Não se admitirá declaração de voto, exceto com
referência aos requisitos de que trata o inciso 1.

CAPÍTULO XI
Da Audiência Pública

Art. 151 - Poderá ser realizada reunião de comissão
destinada a audiência pública com entidade da sociedade civil,
para subsidiar o processo legislativo, por proposta de entidade
interessada ou a requerimento de Deputado.

Parágrafo único - Na proposta ou no requerimento
haverá indicação da matéria a ser examinada e das pessoas a
serem ouvidas.

Art. 152— Cumpre à comissão, por decisão da maioria dos
seus membros, fixar o número de representantes por entidade
e verificar a ocorrência dos pressupostos para o seu compa-
recimento ) bem corno o dia, o local e a hora da reunião.

Iirágra1 único - Do deliberado dará o presidente da
comissão conhecimento à entidade solicitante.

Art. 153— A ordem dos trabalhos, na audiência pública,
atenderá, no que couber, o estabelecido nos arts.
164e 166.

§ 1 - O expositor disporá de vinte minutos, prorrogáveis
pelo presidente da comissão, não podendo ser aparteado.

§ 2" - O Deputado inscrito poderá interpelar o expositor
sobre a matéria, pelo prazo de três minutos, tendo o interpe-
lado igual prazo para resposta.

§ 3° São facultadas a réplica e a tréplica, por prazo igual
ao previsto) no parágrafo anterior.

Art. 154 —Técnicos de notória competência ou represen-
tantes de entidades da sociedade civil poderão ser convidados
a participar dos trabalhos de comissão que se refiram a matéria
de sua especialidade.
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Parágrafo ) unic - Cabe ao piesidente (Ia (omissa(),
ofício ou a reclucrimento de qualquer elos membros desta,
promover a cxpediçTio dos cor1\ites e d( s documentos neces-
sários para atendimento do disp( )st( ) neste alugo.

CAPÍÍt l.( ) Xli
Das Petições e li entaç	li pulares

Art. l5-' -- A petição, re(LIlllaça ou rerurseniac>i de
pessoa física 0)11 jurídica contra 11C ) ()11 ()missão (LIS a 1110 ridades
C entidades J')lil')li(as, (m i putid a IilcIfll)ros da Assembléia
Legislativa, SCri examinada pel.is ( OlfliSS()eS OU pela Mesa
desde que:

1 - encailIillha(la por CS( iih e	siiiada;
II —Seja a nLItri:I de e nlp( nula <la Assembléia Legislativa.
Parígrafo único - O relato )V da comissão a que for

distribuída a matéria apresenta ri relatório de conformidade
com o art. 115, do qual se dará ciência aos interessados.

(APÍlt 1 l.() XIII
D(> J\ssessoraneT1l as ( o )lFiisS()CS

Art. 156 - As ('( )missoes contarao com assess( )rament()
específico e consultoria técnico-legislativa em suas respectivas
íreas de competência.

Art. 157 - Poderá haver instruo) de proposiç:io, a
requerimento) do relator ou da co)missa().

TÍTULO VI

Debate e da Questao de Ordem
CAPfTEl() 1

Da Ordem dos 1 )ehaies

Art. 158 - Os debates realizam-se com ordem e solenida-
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de, fl() sendo permitido o USO da palavra sem que esta tenha
sido concedida.

Parágrafo único - O Presidente da Assembléia detcrinina
rã a cessação do acompanhamento taquigráfico das palavras
proferidas em desatendimento à norma do artigo.

Art. 159— Havendo descumprimento a este Regimento no
curso dos debates, o Presidente da Assembléia adotará as
seguintes providências:

1 - advertência;
IT - cassação da palavra; ou
III - suspensão da reunião.
Art. 160 - O Presidente da Assembléia, entendendo ter

havido prática de ato incompatïvel com o decoro parlamentar,
adotará as providências indicadas nos arts. 58 a 61.

Art. 161 - O Deputado deve falar de pé, da tribuna ou do
Plenário, salvo permissão do Presidente nos termos do inciso
II do art. 244.

Art. 162 - O pronunciamento feito durante a reunião
constará da ata a ser publicada no Diário do Legislativo.

§ 1°— Não será autorizada a publicação de pronunciamen-
to que contiver violação a direito) constitucional.

§ 2 - Poderão o orador e o aparteante rever o seu
pronunciamento, em prazo não superior a vinte e quatro horas.

§ Y - Esgotado o prazo estabelecido) no parágrafo
anterior, o pronunciamento será publicado sem revisão do
orador, juntamente com seus incidentes.

§ 4v —Os originais de documentos lidos no Plenário ou nas
comissões passam a fazer parte do arquivo da Assembléia.

§ 51' - Não é permitida a reprodução de pronunciamentos
no Diário do Legislativo sob a alegação de se corrigir erro ou
Oflhi55O.

§ 0' - A correção será publicada como errata.
Art. 163 - O Deputado terá direito à palavra:
1 - para apresentar e discutir proposição;
II - para encaminhar votação;
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111 - pela ordem;
IV - para explicação Pessoal;
V - para fazer cOmUflicaÇ.();
VI - para falar sobre assunto de interesse público;
VII - para solicitar retificação da ata.
Art. 164 - O Deputado, pessoalmente ou por intermédio

de seu Líder, inscrever-se-a em livro próprio, para falar:
- no Pequeno Expediente, a partir da FCUfli1() anterior;

11— na disciisso de proposição, apóS O flÚflCO da ordem
do dia;

III - no Grande Expediente.
Par(igraío único - No caso do meis)) III, terá preferência

o 1 )eputado que ni() houver falado nas duas últimas reuniões.
Ari. 165 - Quando mais de um Deputado estiver inscrito

para discussão, o Presidente da Assembléia concedera a
palavra na seguinte ordem:

1 - ao autor da proposição;
II - ao relator;
III - ao autor de voto vencido ou em separado;
IV - ao autor de emenda;
V - a uni Deputado de cada Bancada ou Bloco,

alternada mente, observada a ordem numérica da respectiva
Cofl1o5iÇI(). (2)

Parúgrafo único - No encaminhamento de votação,
quando houver pedido simultâneo cia palavra, atc lide r-se-ú ao
critério previsto neste artigo.

Art. 166 - Durante a discussão, o Deputado não pode:
- desviar-se da matéria em debate;

II - usar de linguagem imprópria;
III - ultrapassar o prazo concedido;
IV - deixar de atender a advertência.
Art. 16-17- Na discussão ou encaminhamento de votação,

o Deputado falará uma vez.

1 e 2) Vicie Decisão Normativa da Presidência n 16/93.
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Art. 168 - O Deputado tem o direito de prosseguir, pelo
tempo que lhe restar, em seu pronunciamento interrompido,
salvo fll hipótese de cassação da palavra ou de encerramento
cio PCqUefl() Expediente.

Art. 169 - Aparte é a breve interrupção do orador
relativamente à matéria em debate.

Parágrafo único - Não será admitido aparte:
- às palavras do Presidente:

II - paralelo a discurso;
III - no encaminhamento de votação;
IV - em explicação ) pessoal;
V - a (lUeStã() de ordem:
VI— ....................................................... . ............. .................... (1)

VII - quando o orador declarar que flão o concede.
Art. 170 - Os apartes, as questões de ordem e os incidentes

suscitados OU consentidos pelo orador serão computados no
prazo de que ele dispuser para seu pronunciamento.

Parágrafo único - No Pequeno Expediente, o tempo do
aparte não excederá a três lfljflUtOS.W

CAPÍTULO II

Da Questão de Ordem

Art. 171 - A dúvida sobre interpretação) deste Regimento,
na sua prática, ou relacionada com a Constituição considera-
se questão de ordem.

Art. 172 - A questão de ordem será formulada, no prazo
de dez minutos, com clareza e com indicação do preceito que
se pretender elucidar.

§ 1° - Se o Deputado flào) indicar inicialmente o preceito,
o Presidente da Assembléia retirar-lhe-á a palavra e determi-
nará sejam excluídas da ata as alegações feitas.

§ 2- - Não se poderá interromper orador na tribuna para
argüição de (1UeStã() de ordem, salvo consentimento deste.

(1) Suprimido pela Resolução nu 5.168, de 23/5/96.
(2) Acrescido pela Rcsoluço n" 5.168, de 23/5/96.
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3" Durante a urdem dt di.i, só poderá ser argüida
(IueSti() de ordeni atinente :i m:itcria (IUC nela figurar.

§ - - Sobre a mesma quct:l( ) dc urdeni o Deputado
falará uma vez.

ArE. 1 73 - A (lUCSta( de ( )~i 1 ( ) 1 mii Lida no P1Cfl.tri(
sera resolvida em definitivo e lerllpestivamente pelo Presi-
dente da Assembléia

1 - (huanclo a decisão	 telaci nada com a Constil 1_li-

(:a (	j)O(lCri O 1)ej)IIIJ(.I() 5tIs(ILLRI( (leia recorrer par:i o
Plenário. ouvida a Comis.sà() k ( UflSlituiÇ() C Justiça.

2'' - () I'CCUI'S() (.Ie (lt_1C 11.11.1	p:i Iigial() anterior S( )lnente
será recebido se entregue à 'leiL j)( rescrito. no prazo de dois
dias, a C( )ntar da decisáo.

Ç 5— O recurso será reinei R.I( a ( .' ) l11i55I() de C )flstitU IÇa()
e Jusi iça que sobre dc cmii 11.1 J),I R'( ,el. fl( ) prazo de dez dias,
a contar do recebimento.

§ - Enviado àMesa e plIl)Ikado, o parecer será incluido
na ordem do dia para dis.uss,io d V( )taçaO.

Art. 174—O membro de c( )lfli.SS;l() poderí argüir CIUeStfU) de
ordem ao seu Presidente, ()l)serv:l(l( ) ( ) (lisp( )sto no § i'do :lrt. 173.

An. 177 - As decisões de caráter normaliv( ) sobre
questões de ordem sebo, jIuulIainenle com estas, registradas
cm livro próprio, com índice ueinissivo, e publicadas anual-
li d fl te.

iTL ILO VII

1)o PI( )((,'( 1.e(i5lJtIV()
(:.\ P111 T( ) 1

Da ln	)l(i(
Seção L

1 )isp )Si(,( )eS ( era is

Ar t. 176 — Proposição ) C a un:iicria sujeita à apreciaçào da
Assembkia.

Art. 177 - São propus içOcs du processo legislativo:
— proposta de emenda à Constituiçào;
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II - projeto:
a) de lei complementar;
b) de lei ordinária;
c) de resolução;
III - veto a proposição de lei.
§ 1°—Incluem-se no processo legislativo, por extensão do

conceito de proposição:
1 - a emenda;
11 - o requerimento;
III - o recurso;
IV - o parecer;
V - a representação popular contra ato OU on-iissão de

autoridade ou entidade públicas, na forma do inciso V do § 2
do art. 60 cia Constituição cio Estado;

VI - a mensagem e matéria assemelhada;
VII - o substitutivo.
§ 2 - Considera-se dispositivo, para efeito deste Regimen-

to, o artigo, o parágrafo, o inciso, a alínea e o número,
ressalvado o disposto no § 1 do art. 234.

Art. 178 - O Presidente da Assembléia só receberá
proposição redigida com clareza e observância da técnica
legislativa e do estilo parlamentar e em conformidade com a
Constituição e com este Regimento.

§ 1° - Aplica-se o disposto nos parágrafos cio art. 173 a
recurso da decisão de não-recebimento de proposição por
inconstitucionalidade.

§ 2 - Quando destinada a aprovar OU ratificar convênio,
contrato, acordo ou termo aditivo, a proposição conterá a
transcrição por inteiro cio documento.

§ Y - A proposição em que houver referência a uma lei,
OU que tiver sido precedida de estudos, pareceres, decisões ou
despachos, será acompanhada do respectivo texto.

(1) Vide Deliberações da Mesa ns 630/91, 649/91 e 761/92.
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54"— A roposiçao (IC iniciativa popular será encaminha-
(Ia, (U:1t1do ne(essIri( ). l ( )tuissa( de Constituição e Justiça,
para a(I qii:í-la as exkncias (leste artigo.

- A pr( )p )SiÇa() que bjet iva r a dec!araço de utilidade
pública somente seri recebida pelo Iresidente da Assembléia
se ac mpa nhada:

1 - de atestado de Juii de Direitoo declarando que a
entidade funciona há mais de dt )i anos e que OS membros de
sua direi( >ria s:io pessoa"' ftlot1ea' que 111() percebem reniune-
raça( ) pel( ) exercício ) ( l( )S respe(t I\ ( )' Cargos;

de prova ('e {)erS( )tlalidade undiCa.
.Art. 1 -9 - ( ) Deputa(  nac p dera apresentar prop 5ic)

que guarde identidade ()li setnelIi nca (( )Ifl outra Clii tramitação.
1agral( ) únic - ( )c )rlent.l( ) desctiniprilflent( ) (k) previs-

to no artigo, t primeira pn p iça apresentada, que prevale-
sei-,io anexadas as ( )Steri( )ft, por (1eter1ïIiflaÇO do

Presidente da Assembléia, (le t )l fti( ) OU a requerimento.
Art. 1 8() - A pr )( )SlÇR ) en(' ininhada def)OiS do Pe(Uefl()

Expediente seta recebida na reunia( i seguinte, exceto quando
se tratar de convocação dc rcuniu extraordinária OU de
prorrogação da reunião.

Art. 181 - os projetos tr.imitam em dois turnos, SIlV() os
casos pm'eVist( )5 neste Regimflenh .

Art. 182 - Cada turn é (( )flstitUÍ(lo de dli5CUSSt() e votaçio,
salvo no caso (lo requerimento. que não está sujeito a discussão.

Art. 183— Excetuados )S casos previstos neste Regimento,
a proposição só passará de um turno a outro após a audiência
da comissão ou das comissões a que tiver sido distribuída.

Au. 18 - 1)a proposic-,_to serao extraídas cópias para
publicação e formnac() de processos suplementares, a estes se
anexando, por cópia. os despachos proferidos, os pareceres e
)s documentos elucidativ( )s. até sua final tramitaco.

Ai-t. 185 - A proposica() arquivada, finda a Legislatura ou
no seu curso, podera ser desarquivada, mediante requerimen-
to, cabendo) ao Presidente da Assembléia:
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1 - deferi-lo, quanto ) i projeto que tenha recebido parecer
favorável;

II - sUl)metê-l() a votação, quanto a projeto sem parecer
OU com parecer contrario.

§ l - A proposição cicsarquivada ficará sujeita a nova
trarnitação.

§ 2L- Será tido como autor da proposição o Deputado que
tenha requerido seu desarqu ivamento.

Seção II
Da Distribuição de Proposição

Art. 18() - A distribuição de proposição às comissões é
feita pelo Presidente da Assembléia, cabendo ao 1°-Secretário
formalizá-la em despacho.

Art. 187— Sem prejuízo do exame preliminar da Comissão
de Constituição ejustiça, nenhuma proposição será distribuída
a mais de três comissões, ressalvado o disposto na alínea b do
inciso 1 do art. 160 da Constituição (10 Fstado e no art. 216 deste
Regimento. ')

Art. 188 - Distribuída a proposição a mais de uma
comissão, cada qual dará parecer isoladamente, exceto no
caso de reunião conjunta.

Parágrafo único - Se a proposição depender de pareceres
das Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, serão estas ouvidas em primeiro e
em último lugares, respectivamente.

Art. 189 - Quando a Comissão de Constituição e Justiça
concluir pela inconstitucionalidade de proposição, será esta
enviada à Mesa da Assembléia, para inclusão do parecer em
ordem do dia.

(1) Vide I)ecisâo Normativa da Presidência n 2/90.

. 77



Paragraf() único ) - S& o Plenari(> rejeitar o parecer. ser:i :1
pr )p( )S j Ç() encaminhada às ( )Utras comissões a (1UC tiver sido
distribuída.

Art. 190 - A audiência dc qualquer comi ssão sobre
determinada matéria pudera ser requerida por Deputado
('0111155).

Ilragraí() Único - Na mesma fase de tramitação, na() Se
;I(lIllitira I'enoVaçã() de dtldiefl('ia (le ('()FfliSSO.

Seção III
De) P1( )jet()

Ari 191 - Ressalvada a iniciativa privativa prevista na
( .( )nstituiçà() do Estado, a apresentacão de projeto cabe:

1 - a Deputado:
II - a comissão ou à Mesa da Assembléia;
III - ao Governador do Estado;
IV - ao Tribunal de justiça;
V - ao Tribunal de ( mias;
VI - aos cidadãos.
Parágrafo único - Ao Pr( curador-Geral de Justia é

facultada a iniciativa de projeto de lei nos termos do 2 do
ali. 06 (la C nstituiçào dli) Estado.

Art. 192 - Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de
matéria indelegável, a iniciativa popular é exercida pela
apresentação à Assembléia Legislativa de projeto de lei,
subscrito por, no mínimo, dez mil eleitores do Estado, em lista
)rgani/.ada por entidade ass( )ciativa legalmente constituída,

que se resl')onsahilizara pela idoneidade das assinaturas.
Parágrafo único - 1 )as assinaturas, no máximo vinte e

r cento poderão ser de eleii )res alistados na Capital
(l) Estado.

Ari. 193— Em cada Sessão Legislativa Ordinária, o numero
dc projetos de lei de iniciativa popular é limitado a cinco,
vedada sua apresentação na convocação extraordinária.

7 8 •	 ReiFnenu) Interno da Assembléia Legislativa



Parágrafo Único - Nas comissões OU em Plenário, poderá
usar da palavra para discutir o projeto de que trata este artigo,
pelo prazo de vinte minutos, O primeiro) signatário, ou iUCm
este houver indicado.

Art. 194 A matéria constante do projeto de lei rejeitado
somente poderá constituir objeto de flOVO projeto na mesma
Sessão legislativa por proposta da maioria dos membros da
Assembléia Legislativa.

Subscçao 1
l)o Projeto de Lei Ordinária

Art. 195 - Rcccl)ido, O pV( )jct() será numerado, enviado a
publicação e distribuído às Lideranças para conhecimento e às
comissões competentes para, nos termos dos arts. 103 e 104,
ser objeto de parecer ou de deliberação.

§ 1° - Enviado à Mesa, o parecer será publicado, incluin-
do-se o projeto na ordem do dia em primeiro turno.

§ - No decorrer da discussão, pxlerào ser apresentadas
emendas que, publicadas, serão encaminhadas, com o projeto, à
ComisSãO a que este tiver sido distribuído, para receberem parecer. (1)

§ 3e - Encaminhado à Mesa, será o parecer sobre as
emendas publicado ou distribuído em avulso, e o projeto
incluído na ordem do dia para votação.

Art. 196 - Aprovado em primeiro turno, o projeto será
despachado à comissão competente, a fim de receber parecer
para o segundo turno.

l - Quando houver emendas aprovadas, o parecer
conterá a redaçào do vencido.

2 - Em segundo turno, o projeto sujeita-se aos prazos
e formalidades do primeiro, não admitida emenda prejudi-
cada ou rejeitada.

§ - A emenda contendo matéria nova só será admitida

(1) Vide Decisões Normativas da Presidência ns 3/90 e 8/91.
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ciii segundo turno, p )r acordo de liderancas e desde que
pertinente à prop()siçao.

§ 4P A cnenda, em segundo turn( ). v )tacia inclependen-
leniente de parecer de comiss.-u).

Art. 197 - ( ;oncluícia a VOtaÇà(), O projeto é remeIi(I( ) à
Comissão cie Redaçao.

Art. 19 - Mio será admitido aumento da despesa prevista:
- nos pF( )jCtOS de iniciativa do ()vernacior cio Estado,

ressalvada a c iinpr vaçào cia eXistencia de receita e ( ) clisp()st(
no art. 1()0. iii. cia C nistituiçào do Fsl:lcI(

II - nos p )jcI( s s( )bre organizaça( ) dos serviços
trativos cia Asseiiil )léia Legislativa, d s Tribunais e (K) \Iinis-
lCii( ) Púl)l ic( ).

Art. 199— Considerar-se-á rejeitad( o projeto que recel)er.
(uant() ao mérito, parecer contrario de todas as comissões a
que tiver sicl) distribuído.

Subseção ii
D() Pr( )jcto de Lei ( inplementar

Art. 2(X) - () projeto de lei d'( )lnplenientar será a I)r( vacI
se obtiver ( ) VOl( ) favorável cia maioria dos melnh)r( s da
Assembléia, aplicando-se-lhe as n( )rmas de tramitação do
projeto de lei ( rdinária, salvo quanto a( )s prazos regiliknia k,
que Serão contados em dobro.

Parágrafo único - Consideram-se lei complementar, entre
outras matérias previstas na Constituiçao cio Estado:

1 - o Código de Finanças Públicas e o Código TriI)ul:íri ;
II - a Lei de Organização e 1 )ivisao judiciárias;
III - o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto

s iervicIores Públicos Militares: e
IV - as leis orgânicas cio Ministério) Público, dl( ) Tribunal

de Contas. cia Advocacia cio Estack , da 1 )eíensoria Pública, da
Polícia Civil e da Policia Militar.

Art. 201 - Aos demais projetos de lei orgânica, estai ulária
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ou equivalente a código aplicam-se as normas de t1'amitaçà()
do projeto de lei complementar, salvo quanto a( ) qiiunim.

Subseção III
Do Projeto de Resolução

Au. 202 - Os projetos de resolução SãO) destinados a
regular matérias da competência privativa da Assembléia e as
de caráter político, processual, legislativo ou administrativo.

Art. 203 - Aplicam-se aos projetos de resolução as
disposições relativas aos projetos de lei ordinária.

Art. 204— As resoluções são promulgadas pelo Presidente
da Assembléia e assinadas, também pelo 1e 2-Secretárk)s, no
prazo de 15 dias úteis, contados da data da aprovação da
redação final do projeto.

Art. 205 - O Presidente da Assembléia, no prazo previsto
no artigo anterior, poderá impugnar motivadamente a resolu-
ção ou parte dela, hipótese em que a matéria será devolvida
a reexame do Plenário.

Art. 206 - A matéria não) promulgada será incluída em
ordem do dia, no prazo de (luarenta e oito horas, devendo o
Plenário deliberar em dez (lias.

§ 1 - Esgotado o prazo estabelecido no artigo, sem
deliberação, a matéria permanecerá na pauta, observado o
disposto no O 3 do art. 234.

2 - Se a impugnação flo) fr mantida, a matéria será
promulgada no prazo de quarenta e oito horas.

Art. 207 -A resolução aprovada e promulgada flOS termos
(leste Regimento tem eficácia de lei ordinária.

Seção IV
Das Proposições Sujeitas a Procedimentos Especiais

Subseção 1
Da Proposta (lO.' Emenda à (( )1)St ii Ii i('L

Art. 208 - A Constituição do Estado pode ser emendada
por proposta:
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1 - de, no mínimo, UlU terc() ck)s nleIfll)n)S da Assembléia
Legislativa;

11 - cl() ( ()verna(i( r (k) Fstaci(); (M
III - de mais cia metade das Cimaras Municipais, inanifes-

tacla pela maioria dos membros de cada urna cicias.
§ 1 - As regras de iniciativa privativa pertinentes a

iegislaca( ) infra-cOflstitUci( )nal fla( ) se aplicam a c'OmJ)et('flciI
para a apresentação ) da pn )posta de que trata este ai—ligo.

§ 2"— A ()nstituiç:( ) na(> pode ser emendada na vigência
cio estad( de Sítio OU estad() de cleles:m 11(.111 (lUafld( ) ( ) FStIdi()
estiver sob intervença() federal.

§ 3" - A proposta sei-;i discutida e v( )tadla em d( )ls turnos
C considerada aprovada Se ( )l)tivcr, em a mnhos. três (11m11 (x" (li >5

Votos (i( )S membros da Assembléia.
Au. 209 - Recebida, a proposta de emenda i Constii 1IiR)

será numerada e publicada no Diário (lo Legislativo, permane-
cendo sobre a mesa, durante o prazo de, três dias, para receber
emenda.

larigraf) único - A emenda u pn p )sta seri também
subscrita por um terço dos membros cia Assembléia.

Ari. 210— Findo o prazo de apresentaçio de emenda. será
a proposta enviada íi comissão especial, para receber parecer,
no prazo de dez dias.

Parágrafo Único - Publica(k) o parecer, incluir-se-i a
proposta na ordem cio dia para d1iscuss1() e votação em
primeiro turno.

Ari. 211 - Se, concluícia a votaçi em primeir( turno, a
proposta tiver sido alterada cm virtude de emenda, será
enviada	c()miSSi() especial, para rcdaçfu) cio vencidl( ), no
praz() 	dias.

§ 1 - Ocorrida a hipótese cio artigo, a proposta será
incluída em ordem do dia, para discussão ) e \'otaçto em
segundo turno, após distribuída em avulso a matéria aprovada
no primeiro.
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§ 2" - Entre um e outro turno, mediará o intervalo mínimo
de três dias.

§ 3° - Não tendo havido emenda aprovada, a proposta
será incluída na ordem do dia, observado o disposto no
parágrafo anterior.

Art. 212 - Em segundo turno, Serão) observadas, no que
couber, as normas dos § P? e 2 do art. 196.

Art. 213— Poderão discutir a proposta, cm segundo turno,
durante trinta minutos, prorrogáveis por igual prazo, o Líder
e os Deputados que flo) tiverem falado na discussão em
primeiro turno, respeitado o disposto no art. 165.

Art. 214 - Aprovada em redação final, a Emenda à
Constituição será promulgada pela Mesa da Assembléia, no
prazo de cinco dias, enviada à publicação e anexada, com o
respectivo número de ordem, ao texto da Constituição do
Estado.

Art. 215 - A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada flo) pode ser reapresentada
na mesma Sessão Legislativa Ordinária, nem em período de
convocação extraordinária da Assembléia.

Subseção II
Dos Projetos de Lei do Plano Plurianual, de Diretrizes

Orçamentárias, do Orçamento Anual e de Crédito Adicional

Art. 216 - O pn)icl() de que trata esta subseção será
distribuído em avulso aos Deputados e às comissões a que
estiver afeto e encaminhado à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para, no prazo de quarenta e cinco
dias, receber parecer.

§ - Da discussão e da votação do parecer na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária poderão participar,
com direito a voz e a voto, dois membros de cada uma das
(O!ÏIISSÕCS permanentes às quais tenha sido distribuído o
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projeto, observado. tanto (1uaflt() possivel, o princípio da
proporciona 1 idade das Bancadas OU Blocos Parlamentares.

2'' - Nos primeiros quinze dias do prazo previsto neste
artigo, poderão ser apresentadas emendas ao projeto. 1

§ 3'— Vencido o pra/X) estal)elecid() no parágrafo aflteru )r.
Presidente da Cc)missio de Fisca lizaço Financeira e Orça-

menta ria proferir, em do )iS dias, despacho de recebimento das
emen(tas, pie serão nUlllera(las e publicadas, e clari publici-
dade, em separado, as que, por inconstitucionais, ilegais <)11

anti-regimentais, deixar de receber.
•i' - Do despacho de mão-recebimento de emendas

caberá recurso, flO prazo de vinte e quatro horas, ao Presidente
da Assembléia. que terá dois dias para decidir.

§ ' - Esgotados os prazos dos parágrafos anteriores, o
projeto sera encaminhado ao relator, para parecer.

§ U' - Enviado i Mesa, o parecer será publicado, incluin-
do-se o projeto na ordem do dia, para discussão C VOtIÇI() em
turno único.

Art. 217 - Concluída a V( )taça(), O projeto será rei-netido à
(;onko de Redação.

Au. 218 - O Governador d( ) Estado poderi enviar
mensagem iii Assembléia Legislativa, para propor modificação
fl() projeto, enquanto na() iniciada, na (;omiss() de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária, a votação do parecer relativa-
mente a parte cuja alteração íor proposta.

Parágrafo único - A mensagem será encaminhada m
Comissão, para parecer, no prazo de cinco dias, salvo se lhe
restar prazo superior.

Au. 219 - As emendas ao projeto da Lei do Orçamento
Anual ou a projeto que Vise modificá-la somente podem ser
apr )vadas caso:

a ) sejam compatíveis c )lfl ) plano ) plurianual e co m a 1,ci

de Diretrizes Orçamentarias;

(1) Vak, Deliberação da Me'.,i n" 79'i,92.
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1)) indiquem OS recursos necessários, admitidos os prove-
nientes de anulação de despesa e de comprovação de existên-
cia e disponibilidade de receita, excluídas as que incidam
S( )l)t'C:

1 - dotação para pessoal e seus encargos;
2 - serviço da dívida;
3—transferência tributária constitucional para Município; ou
e) sejam relacionadas:

- com a correção de erro OU omissão; OU
2 - com as disposições do projeto.

Subseção III
Do Projeto de Iniciativa do Governador do Esta(k) (( )Ffl

Solicitação de tJrgência

Art. 220 - O Governador do Estado poderá solicitar
Urgência para projeto de sua iniciativa.

§ - Se a Assembléia Legislativa não se manifestarem até
quarenta e cinco dias sobre o projeto, será ele incluído na
ordem do dia, para discussão e votação em turno único,
sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos. (1)

§ 2 - Contar-se-á o prazo a partir do recebimento, pela
Assembléia, da solicitação, que poderá ser feita após a remessa
do projeto.

Art. 221 - O prazo não corre em período de recesso da
Assembléia Legislativa, nem se aplica a projeto que dependa
de quorum especial para aprovação, de lei orgânica, estatutária
OU equivalente a código.

Art. 222 - Sempre que o projeto for distribuído a mais de
uma comissão, estas se reunirão conjuntamente para, no prazo
de quinze dias, emitirem parecer.

(1) Vide Decisões Normativas da Presidência n"s 3/90 e 4/90.
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Art. 223 - Esgotado O fl1Z( ) SCIfl pronunciamento CLIS

COmiSSÕeS. o Presidente da Assembléia incluirá o projeto C11

ordem cio dia e designar-lhe-á relator. que no prazo de até
Vinte e quItr() horas, emitira parecer sobre o projeto e emenda,
se houver, cabendo-lhe apresentar emenda e subemenda.

Seção V
Das Matérias de Natureza Periódica

Subseç',i 1
1 ) s Pr( )Jetos de Fixação da Rei uiieitcáo cio Deputado,

(i( (;ovemador e cio Vice-GOVerfladi( w e do Scc'retário de Estado

Art. 22+ - A '\iesa cLi A ,,sembléia elaborará, na última
Sessào Legislativa Ordinária, o projeto de resolução ciestinack)
a fixar a remuneração e a ajuda de custo do Deputa(-h), a
vigorar na Legislatura subseqüente, observado o disp )S1O fl( )S

arts. 150, li, 153, III, e 153, 5 2'', 1, da Constituição cia República.
Parágrafo ÚfliC() - Não apresentado o projeto dura

[e <)o primeiro período da última Sessão Legislativa, o
Presidente da Assembléia incluirá na ordem cio dia, na
primeira reunião ordinária cio segundo) período, CO( )

projeto, a resolução) Cifi vigor.
Ari. 225 - A remuneração cio Governador, cio Vice-

Governador e do Secretário de Estado será Fixada, para cada
exercício Financeiro, em resolução cia Assembléia Legislativa,
observado o disposto nos art.s. 150,11, 153. III, e 153, § 2-, 1, da
C )nst ii U iC() cia República.

1' - () projeto) de res()luç'a() será elaborado pela Mesa
ia ter tramitação) a partir (k) início cio segundo perí( )di( ) de

cada Sessão Legislativa Ordinária.
2' - Aplicar-se-á o disp )st( ) n( ) parágrafo único do artigo

1) Vide i)is.c, Normativa (II I'rcs i,fl( It
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anterior no CS() de nfu)-elahoraçá() do projeto até a última
reunião ordinária do primeiro período da Sessão Legislativa.

Art. 226 - Os projetos de que trata esta subseção
tramitarão em turno Único.

Art. 227 - Publicados, os projetos ficarão sobre a mesa
pelo prazo de três dias, para recebimento de emendas, sobre
as quais a Mesa emitirá parecer no prazo de cinco dias.

Subseção II
Da Prestação e Tomada de Contas

Art. 228- Recebido o processo de prestação) de contas do
Governador do Estado, o Presidente da Assembléia, indepen-
dentemente de leitura no Pequeno Expediente, mandará
publicar o balanço geral das contas, os documentos que o
instruírem e o parecer do Tribunal de Contas.

Parágrafo único - Distribuir-se-á avulso do processo aos
Deputados no prazo de cinco dias, a contar de seu recebimento.

Art. 229 - Distribuído o avulso, o processo ficará sobre a
mesa, por dez dias, para requerimento de informações ao
Poder Executivo e ao Tribunal de Contas.

Art. 230 - Esgotado o prazo estabelecido no artigo)
anterior, o processo será encaminhado à Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamentária, para, em (luarenta C cinco
dias, receber parecer, que concluirá por projeto de resolução.

§ 1 v -Publicado o projeto, abrir-se-á, na comissão, o prazo
de dez dias para apresentação de emenda.

§ 2 ? - Emitido o parecer sobre as emendas, se houver, o
projeto será encaminhado à Mesa e incluído na ordem do dia
para discussão e votação em turno único.

§ 31-' - Aprovado, o projeto será encaminhado à Comissão
de Redação.

Art. 231 - Se as contas não forem, no todo ou em parte,
aprovadas pelo Plenário, será o processo encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça, que, no prazo de dez dias,
indicará as providências a serem adotadas pela Assembléia.
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Art. 232 - 1 )ecorrido o praz estaI)cIecicl() no inciso XIX
art. 62 da Constituição d( ) l'stad( c. sem que a Assembléia

tenha recebid a prestação de cc ntas (1 Governad r, estas
serao tomadas pela Comissá ) (k' Fiscal 1/aio Financeira e
Orçamentária, api icand )-SC, fl( ) que couber, ( ) dispo sio> nesta
subseção.

Art. 233 - As contas do Tribunal dc Contas estão sujeitas

	

a( )S procedinienio )s cstabeleciil	nesta subseçào.

seção VI
1 )o	\('t( ) a 1 > I(	)	( l(' lei

Art. 234 - ( ) veto tola 1 ccli p F(i:i 1. depois de udo no
Pequeno Expediente e pui)Iic:id ,si.'Ft distribuído a ('oIiiisSá()
especial fl( )meada pelo PresfticflIc da Assembléia, para, no
Prazo de vinte dias, receber parecer.

§ 1 -0 veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de
parágrafo, de inciso ou de alinca.

§ 2 - 1 )entr de trinta dias, o )nla(l( .s do rec(A)inienio da
comunicaçào (l( ) veto, a Assembleia legislativa s(i)re ele
decidirá em escrutínio secreto), e sua rcjeicà() só oco )rI'erá j)elo
v( )to da maioria absoluta.

§ 3 - Esgo tado) o prazo estal)elecido) no parágrak)
anterior, sem deliberação, o veto sera incluido na ordem d dia
cia reuniào imediata, sobrestadas as demais proposições, :Lt(
votação final, ressalvado o projeu de iniciativa do Governador
cio Estado, com solicitação de urgência.

§ A - Se o) 'd'l() não for iiiaiitido ), será a proposiçã() de lei
enviada ao Governador. para promulgação.

§ 5 - Se, dentr() de quarenta e )ito horas, a pr )po )siçá()
de lei não 1 r promulgada. o Presidente da Assembléia a
promulgara, e, se este fl() o fizer em igual prazo, caberá ao
Vice-Presidente Íaz-lo.

§ 6°- - Ma til ido o veto, dar-se-á cic'ncia cio fal( ) ao
Governador do) 1 stac().
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Art. 235 - Aplicam-se `i apreciacà() do veto, no que couber,
as disposições relativas ,à tramitação do projeto de lei ordinária.

Seção VII
Da Delegação Legislativa

Ari. 236 - As leis delegadas serão elaboradas pelo
(;o'eri-idor do Estado, por autorização da Assembléia
Legislativa.

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

- organização do Poder Judiciário, cio Ministério Público
e do Tribunal de Contas, a carreira e a garantia de seus
membros, bem assim a carreira e a remuneração dos servido-
res de suas secretarias;

11 - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orça-
mento )5.

§ - A delegação ao Governador cio Estado terá a forma
de resolução da Assembléia Legislativa, que especificará seu
conteúdo e os termos de seu exercício.

§ 31` - Se a resolução determinar a apreciação do projeto
pela Assembléia Legislativa, esta o fará em votação única,
vedada qualquer emenda.

Seção VIII
1)a Emenda e do Substitutivo

Art. 237 - Emenda é a proposição apresentada como
acessória de outra, com a finalidade de aditar, modificar,
substituir OU suprimir dispositivo.

§ 1 - Emenda aditiva é a que se acrescenta a outra
proposição.

§ 2 - Emenda modificativa é a que altera dispositivo sem
modificá-lo substancialmente.
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3 - Entenda substitutiva e a apresentada:
- como sucedânea de disp )sitivo:

11 - como resultado da tusa() de outras emendas.
§ - Emenda supressiva é a destinada .a excluir dispositivo.
Ari. 238 - A emenda, quanto) a sua iniciativa, e:

- de Deputado:
II - de coflhiSSLo), quando iflc )rp( rada a parecer;
III - do Governador d( Esta(l( ), l( )rmulada, através de

mensagem, a proposiç ) de sua auR)ria
Au. 239— Denomina-se subemenda a emenda apresentada

:1 ( >utra emenda em comiss O, OU fio (lS() previsto) flO) art. 223.
Art. 240 - A emenda seii admitida:
1 - se pertinente a matena coflhi(kI fli propoSiCLo) principal:
ii - se incidente sobre um só dispositivo, salvo matéria

(( )rrelata
Ari. 241 - Substitutivo é a pn posicio apresentada como

suceda nea integral de outra.
Parágrafo único - Ao substitutivo aplicam-se as normas

regimentais atinentes i emenda.

Seção IX
1)o Requerimento

Suhscçio 1
Disposições Gerais

Art. 242 - Os requerimentos, escritos OU orais. sujeitam-se:
- a despacho do Presidente da Assembléia;

Ii - i deliberação de comissao;
III - à deliberação (l() Plenário.
Parágrafo único - Aos re o l(Ic iim fle I) i( )S de (1UC trata o inciso

II aplicam-se, noque couber, os procedimentos estabelecidos
nos ti-ts. 244 e 24S.

Au. 243 — Os requerimentos São) submetidos apenas a
Vtaçfio).
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Parágrafo único - Poderá ser apresentada emenda ao
requerimento antes de anunciada a votação ou durante o seu
encaniinhaniento.

Subseçào II
Dos Requerimentos Sujeitos a Despacho do Presidente

Art. 244—Será despachado Pelo Presidente o requerinicn-
to que solicitar:

1 - a palavra OU desistência dela;
II - permissão para falar assentado;
III - [)OSSC de Deputado:
IV - retificação de ata;
V - leitura de matéria dc conhecimento do Plenário;
VI - inserção de declaração de voto em ata;
VII - observância de disposição regimental;
VIII - retirada, pelo autor, de proposição sem parecer ou

com parecer contrário;
IX - verificação de votação;
X - informação sobre a ordem dos trabalhos ou sobre a

ordem do dia;
XI - preenchimento de lugares vagos nas comissões;
XII - leitura de proposição a ser discutida ou votada;
XIII -,anexação de matérias idênticas ou semelhantes;
XIV - representação da Assembléia por tflei() de comissão;
XV - requisição de documentos;
XVI - inclusão, na ordem do dia, de proposição ()1

parecer, de autoria do requerente:
XVII - votação destacada de emenda ou dispositivo;
XVIII - convocação de reunião extraordinária, flOS casos

previstos nos incisos II e III do parágrafo Único do art. 20;

(1) Vide Decisão Normativa da Presidência n" 13/92.
(2) Vide Decisão Normativa da Presidência n° 12/92.
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XIX inserção. fl05 Aflais da Assciiillcia, de documentos
e prn u ncia flCfltOs oficiais;

XX - )rorrogaçio) de prazo par:i emissão de parecer:
XXI - convocação ) de reunião c5J)ecial;
XXII - destinaç'à() da primeira parte da reunião a home-

nagem especial:
XXIII - mnterrupça( da reunião, para ser recebida perso-

nalidade de relevo;
XXIV - cIesign:içio> de- substituto a membro de C( )miSsão.

na ausência de suplente:
XXV - constituiç.ão de comiss O de ifl(lucritO
XXVI - (OflStitUiÇt() de comissão ) especial flJ hipótese (j()

iflCi5( II do art. 112;
XXVII - licença de Deputado, nas hipóteses pftVi5ta5 flOS

incisos II e III do art. SI:
XXVIII - exame pelo Plenário de matéria de competência

conclusiva das comissões.
§ 1" - Os requerimentos a que se referem os incisos VIII,

XI, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII
e XXVIII serão escrito..,.

§ 2 - Os requerimentos a que se referem OS incisos XXI
e XXV serão) subscritos por um terço dos membros da
AssemlkÍia, bem assim ( ) previsto Fio iflCiS() Ill do parágrafo
ÚfliCO cio art. 20.

§ Y- - Os demais requerimentos a que se refere este artigo
Poderão ser orais.

Subseção III
Dos Requerimentos SueitosàDeliberação do Plen:iri(

Art. 2-45 - Será submetido a votação o requerimento
escrito que solicitar:
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1 —levantamento de reunià() cm sinal de regozijo ou pesar:
II - prorrogação de horário de reunião;
III - lttÇ() cia ordem cio dia:
IV - retirada de proposição com parecer favorável;
V - adiamento de discussão:
VI - encerramento de cliscussao;
VII - votação por dleterllflflid() processo:
VIII - votação por partes:
IX - adiamento de votação:
X - preferência, na ciiscussfïo ou votação, de uma

proposição sobre outra da meSI espécie;
XI - inclusão, na ()RIC!11 (I( ) dia, dc proposição que não

seja de autoria cio req uercnt e:
XII - informações às autoridades estaduais por intermé-

dio cia Mesa da Assembléia;
XIII - inserção, flOS Anais cia Assembléia, de documen-

tos e pronunciamentos não oficiais, especialmente relevan-
tes para o Estado;

XIV - constituição de cOIfliSSà() especial, salvo a prevista
no inciso II do art. 1 12;

XV - audiência de comissão ou reunião conjunta de
comissões para emissão) de parecer sobre determinada maté-
ria, observado o disposto no parágrafO único cio art. 190;

XVI - convocação de Secretário de Estado;
)(VII - convocação de reunião extraordinária, no caso

previsto no inciso IV cio parágrafo único cio art. 20;
XVIII - convocação de reunião secreta;
XIX - regime de urgência;
XX - deliberação sobre qualquer outro assunto não especi-

ficado expressamente neste Regimento) e que não se refira a
incidente sobrevindo no curso da discussão ou da votação.

1) Vide I)ecisjo Normativa da l'residcncia n° 10/92.
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Art. 246 - í)ependeao de parecer os re(iuerimenl( )s a j ue
Se relerem os incisos XII e XIII d( ) artigo ) anterior.

(;AlÍTl'Ic) II
Da 1 )iscussu

Seção 1
1 )isp()SIÇOCS Gerais

Au. 21 - Discussão e a fase de (lel)ate da pr )p( )si(o.
Ari. 248 - A discussão da pr )p( )Si(.i() será feita no seu

todo, inclusive emendas.
Ari. 2+9 - Someniesera objeto de ci iscUsSà() a pn )( )5iCO

CoflstI fie da )rdenl (- 1() dia.
Itrgraf Único - No início cia reunião será feita a

distribu iÇi() de avulsos (LIS proposições em p2LUta, incluídos
pareceres, substitutivos e emendas.

Art. 2S0—Excetuados os projetos de lei orgânica, estatutária
OU equivalente a código, nenhuma pn )posiçào permanecera
na ordem cio dia para discussão, em cada turno, por mais de
seis reuniões.

l'arúgraf() Único - Para efeito de encerramento de discus-
São. FlIo) se considera a reunião de cuja pauta conste propo-
sição ) com a trarnitaç'a() prevista nos ai-Es. 220, § 1, e 23-i, § 3°.

Au. 2S1 - Da inscrlç ao do Deputado c(nstará sua ( )5iÇ'to)
favorável ou contraria à proposição.

1 - A palavra ser:í dada ao Deputado segundo a ordem
de inscriçao, altemand )-SC um favorúvel e outro contrario ) à
prop(>siçao, se houver divergência.

§ 2° - Será cancelada a inscria( ) d I)eput;ud ) que,
chamad(), nao estiver Presente.

Au. 22 - O prazo de discussão, salvo exceções regimen-
tais, ser:i de:

- sessenta minutos, no caso de proposta de emenda à
Constit LI içà(), projeto e veto;
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II - dez minutos, no caso de parecer e de matéria
devolvida ao reexame do Plenário.

Seção II
Do Adiamento da Discussão

Art. 253 - A discussão poderá ser adiada uma vez e por,
no máximo, cinco dias, Salvo quanto) a projeto sob regime de
urgência e Veto.

Parágrafo único - O requerimento apresentado no correr
da discussão que se pretender adiar ficará prejudicado se não
for votado imediatamente, seja por falta de quorum, ou por
esgotar-se O tempo) da reunia(), fl() podendo ser renovado.

Seção III
Do Encerramento da Discussão

Art. 254 - O encerramento da discussão dar-se-á pela
ausência de oradores, pelo decurso dos prazos regimentais ou
por deliberação do Plenário.

Parágrafo único - O requerimento de encerramento de
discussão será submetido a votação, desde que pelo menos
quatro oradores tenham discutido a proposição.

CAPÍTULO III
Da Votação

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 255 - A votação completa o turno regimental de
tramitação.

§ P - A proposição será colocada em votação, salvo
emendas.

§ 2 - As emendas serão votadas em grupos, conforme
tenham parecer favorável ou contrário de todas as comissões
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que as tenham examinado, obserad	disposto fl() art. 282
e permitido destaque.

3° - A VOtIÇJ() flj() serú interR)nll)i(L1, salvo:
1 - por Luta de qlwrum;
11 - para V( )taç() de requerimento de prorrogação do

)rari() CIa reunião:
III - f)Or ierninar O horário da reunião ou de sua

prorrogação.
4'' - Existindo matéria a ser votada e fl() liaven(l()

"qz(urum " . () Presidente da Assembléia p( )der: aguardar que
este se verifique. Slispendefld() a reuni)( ) pi )r tempo prehxadc .

§ 5°- Se, t 1.111;1 de quortím para V( )taçao, tiver pr )ssegu 1-
unento a (lisCuss:R das matérias em pauta, ( ) Presidente da
Assembléia, ti(> logo se verificar número regimental, s( )licitara
ao Deputado que se encontre na tribuna a interrupção do seu
pronunciamento, a fim de conc1uirse a votação.

6° - Ocorrendo falta de qzionim durante a votação, será
feita a chamada, registrando-se em ata os nomes d )5 1 )upul a
dos ausentes.

Art. 256 - A votação das proposições será feita em seu
iodo, salvo os casos previstos neste Regimento.

Parágraf() único - A votação por partes será requerida
antes de aflun(i:I(la a votação) da pn )OSIC() a que se referir.

Art. 25 - A determinação de qiwriim será feita do
seguinte inodo:

- O qiu)runl da maioria absoluta, em composição impar
da Assembléia, obter-se-á acrescentando-se uma unidade ao
número de Deputados e dividindo-se o resultado por dois;

11 - o qiun'iim de um terço obter-se-â:
a .) dividind()-se por três O flUlflt'r() de Deputados,  se este

for múltiplo ele três:
b) dividindo-se portrês. acrescid )de urna ou duas unidades,

o numero de Deputados, se este na() fr múltiplo de três:
III - ) (11IH/'1lfl1 de dois terços ( )bter-se-á multiplicando-se

()r dois o resultado obtido segundo os critérios estabelecidos
no inciso anterior;
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I\ - o (Iiiurzim de três quintos obter-se-i:
a) dividindo-se por Cinco o numero de Deputados, se este

for múltiplo de cinco, e multij)l icando-se o qw)ciente ol)ti(()
por três;

h) dividindo-se por CflCO, acrescido das unidades neces-
sárias, o número de Deputados, se este flào for múltiplo de
cinco, e multiplicando-se o quociente obtido por três.

Art. 258—Salvo disposica )flstituCiOtlal CIU contrário, as
deliberações no Plenário ) sera ) t( )Inadas p() I maio ria de voto )S,
presente mais da metade cl() ,, 1 )cputados.

Art. 259 - Tratando-se de assunto em que tenha interesse
pessoal, o Deputado fica ifl1J)Cdid() de votar, computada sua
presença para efeito de qiuriiin.

Art. 260 - Após votaç, 30 pública, o Deputado poderá
encaminhar à Mesa declaraçjo de voto.

Seção II
Do Process() de \()taç'ao

Art. 261 - São três 05 1O(eS5O5 de V011ÇãO):
- simbólico;

II - nominal;
III - por escrutínio secreto.
Art. 262— Adotar-se-á o processo simbólico para todas as

votações, salvo requerimento aprovado) ou disposição) em
contrário.

5 1 11 - Na votação simbólica, o Presidente da Assembléia
solicitará aos Deputados que ocupem os respectivos lugares
no Plenário e convidará a permanecer assentados os que
estiverem a favor da matéria.

§ 2<-> - Não sendo requerida, de imediato, a verificação de
votação, o resultado proclamado lo rnar-se-á definitivo.

(1) Vide Decisào Normativa da Presidência n°9/91.
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Art. 263 - Adotar-se-á a votac:t( ) nominal:
- i()S CSOS CIU (JUC Se CXlC (1I1Oru(1fl de I1LIiOFiJ

absoluta de dois terç( )s, ( ) U de três quintos, ressalvadas as
hipóteses de eSCIlJtíflk) secreto;

11 - quando () Plenário ) assim deliberar.
§ 1 - A votação nominal processar-se-á mediante a

chamada dos Deputados pelo 1-Secretírio, OS quais respon-
dera( ) " 5!IU ' OU flU)", cabendo ao 2-Secret(irio anotar ( ) V( )Io.

§ 2 Iea1izack , em segunda chamada, o procedimento
previst( ) n( '1 par:ígrat( ) anleri( )r. rehui iva mente aos Deputados
aUse111e.'. ", era proclama(k) ( ) resulta(h) (hi \ot1ÇUO.

Ari. 204 - Adotjr-se-u O voto Secreto nos seguinte.., cas >5:

1 - eleições e escolhas de competência da Assembléia
previstas na Constituição cio Estado, ou quando a lei o exigir;

11 - perda de mandato de Deputado:
111 - concessão de licença para instauração de processo

criminal contra Deputado, nos termos do § P cio art. 50 cia
Const it tu ica do Estad ;

IV - decisão sobre prisão de Deputado em caso de
flagrante de crime inaiiançvel e autorizacà() de formação de
culpa, nos termos do 1 do art. 4:

V - autorização para instauração ) de processo contra o
Governador e o Vice-Governador do Estado, nos crimes de
responsa hil idade, e contra o Secretário de Estado, nos crimes
de responsabilidade conexos com aqueles;

VI - autorização para instauração) de processo contra
Secretario de Estado em crimes comuns e de responsabilidade
não conexos com os cio Governador, desde que solicitada pelo
Tribunal de Justiça;

VII - julgamento) das contas cio ( ;overuirdor do) Fstado e
do Tribunal de Contas;

VIII - pedido de intervenção ) federal, para eftito do
disposto no inciso 1 do art. 36 da Constituição da República;
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IX - interesse Pessoal de Deputado.
Parágrafo único - Na votação por escrutínio secreto,

()l)servar-se-aO as seguintes exigências e formalidades:
- cédulas impressas ou datilografadas;

II - chamada dos 1 )eputad( )S para votação;
III - colocação das cédulas. pelo Deputado, na cabina

indevassável, em sobrecarta rubricada pelos Secretários;
IV - colocação, pelo Votante. da sobrecarta flJ uma;
V - segunda chamada d( ) Deputados-,
VI - abertura da urna, retirada e contagem das sobrecartas

e verificação de coincidência de seu número com o de
votantes;

VII - ciência ao Plenário da coincidência entre o núrnen
de sobrecartas e o de votantes:

VIII - abertura das sobrecartas e separação das cédulas de
acordo com o resultado obtido;

IX - leitura dos votos por um Secretário, e sua anotação
w outro, à medida que í )rem apurados;

X - invalidaçao da cédula que nao atenda ao disposto no
inciso 1;

Xl - reclaça(), 1eli Secretarios. e leitura, pelo Presidente,
do boletim com o resultado da votação.

Art. 265 - As proposições acessórias, compreendendo os
requerimentos incidentes na tramitação, serão votadas pelo
processo aplicável à proposição principal.

Seção III
Do Encaminhamento de Votação

Art. 266 - Anunciada a votação, esta poderá ser encami-
nhada pelo prazo de dez minutos, incidindo sobre a proposi-
ção no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que
a votação se dê por partes.
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1' - Nio serÏ recebido re(fUeFllflCflt() que objetive limitar
o número de oradores para encaminha menu) de )t:IÇ( de
proposição.

2' - cncanunhamentc de votação dc mak'ria
destacada pode-rão falar, pelo prazo de (-inco minutos, três
1 )eputados. sendo uni a favor. com preferência para o aut( )r do
destaque, um contra, e o relator.

Seção IV
1 )a Verificaç de Votação

Ali. 267 - O requerimento) de, verificação de volaç'a() e
privativo do processo simbólico, podendo ser repetido uma vez.

Art. 268— Para a verificação, o Presidente sol icitar:í dos
Deputados que ocupem os respectivos lugares no Plenário
e convidara a se levantarem OS que tenham votado a favor,
repetindo-se o procedimento quanto ) a apUr2IÇI() dos Votos
contrários.

Parígraí( ) LIt)i(( - () Deputado ausente na votaçk) ni(
poderá participar da verificação.

Seção V
Do Adiamento) de V( )tação)

Art. 269 - A votação poderá ser adiada uma vez, a
requerimento de Deputado,  apresenta do até o momento em
que for anunciada.

§	- O adiamento) será concedido para a reunião
seguinte.

§ 2 - Considerar-se-á prejudicad o requerimel)l( ) que,
por esgotar-se o horário da reuniio ou por falta de t/l1orIflh?,
deixar de ser votado.
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CAI'ÍTIJI.O IV
Da Redação Final

Art. 270 - Terão redação final a proposta de emenda à
Constituição e o projeto.

§ P - A Comissão de Redação, no prazo de cinco dias,
emitirá parecer, em que dará forma à matéria aprovada,
segundo a técnica legislativa, corrigindo eventual vício de
linguagem, defeito ou cri-<) imaterial.

§ 2 - () projeto suJeit( à deliberação conclusiva de
comissão, após aprovado, será encaminhado à Comissão de
Redação.

§ Y - Apresentado o parecer de redação) final, e apos sua
distribuição em avulso, será ele discutido e votado:

- em Plenário;
II - na comissão que houver deliberado conclusivamente

sobre o projeto.
Art. 271 - Será admitida, durante a discussão, emenda à

redação final, para OS fins indicados no § P do art. 270.
Art. 272 -- A discussão limitar-se-á aos termos da redação, e

nela somente poderão tomar parte, uma vez e por dez minutos,
o autorda emenda, o relatorda Comissão de Redação e OS Líderes.

Art. 273 - Aprovada a redação final, a matéria será
enviada, no prazo de dez dias, à sanção, sob a forma de
proposição de lei, ou à promulgação, conforme o caso.

CAPITULO V
Das Peculiaridades do Processo Legislativo

Seção 1
Do Regime de Urgência

Art. 274 - Adotar-se-á regime de urgência para que
determinada proposição tenha tramitação abreviada:

- por solicitação doGovernador do Estado, para projeto
de sua autoria, nos termos do art. 220;
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II - d re(ieriillento.
Art. 2' - Na trarnit1c() Sob r(.ime de urgência, dispensar-

se-L() as eXiteiici:is regimentais, Sal\( ) as de parecer e qiivnim.
Art. 27() - A discussão de proposição em regime de

urgência fl( ultrapassará  (I uatr( ) reu n i(es consecutivas, con-
dede sua inclusão ) na ordem do diz i.

 277 - No regime de urgência. OS prazos regimentais
scril() reduzidos i metade, arredondando-se a fração para a
unidade superior.

Seção II
1 )a Preferência e do 1 )cst:ique

Art. 278 - A preferência entre as proposições, para
dliSCu5Si() e votação, obedecera i ordem seguinte, que podci-:i
ser alterada por eieliberaçio do Plenário:

1 - proposta de emenda à Constituição:
EI - pr( )jet() de lei do plano plurianual:
III - projeto de lei de diretrizes orçamentárias;
IV - projeto ele lei do orçamento e de abertura ele crédito;
V - projeto sob regime de urgência:
VI - veto e matéria devolvida ao reexame do Plenário;
VII - projeto ) sobre matéria de economia interna da

Assembléia ou ele' iniciativa de Tribunal Estadual;
VIII - projeto de lei complementar;
IX - projeto de lei orgânica, estatuLiria ou equivalente a codigo;
X - projeto de lei ordinária;
XI - projeto ele resolução.
Art. 279 - A proposição com discussão encerrada terá

preferência para votação.
Art. 280 - No se admitirá preferência de matéria em

diSCUSSà() sobre outra em votação.
Art. 281 - Fntre proposições da mesma espécie, terá

preferência na discussão aquela que já a tiver iniciada.
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Art. 282 - Não estabelecida em requerimento aprova-
do, a preferência entre emendas será regulada pelas seguin-
tes normas:

1 - o substitutivo preferirá à proposição a que se referir,
e o de comissão preferirá ao de Deputado;

TI - a emenda supressiva e a substitutiva preferirão às
demais, inclusive à parte da proposição a que se referirem;

III - a emenda aditiva e a m )dihcativa serão votadas logo
apos a parte da proposição que visarem alterar;

IV - a emenda de comissão preferirá à de Deputado.
Parágrafo único - O requerimento de preferência de uma

emenda sobre outra será apresentado antes de iniciada a
votação da proposição a que se referir.

Art. 283 - Quando houver mais de 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 da Assembléia.

Art. 284 - A preferência de urn projeto) sobre outro
constante da mesma ordem do dia será requerida antes de
iniciada a apreciação da pauta.

Art. 285 - O destaque, para votação em separado, de
dispositivo ou emenda será requerido até anunciar-se a
votação da proposição.

Art. 286 - A alteração da ordem estabelecida nesta seção
não prejudicará as preferências fixadas no § 1° do art. 69 e no

7' do art. 70 da Constituição do Estado e no § 1 k-' do art. 206
deste Regimento.

(1) Vide Deliberação da Mesa nQ 794/92.
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Seção III
Da Prejudicialidade

Art. 287 - (à )nsideram-se picjud icid s:
- a discussac ) 'u a votação de pn )posiç'á() idêntica a outra

que tenha Sido If( )Vad:I ou rejeitada n:i mesma sessão Legislativa:
II — a discussá ou a VOIiIÇà() de í )rO pOSi Çà o) semelhante

a outra considerada inconstitucional pelo Plenário:
III — a eliscussao ou a votação ele pr )poSiCo anexada a

outra, (1uand( ) aprovada ou rejeitada a primeira:
IV - a F( )Sia( ) e as emendas incompativeis com

substitutivo a)r( )\1(l( )
\/ - a cilicilda ou a subemenda de matéria idêntica :t de

outra aprovada ou rejeitada;
VI - a emenda ou a subemenda em sentido contrário ao

de outra OU ele disposição aprovada:
VII — o requerimento com finalidade idêntica à do

aprovado;
VIII - a emenda OU parte de proposiçào incompatível com

matéria aprovada eu) votação destacada.

Seção 1V
1 )a Retirada de Pr( p skao

Art. 288 - A retirada ele prop()sia( será requerida pclo
autor, após anunciada t SU1 CIiSCU5Sà() OU VOtaÇào.

1ITULO VIII
Regras Gerais de Prazo

Art. 289— Ao Presidente da Assembléia e ao de comissao)
co )mpete fiscalizar o cumprimento eh )5 prazos.

1) Vide	da Me,si n° 794/92.

104 •	 Regimento Interno da Assembléia iÁ''iIatira



Art. 290— No processo legislativo, OS prazos sio fixados:
- por Ifles;

II - p01' dia;
III - por hora.
§ 1 - Os prazos indicados neste artigo contam-se:

- de data a data, no caso do inciso 1;
II -excluído o dia do começo e incluído o do vencimento,

no caso cio inciso 11;
III - dc minuto a minuto, no caso cio inciso III.
§ 2 - Os prazos cujo termo inicial ou Final coincida com

sábado, domingo OU feriado têm seu começo OU término
prorrogado para o primeiro dia útil.

Art. 291 - Os prazos são contínuos e mio correm no
recesso.

Art. 292 - Os pedidos de informação, assim consideradas
as diligências, não suspendem OS prazos.

TÍTULO IX
Da Posse cio Governador e do Vice-Governador

Art. 293 - Aberta a reunião solene para a posse cio
Governador e do Vice-Governador do Estado, o Presidente da
Assembléia designará Comissão de Deputados para recebê-los
e introduzi-los no Plenário.

Parágrafo único - O Governador e o Vice-Governador do
Estado tomara() assento ao lado cio Presidente da Assembléia.

Art. 294 - Prestado o compromisso constitucional, o
Presidente da Assembléia declarará empossados o Governa-
dor e o Vice-Governador cio Estado, lavrando-se termo em
livro) próprio.

Art. 295 - Vagando o cargo de Governador e de Vice-
Governador cio Estado, ou ocorrendo o impedimento des-
tes, à posse de seu substituto aplica-se o disposto nos
artigos anteriores.
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TÍTULO X
1)0 Coni pa recimento de A ut( )ridacles

i\rt. 296 -0 Presidente da Assembleia convocará reunião
especial para ouvir o (' )vernador do Estado. quando este
manifestar o propósito de CXOÍ assunto de interesse público.

Ari. 297 - A C(flV )caÇ() de Secretário de Estado OU

dirigente de entidade da Administração Indireta, para C( )Iflpa-
recerein a( ) Plenari( da Assembleia. ()(i a qualquer de suas
comissões, a eles será comunicada, p( )r ( )hci( . com a indicação
do assunto a ser tra t:I(l( e da data designada para seu
com pareci niento.

§ U , - Se não puder atender à conv caçk), a 'JUt >ridade
apresentará justificação, fl() prazo de três dias, e prop( )rã t()VI

data e hora para seu C( )mpareciment( ).
2' - O não-comparecimento injustificado de Secretário

de Esta(-h> C( )nstitui crime de responsabilidade, nos termos da
legislação federal.

Au. 298 — O Secretário de Estado poderá solicitar à
Assembléia ou a alguma de suas comissões que designe data
para seu comparecimento. a fim de expor assunto de relevân-
cia de sua Se(.-retaria.

Parágrafo) úflie - ( ) e mparecimenu) a que se refere este
artigo dependerá de prévio entendimento com a Mesa da
Assembléia.

Art. 299— Poderá ser prorrogado, de ofício, pelo Presiden-
te da Assembléia, o tempo fixado para exposição de Secretário
de Estado, ou de dirigente de entidade da Administração
Indireta, e para debates que a ela sucederem.

Au. 300— Enquanto na Assembléia, o Secretário de Estado
ou o dirigente de entidade da Administração Indireta ficam
sujeitos às normas regimentais que regulam os debates e a
(JueSiJo de ordem.
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TÍTULo XI
1)o Processo nos Crimes de Responsabilidade do

Governador e do Vice-Governador cio Estado e de
Secretário de Estado

Art. 301 - O processo flOS crimes de responsabilidade do
(;o'crnacior e cio Vice-Governador cio Estado e de Secretário
de Fstad() obedecerá 21 legislação especial.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo ao
Pr()curaclor-Geral de justiça e ao Procurador-Geral cio Estado.

TÍTULo XII
Do Credenciamento dos Representantes dos

órgãos de Comunicação

Art. 302— Os órgãos de comunicação poderão credenciar-
se perante a Mesa da Assembléia para exercício das atividades
jornalísticas, de informação e divulgação.

1"— Somente terão acesso às dependências privativas cia
Assembléia os jornalistas e demais profissionais credenciaclos,
podenelo a Mesa da Assembléia, a qualquer tempo, rever o
creclenci a niento.

§ 2' - Os jornalistas e demais profissionais credenciados
poderão congregar-se em comitê.

TÍTULO XIII
Disposições, Finais e Transitórias

Art. 303 - É vedada a CCS5o) cio Plenário para atividade
não prevista neste Regimento, exceto quanto à realização de
convenções regionais de partidos políticos.

I'anígrafo único —A Assembléia Legislativa destinará espaço
físico para a realização de eventos promovidos por entidades da
sociedade civil, e outros de iniciativa de partido político, flãO
compreendidos no caput, nos termos de regulamento próprio.
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Ari. 304 - Os serviços administrativos (ki Assembléia
serão executados pela sua Secretaria e reger-se-ao por
regulamento) proprio.

Art. 305 - Nos casos omissos, o Presidente cia Assembléia
aplicará o Regimento Interno cia Câmara dos Deputados e,
subsidiariamente, as praxes parlamentares.

Art. 306— Até a entrada em vigor cia lei complementar a que
se refere o art. 159, 1, cia Constituição cio Estado, serão aplicadas,
quanto) aos prazos de encaminhamento à Assembléia Legislativa,
as normas do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitárias aos projetos relativos ao> piano plurianual, à lei de
diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual.

Parágrafo único - Esgotado o prazo estabelecido no art. 216,
o projeto de lei cio orçamento anual poderá ser incluído em ordem
cio dia, para discussão e votação, a requerimento aprovado.

Art. 307 - Nos trinta dias subseqüentes ao cio início cia
vigência desta Resolução, proceder-se-á à composição das
comissões pemanentes criadas neste Regimento e à eleição
dos respectivos presidentes e vice-presidentes.

Art. 308 - A tramitação dos projetos recebidos cm data
anterior à do início cia vigência desta Resolução não se
sujeitará às normas deste Regimento.

Art. 309 - Na hipótese de verificação cio quorum, a
presença poderá ser confirmada pelo próprio Deputado,
através de painel eletrônico, quando houver.

Art. 310 - Esta resolução entrará cm vigor trinta dias após
sua publicação, ressalvada a disposição cio art. 67, § 4', que
vigorará a partir de 1v de fevereiro de 1991.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de
maio de 1990.

O PRESIDENTE - Kemil Kumaira
O 1 9 SECRETÁRIO - Elmo Braz
O 2°--SECRETÁRIO - Márcio Maia
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• Decisões Normativas da Presidência

• Deliberações da Mesa
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N o 1

'lendo em Vista as IflOdifiCac()CS cStUI)elecidaS pelo flOV()

ffi--giniento Interno t() tocante às comissões permanentes da
Casa e a sua competência específica e considerando a neces-
sidade da adaptação da matéria distribuída às comissões ainda
na vigência do antigo Regimento à flOV1 ordem regimental,
esta Presidência, usando das atribuicões que lhe confere o art.
53, inciso XX, do Diploma Interno vigente, decide promover
a adequação dos despach ) di matéria CIU tramitação, de
ac( )rd( ) com a competência cstal)ciccida no) art. 103, esclare-
cend , ainda, que tal adequ:R:u ) nao inhl)lica reabertura dos
prazo,,; regimentais.

CORRELAÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE AS
COMISSÕES ANTIGAS E AS NOVAS

Comissões de Serviço Público e de Obras Públicas -
()missão de Administração Pública:

Comissão de Agropecuária e Política Rural - Comissão de
Agropecuária e Política Rural:

Comissão de Assuntos .Municipais e Planejamentos Regi-
onais - Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização;

Comissão de Ciência e Tecnologia - Comissão de Ciência
e Tecnologia;

Comissão de Constituição e Justiça - Comissão de Cons-
tituição ) e Justiça;

Comissões de Proteção) e Defesa do Consumidor e de
Abastecimento) - Comissão de Defesa do Consumidor;

Comissão de Segurança - Comissão de Defesa Social;
Comissões de Educação, de Turismo e de Patrimônio

Histórico e Artístico e Cultura - Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e 'l'urismo e Lazer;
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Comissões de Assuntos Chi St 1 )FNF e Estímulos Fiscais.
de Economia. de Finanças e (I)rcamento e de Fiscalii.açio
Fininccirt e Tomada de Contas - Coinisso de FiscaIiy.açto
Financeira e ( )rç:iti'tenti ria;

&inissio de 1 )elcsa do lVIcio Ambiente - Comissão de
Meio Ambiente;

Comissio de Energia. Minas e Metalurgia - Comissão de
Política Energética. Ilídrica e Minei-ria;

Coiiissio de RedLcJ() - C( )lfliSS o de RecIaçio;
(ciiiissões de SJú(.le e de AçJ() S( )CLII - Comissão de

Saúde e Açio ( )cia 1.

Mesa da Assembléia. 2 de agosto de 1990.

I)cputaclo Kernil Kumaira, Presidente

Proferida em 2/8/90 - 456a R.O.
Publicada em 4/8/90 - D.L, fi. 31v, col. L
Referência - Correlação de competência entre as

comissões antigas e as novas (art. 103 do Regimento
Interno)
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 2

Distribuição às comissões
permanentes de proposições previstas
no art. 104 do Regimento Interno, em
face da disposição do art. 187.

Tendo em vista a natureza conclusiva atrii)Uída às deci-
sões das comissões permanentes pelo art. 104 do novo Texto
Regimental e em face da aplicação combinada da tramitação)
prevista flOS arts. 195 e seguintes, bem como flOS demais
dispositivos aplicáveis, esta Presidência vinha distribuindo
apenas i comissão) de mérito osos projetos relacionados nos
incisos 1 e 11 do mencionado art. 104, por entender resultar de
unia tal combinacão de disposições, também, um caráter de
decisão final sobre essas matérias. É que, transplantando-se
para o âmbito das comissões, por força do art. 106, as regras
procedimentais observadas em Plenário, o relator da proposi-
ção, naqueles casos, passou a ocupar o lugar destinado à
comissão, desempenhando esta as funções cio próprio Plenário.

Assim sendo, a possibilidade de uma nova decisão de
mérito, dentro de um mesmo turno de discussão e votação, n()
se compatibilizaria com as essencialidades que delineiam a feição
cio processo consagrado no 1)ipk)ma Interno, a menos que essa
nova decisão estivesse expressamente prevista no texto.

Em face, porém, da norma contida no art. 187, combinada
com a competência estabelecida na alínea a cio inciso V do art.
103, verifica-se que, pelas regras cio novo texto, fl() mais cabe
à (:()missão de Constituição e Justiça pronunciar-se sobre o
mérito das proposições que, cm geral, lhe são distribuídas,
corno) ocorreria em decorrência do ali. 13S do diploma
revogado. No novo processo, a Comissão de Justiça somente
se manifesta quanto ao mérito dos assuntos submetidos a seu
estudo nos casos previstos nas alíneas h, c e dclo mencionado
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art. 103. iflcis() V. Nos demais casos, ela se limita ao exame
preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e 1ei.a1 das
pr( )poSiÇões.

l'or essas rizocs - e l)USca fl(h ), ria aplicaça() d( ) fl( )V(
Regimento, () Verda(leir() alcance <.l(--seu art. 187. a Presidencia
decide rever seu enten(liment() inicial e passa a distribuir as
proposições dos incisos 1 e II do i!1. 104 - projetos de lei ( )
dc resol uCio aJ)reciad( )S conclusivamente pelas comissÔcs -
também para o exame preliminar da Comissão de ConstituicÏo
e Justica. akm dc sua distribuiçu a uma única outra (( miissa .

(luzil coinpetirí ( ) exame dos aspcct( )s dc mflCrit.() da pn p >sict .

Mesa da Assembléia, 11 dc seteflhl)ro de 1990.

Deputa(-10 Nemil Numaira, Presidente.

Proferida em 11/9/90— 470a R.O.
Publicada em 13/9/90 - I).L. fi. 26, cols. 1 e H.
Referência - Distribuição às comissões permanen-

tes de proposições previstas no art. 104 do Regimento
Interno, cm face de disposição do art. 187.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 3

Possibilidade da apresentação
de emenda a projeto incluído cm
ordem do dia sem parecer de comissão
ou no CS() do 5 1° do art. 220 do
Regimento.

Esta Presidência tem \-Crificado a ocorrencia de dUVi(L1S
(fULflt() à possibilidade cia apresentação de emenda a projeto
sujeito a tramitação normal OU de iniciativa governamental
com solicitação de urgência, incluído em ordem do dia sem
parecer de comissão ou, a inda, no caso do § 1° do art. 220 do
Regimento Interno - inclusão) obrigatória de projeto governa-
mental, com sol)restamento dos demais assuntos.

Embora a questão já venha sendo esclarecida pelas
assessorias competentes, a Presidência considera conveniente
estabelecer, sobre o assunto, a decisão normativa que passa a
f )rmular.

O art. 195, § 2(j, do Diploma Procedimental é expresso
quanto a que emendas podem ser apresentadas, em Plenário,
a projetos de lei ordinária no decorrer das discussões. Como
essa norma se aplica às proposições referidas e em cuja
tramitação) se verificaram as dúvidas em epígrafe, a Presidência
entende ser inquestionável o direito do Deputado de apresen-
tar emenda em Plenário, no citado momento processual,
inclusive nas situações apontadas, já que a Lei Interna, em
nenhum instante, excluiu tal prerrogativa regimental do par-
lamentar.

Acresce a circunstância de que, por seus arts. 147, 5 29, e
223, o Regimento não apenas explicita a possibilidade da
ocorrência de emendas como também não limita sua apresen-
tação ao relator de Plenário.

Assim sendo, o Deputado pode apresentar emenda em
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Plen:irk) tant( a projeto sUjeil( ) . 1 trainitaça() normal ('( )ftI() 1O5

F( )jet( s dc ifli('iatiVa governamental mcm ftl()S C11 )idelfl do
(11.1, sem parecer das comissoes, mesni( na hipótese d arE.
220, 5 P.

Neste úliiiii0 caso, ou seja, em pr )jetos de iniciativa
g( )vernamental (--( )Ifl urgência estabelecida l)elO atito t-, depois
de decorrido o prazo de 45 dias para sua apreciação, a
Presidência mantém a praxe, que já VtTYi ad( )tando, de permitir
- e ate aconselhar - que as emendas qUe, p( )rvefliura, venham
a Ser a presentadas ( ) sejam ai rIVCS d( ) FClat( )F de Plena TI( ), para
que este, de urna só vez, se pronuncie 5( )bre o pn 1c1 ) e as
emendas.

Neste último caso. portanto, fica mantida a anlecipacão
cio recel)irnent( das emendas, por ni )tiv() de economia
pr )cessual e à vista daSiRiaÇã() peculiaríssima (--11 1 quea
hipótese ocorre e 4UC implica extrema urgência para a
apreciação da matéria.

Mesa da Assembléia, 27 de noveml)r() de 1990.

r)eputm(i() Kernil Kumaira, Presidente.

Proferida cm 27/11/90 - 493a R.O.
Publicada cm 29/11/90 - D.L, fi. 48, col. II.
Referência— Possibilidade da apresentação de emen-

da a projeto incluído em ordem do dia sem parecer de
comissão ou no caso do 1" do art. 220 do Regimento
Interno (arts. 195, 5 2°; 147, 5 2; 220, 1°; e 223 do
Regimento Interno).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 4

Inteligência do 1° do art. 220
do Regimento Interno.

Os projetos de iniciativa governamental, para cuja tramitação
()autor estabeleça regime de Urgência, devem ser apreciados pela
Assembléia em 4 dias, sob pena de se ver esta impedida de
apreciar qualquer outro assunto, até que se ultime a votação. A
inclusão do projeto em pauta, nessa hipótese, é automática, e sua
apreciação há (IUC ser realizada cm um único turno.

Este, o mandamento que se contém no § 1 ' do art. 220 do
Regimento interno e, não fossem certos desdobramentos de tal
disposição, em sua aplicação prática, desnecessária seria a
expedição de decisão normativa para seu correto entendimento.

Com efeito, ao utilizar-se da expressão "turno único", no
citado dispositivo, o legislador acabou por possibilitar que o
intérprete se afaste do verdadeiro espírito informativo do
Diploma Procedimental, no que concerne ao disciplinamento
da tramitação de projetos, quando daqueles casos em que o
decurso do prazo alcança a proposição já em fase de 2 turno.

Em tal hipótese, para que se operasse a discussão e a
votação do projeto, segundo a figura regimental do turno
único, a interpretação literal cia expressão em epígrafe resul-
taria em que a Presidência tornasse sem efeito todo o trabalho
de elaboração legislativa levado a cabo, tanto em Plenário,
como nas Comissões, no correr do 1 turno, com o (1UC SC
retiraria a validade de um sem-número de atos jurídicos
perfeitos, tais como a apresentaçàc) tempestiva de emendas, a
emissão de pareceres e o próprio pronunciamento soberano
do Plenário, com ou sem alteração dos termos originais da
proposição.

. 117



Diante ck) evidente absurdo desse resultado, por t( dos os
aspectos nocivos, porque C( >nt rario mesmo ,i consecuçao dos
reais objetivo,',  da disposiça(). V( )Itada claramente para uma
ulti111R), tão rápida e simples quanto flOSSÍVCI, da apreciação
da matéria, sem prejuízo de seu detido exame, a Presidência
passou) a atribuir à norma mi i ten d i mento  que, a seguir, expõe
e que sedimenta a presente decisão.

\a tramitação dos pro )jet( )s de iniciativa governamental
previsi( )5 no ari . 22() do Regimento) Interno,  sera in:iilt ida a
validade dos atos processuais pratica(l( )S'Jfltefl( riflcflte i
superveniência (lo decurso de prai.o estai )eiecido pelo) 1 do
mesn1( ) dispositivo), sempre que esse lato ocorra.

Fni tal hip )I(_,se. o turno em que se l'ari a discussu e a
Votaça() da matéria terá as seguintes características:

- 1 )e turn( ) unico , quand ainda flào)c( )ncluida a apreciação
da iliatefla em 1 turno, com ampla possibilidade de apresentação
de emendas em Plenário, desde que pertinentes, considerando-
se o pr )nunciamento de comissões, regimentalmente emitido
sobre a proposição, como parecer para turno único.

II - De 2 turno, quando já concluída a apreciação ) da
matéria em 1 turno, cornas restrições oposta,,, à apresentação
de emendas pelos § 2 u e 3- cio art. 196 do Regimento 1 nierno,
mantida a validade do vencido) em 1' turno), ainda que sua
formalização não se tenha operado.

III - Em ambos os casos, a inclusão cio projeto) em
pauta, sem o correspondente pronunciamento d:is (OfliiS-

sões, acarretará a aplicação do art. 223 do Texto Regimental.
Esta, a decisão.

Mesa da Assembléia, 4 de dezembro de 1990. 

Deputado Kemil Kumaira, Presidente.

118  •	 Re'inzc,itu Interno da Assembléia 1,e,'i.s1at:ya



Proferida em 4/12/90 - 498" R.O.
Publicada em 6/12/90 - I).L., fi. 39, cols. 1 e II.
Referência - Inteligência do S 1° do art. 220 do

Regimento Interno (validade dos atos processuais prati-
cados anteriormente à superveniência do decurso de
prazo estabelecido pelo 5 1° do art. 220— turno único e 2°
turno).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 5

A Pi sidilncia acolhe a dccis!) d( ( lcgio dc 1 ideres e
fixa em seis o limite máximo para o funcionamentoconcomitante
de C( )tflISSOCS parlanientares dc in(luérito.

Frn ILI 3'91

l)eputic10 Ronieu (uciroz, Presidente.

ACORDO DE LIDERANÇAS

IXmo). Sr. Presidente da Asscmbkia Legislativa cio) Estado
de Minas Gerais:

Os Líderes de Bancadas com assento nesta Casa concor-
dam em que V. Exa. estabeleça em seis o limite maximo) para
O luncionamento) coflComit;inte de comissões parlamentares
de in(iu(rito.

Sala de Reuniões, 14 de março de 1991.

Geraldo Rezen(_le, PMI )R - Antônio Fuzatto, 1']- Wilson
Pires. PRN - Cleuber Carnein . PFL -Jose Militão. PSI)U -José
Ferraz, PRS - Guílter Monteiro, P1.- l3ene Guedes, ifl'l -José
Bonif:ieio, P1)S - Ihrahim Jacoh, PDT - 'Wellington de (astro,
PM N - Auiton Vilela, 1)l)(' - Amílcar I'ado)vani, PTR.

Proferida cm 11/4/91 - 374 R.O.
Publicada em 13/4/91 - 1).L., fi. 49, col. 11.

Referência - Limita em seis o número de CPIs funci-
Oflafld() concomnitantemente.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N 9 6

Possibilidade de recebimento
de proposições nas reuniões
ordinárias de debates.

No exercício de suas atribuições regimentais e atenta ii
necessidade da adoção de interpretaca() que melhor
corresponda ao espírito do Diploma Procedimental, no que
concerne ao disciplinamento das reuniões ordinárias, Como SC

vê de seu Título II, Capítulo III, a Presidência decide rever o
entendimento em virtude do qual a aprescntacao) de propc si-
ç(es tem sido exclusiva das reuniões deliberativas.

Com efeito, um exame atento das disposições que
integram o art. 19 da Lei Interna, confrontadas com os demais
dispositivos disciplinadores da realização das reuniões públi-
cas da Assembléia, resulta na conclusão de que, não apenas
inexiste qualquer impedimento expresso à apresentação de
proposições nas reuniões de debates previstas no inciso 1 do
mencionado art. 19, como também de que tal prerrogativa
regimental se compatibiliza perfeitamente com a natureza e o
sentido dessas reuniões.

Assim sendo, a Presidência reforma o entendimento anterior
para permitir, a partir desta data, que proposições encaminhadas
à Mesa, nos momentos regimentais próprios, sejam recebidas e
registradas em ata, dando-se início a sua tramitaç().

Esclarece finalmente que, por determinação expressa
desta Presidência, foi recebida proposição encaminhada à
Assembléia pelo Poder Executivo e lida na correspondência
do dia 24 do) corrente.
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Mesa da Asscmhkia. 27 dc junho de 1991.

1 )cputad I( incu Queir '., Presidente.

Proferida em 27/6/91 - 88 4 R.O.
Publicada em 29/6/91 - D.L., fl.49, cols. 1 e II.
Referência - Possibilidade de recebimento de pro-

posições nas reuniões ordinárias de debates (Título II,
Capítulo III, art. 19, 1. do Regimento Interno).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA M'7

Composição das Lideranças da
Maioria e da Minoria. Inexistência de
Vice-Líderes.

O ilustre Deputado Tarcísio Henriques fez chegar a esta
Presidência, no dia 8 de agosto último, Ck)CUmflent() subscrito)
pelo Deputado José Laviola, Líder da Maioria, Contendo
indicação de seu nome para a Vice-Liderança respectiva.

A existência da figura de Vice-Líderes da Maioria e da
Minoria não vem sendo reconhecida, na interpretação do
Diploma Interno. Esta Presidência, porém, cm atenção tanto
ao) signatário da indicação como à pessoa do indicado analisou
detidamente as normas regimentais atinentes à espécie, antes
de adotar qualquer decisão a respeito, e, ao final, chegou à
Conclusão) que passa a expor, na presente decisão normativa.

O problema das Lideranças está disciplinado, em nosso
Regimento Interno, pelas disposições constantes no Capítulo
VII do seu Título 111. E um exame de tais dispositivos resulta
na verificação de que, sempre que o legislador pretendeu
compor as Lideranças com as figuras do Líder e do Vice-Líder,
lê-lo) expressa e inequivocamente, estabelecendo de maneira
exata a fórmula para a composição numérica das Vice-
Lideranças.

É o que se vê, no que concerne às Vice-Lideranças de
Bancadas, do art. 67, § 42, que consagra a fórmula proporcional
de um Vice-Líder por oito Deputados ou fração da respectiva
Bancada, e o que se constata, no que atine às Vice-Lideranças
(lo Governo, pela leitura do parágrafo único do art. 68, de onde
resulta que o Governo poderá ter até três Vice-Líderes. Esta
última regra, portanto, dada a natureza da liderança em
questão, é inteiramente diversa da primeira.

No que respeita porém às Lideranças da Maioria e da
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'\Iinona, o T'exto Procedimental se restringe à figura do Líder,
sem aludir, em nenhum momento, à d(> Vice-Líder, d( )nde se
Conclui que, nesse pass( ), fl() quis o legislador consagrar a
existência de Vice-Líderes, cuja regra de composição nuiri-
ca, aliás, não poderia ser a dos Vice-Líderes de Bancada, pela
mesma razão que não o é para os do Governo.

Assim sendo, (lUafl(I() O Regimento Interno. pelo) § 2'- de
seu ari 73, fala de Lidera ncas da MaI( )ria e da Minoria, pretende
referir-se exclusivamente à figura dos lideres, não incluindo
nesse conceito a dos Vice-líderes.

P( )r essas razões, a l'residcncia ratihca o entendimento, já
ce(lic . de que a COniX sicà das Liderancas da Ma i >ria e da
Minoria se restringe aos respectivos Líderes, não se esienden-
do à existência de Vice-líderes, e assim deixa de ac )lllcr a
indicacão em epígrafe.

Esta, a decisão.

Mesa da Asseinbkia, 14 de agosto de 1991.

Deputado R m ieu Queiroz, 1 'residente.

Proferida cm 14/8/91 - 98- R.O.
Publicada em 17/8/91 - D.L, fi. 49, col. II.
Referência - Composição das Lideranças da Maioria

e da Minoria. Inexistência de Vice-Líderes (art. 73, 2°, do
Regimento Interno).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 8

E entendimento cediço, em antiga jurisprudência da
Mesa, que, sempre que uma comisso emite um parecer, pode
apresentar emendas à proposição cm exame, ainda que se
trate de parecer sobre emendas.

I)eputado ROflICU Queiroz, Iresidentc.

Questão de ordem suscitada cm 9/10/91 - 51 R.E.;
publicada em 18/10/91 - D.L., fi. 43, col. III; suscitante:
Deputado Jaime Martins.

Decisão proferida em 9/10/91 - 51 4 R.E.; publicada
em 18/10/91 - D.L, fi. 44, col. II.

Referência - Possibilidade ou não de apresentação
de emendas no âmbito da comissão, quando esta estiver
apre-ciando emendas apresentadas em Plenário (5 10 do
art. 137 e S 2° do art. 195 do Regimento Interno).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 9

() Deputado Rot)erk ) ( arvali1( ) re quer que fl( ) se t( )mem
OS Votos dos Deputack s que hajam ocupado cargos de
confiança no Poder Fxecutivt , no exercício de 1990, (juafld()
da apreciação da prestaça de c ntas do ex-Governador
Newt()n ( a.l'd( )SO. () disp( )sitiv( ) ftiiflefl1a 1 citado pei( ) autor
cio pedid , para sua 1 undamentaea ). (_ ) ali. 29 da 1.ei 1 nierna
cUjo teor e o seguinte:

"Art. 2S9 —Tratando-se de asunt( em que tenha interesse
pess( )al , ( ) l )eputad() twa iinped id(> de V( )ta r, cofl'lptltada sua
presença para efeito de qlt'oïlIJ?l.'

Interpretando a n )rma Co )nstante fl( ) diSpositiV() em
questão, .1 Presidência da Assembleia. jt eii diversas ocasiões,
a última das quais em agosto de 1989,  )portunidade em que
tramitava pn )CCSSO de imp('adlnwnI o )ntra o referido G( )ver-
nacior, decidiu, em ca rLter 110 )rmativ( ), que o impedimento
regimental ( (1ueSt() de 1 ,01 -() lfltilït( ) d 1 )eputado, c( )mpenndi()
a ele próprio considerar-se. u na(. impedidode vo tar.

Como) o processo de to )nlada e de contas, COIlIO

SC Vê flOS arts. 22$ e seguintes da Lei Interna, é cia responsa-
bilidade pessoal cio Gwernad( r cio Fstad( ), tratando-se, por-
tanto, de c( )ntas a serem prestadas pelo Chefe do P()der
Executivo, no exercício de uma de suas competências inclivi-
duais, o que, em última anúlise, constitui aspecto) próprio da
fornia presidencial de go )verno, nto) p )deriamos estender aos
ocupantes de cargos de (( )ntiança nO ( werno a respo )nsahi-
liclade sobre a prestaça() das ditas co )nlas.

Assim sendo, a Presidência aplica () precedente contido
nas deciso)es mencionadas e, no USO das atribuições que lhe
vêm do s arts. 83 e $4 do Regimento, indefere o requerimento,
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deixando a critério dos Deputados que ocuparam cargos de
confiança fl() Poder Executivo em 199() considerarem-se
impedidos de votar ou flLO.

Belo Ilorizonte, 10 de dezembro de 1991.

Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

Proferida em 10/12/91 - 176 9 R.O.
Publicada em 12/12/91 - D.L, fi. 39, co!. 1.
Referência - Impedimento de voto aos Deputados

que ocuparam cargos de confiança no Poder Executivo,
no exercício de 1990, quando da apreciação de contas do
ex-Governador (art. 259 do Regimento Interno).
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I)ECISÀO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N' 10

I)r:t1n a presentad( )' a \lCSa (lt .\55C1fll)leiJ ( ), Requeri-
Incntos n'-'s 3.073, 3.08 .1, 3.099 e 3.104/92.

As referidas proposições foram recebidas floS termos do
ari. 21. inciso XVI, do Regimento Interno, que dispõe:

Art. 24S - Serií submetido a V( )taçào) o requerimento
escrito que S( )liciiar:

XVI - deIiberaço s( )I)re qualquer ( )utr( ) :isunto que nio
eSI)ec'itiC:ftl( expressamente neste Regimento e que flao se
retira a incidente sobrevindo n( ) curso da (li5CUsS() ou da
V( )1aÇI( )'

Por versarem tais requerimentos 5( )brc matéria de compe-
tência da administração o pública federal, a qual. ( r CoflSeguin-
te, escapa a fiscalização e ao controle do Poder Legislativo
Fstadual, na() se enquadram nos dispositivos regiI1'entais
atinentes a pedido escrito de informação. este dirigido ta()-
s incnte a autoridades estaduais.

Frn face do que dispõe o art. 246 do Regimento Interno,
a matéria em exame não se sujeita a parecer.

Pelo exposto. a Presidência decide submeter i cleliberaçao
do Plenário os Requeiment s n us. 3.073, 3.084, 3.099 e 3.104/92.

Mesa da Asscruhkia, 5 de maio de 1992.

Deputado Romeu Queir z. l'residente.

Proferida em 5/5/92 - 225 R.O.
Publicada em 7/5/92 - D.L.. fi. 53, Col. III.
Referência - Apreciação pelo Plenário dos requeri-

niernos de pedidos de informações a autoridades fede-
rais (art. 245, inciso XVI).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°11

Questão de ordem do Deputado
Adclmo Carneiro Leão sobre a
permanência dos Deputados do PRS
nas comissões e na Mesa.

O ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão formulou
questão de ordem na reunião ordinária do dia 5 de maio
último, desejando saber, em face de informações sobre a
extinção do PRS, como fica a situação> dos parlamentares
eleitos pela referida legenda, no que concerne ,.' t sua perma-
nência nas Comissões e na Mesa da Assembléia.

O art. 107 da Lei Interna estatui que a designação dos
membros das comissões permanentes prevalecerá pelo prazo
de dois anos a contar da instalação da P e da 3 a Sessões
Legislativas Ordinárias, salvo na hipótese de alteração da
composição partidária e de dissolução de bk)co parlamentar.
F do art. 117, dispositivo que se reforça pela disposição
constante no art. 46, resulta que será pela desfiliação do
partido - e fl() pela extinção deste - que o Deputado há de
perder seu direito de continuar como membro da comissão,
não se verificando, portanto, na última hipótese, a vaga na
comissão, como resultante da só extinção do partido.

Assim sendo, os parlamentares que integrem legenda
partidária que porventura se extinga, (levem permanecer em
seus cargos, nas comissões de que façam parte, até que suas
novas filiações venham configurara necessidade de adaptação
das composições partidárias desses órgãos colegiados, nos
termos do art. 99 e dos demais dispositivos aplicáveis do
Diploma Regimental.

Já no que concerne à permanência dos Deputados na
Mesa da Assembléia, o mandamento do art. 46 não deixa
margem a dúvidas: nem mesmo no caso de desvinculação de
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Seu paiiid(), (IUC e tiii11 das h)( )iesCs (te vaga nas u'( )IUISSOCS,

C01fl ) Se Vê (lo citado) 21r1. 1 1 •'. iier(Ie ( ) 1 )eJiUta(t( ) 5eU (lit'Cit()
de peri'ianência no cargo, a vista da eXI)i'eSSJ ressalva, nesses
Casos, quaflt( ) U()S membro )5 da lcsa da Assembléia ou da
Coniissio Repi'd'sefltatiVa, que permanecem nos cargos, para
os quais, aliás, t( )FLifl eleitos.

Finalmente, a l'residêi'wia ía't registrar que, quanto ao
pn blcma da extinçIo) d ! > .n'a( ) SC ('he( )u ainda a uma
deeisa final, unia vez que a niateria e enc )ntrasu/)/luIic'e. em

se rce u a 1.

Mes:t da Assemhk'i: 14 de !lLii() dc 1992.

i)eputi d( ) R* )flieu ( , )uei ro ., 1 residenie.

Questão de ordem suscitada em 5/5/92 - 225 a R.O.;
suscitante: Deputado Adel fl)() Carneiro Leão; publicada-
cm 19/5/92, D.L., fi. 55, col. I.

Decisão proferida cm 13/5/92- 230 R.O.; publicada
em 15/5/92, D.L., fis. 40, col. III. e 41, col. 1.

Referência - Permanência dos Deputados do PRS
nas comissões e na Mesa (arts. 46, 107 e 117 do Regimen-
to Interno).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N"12

Questões de ordem formuladas
pelo Deputado Gilmar Machado.
Vigência da Lei n° 10.120, de 1990, e
inteligência do art. 244, inciso XII, do
Regimento Interno.

Atendendo a sol icitaç-to formulada pelo I)eputado Gilmar
Machado, a Presidência informa a S. Exa. que a Lei n° lO. 120,
de 29/3/90, esta em vigor.

Esclarece mais que, muito embora j:i houvesse dissipado
a dúvida levantada na reunião ordiníria do dia 20 de maio
último, a propósito de estar ou não em vigor a referida lei, a
Presidência não (lera ainda, ao Plenário), a presente informa-

), por considerar haver perdido seu objeto a questão de
ordem em que tal indagação foi formulada, uma vez que esse
fato relacionava-se com a apreciação, por esta Casa, do Projeto
de Lei n 837/92, do Governador cio Estado.

Com a votação, em 2 turno, da referida matéria, a
Presidência entendeu não ser mais o Caso de decidir a questão,
por perda de objeto.

Com relação à questão de ordem suscitada, na mesma
reunião) e pelo mesiio parlamentar, sobre a inteligência cio art.
244, inciso XII, cio Regimento Interno, que trata de requeri-
mento) a ser despachado pelo Presidente, no qual se solicite
leitura de proposição a ser discutida OU votada, a Presidência
decide a questão, ratificando o entendimento, diversas vezes
reiterado pela Mesa da Assembléia, por seu Presidente, no
exercíciode sua competência como intérprete cia Lei Proceclimental,
como se vê do art. 83, inciso XIV, da mesma lei. E ratifica tal
entendimento pela afirmação de que os requerimentos cio art. 244
jamais constituíram peças imperativas, cujo deferimento se fizesse
impor ao Presidente da Assembléia.
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A figura regimental :ip()ntada pelo 1 )eputado GiIiiar
Machad( i e a mesma que, na )rdeill reimentaI revogada, se
C( )nsatrava no art. 22. iflcis \11I. anig() CSSC que integrava
a parte do capítulo dedicad as pn )p( sicões e referente aos
"Requerimentos Sujeitos 1 )eliheracLo do Presidente'.

() fato de o título (l() su 0 1uento) correspondente, fl(
1 )iph iïw em vigor. flUO nlen(l( )I1U 1 a expressão "sujeiR is a
ilul ilX1'aÇU)", nias "Sujeit( )s a duspicli ", em fla(la altera a
luest:1 c 1, porquanto, tio ii-l. c(miéni O elenco das

(( )mpelencias do Presidente. uni seu inciso XI, verifica-se que
Presidente tem a faculdade de decidir sobre os requerimen-

los sujeitos a seu dcspach . 1 decidir tanto) pode significar
deferir como indeferir.

AlLis, nem poderia ser liti entendimento, pois, pela
c )tnpreeflsâo mais elementar l s 1 al( s . ji se sabe que requerer
é uma forma de pedir, n5 de-

Acresce a circunstância de que os artigos de um texto de
lei fià() se podem tomar (( )I1 íc ) se l sscm compartiincnt(
estanques, devendo o intérprete buscar o verdadeiro sentido
da norma legal pela interpcnulr:Ra( ) (las diversas disposições
atinentes a cada questão.

No caso em epígrafe, nhifi(U e demais lembrar que. ao
Presidente, compete taml)eni. (( )tIl() se vê do art. 84, tomar
t ida e qualquer providência jue entenda necessária ao bom
andamento dos trabalhos. E, instalado um processo de obstru-

que nunca se cleix )U de reconhecer como direito
regimental do Deputado, se a Presidência entender que
detemiinado requerimento ('()l)StitUi expediente obstrucionista
excessivo, flO só pode c()1)1() deve indeferi-lo.

Finalmente, quanto ao) pedi(K) de que a Procurad iria-
( ;eral da Casa se pronuncie S( ibru a inteligência do art. 2e1,
inciso XII, a Presidência reitera sua afirmação de que é a ela,
Presidência, na sua condiçao de órgio do Poder, que compete
interpretar o Regimento Interno, e não a órgão da máquina
administrativa subjacente ao Po )der.
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A douta Procuradoria -Gera! da Assembleia, por vezes,
tem sido acionada para apresentar subsídios com base flOS

quais a Presidência formula seus jUÍZOS de valor e prolata suas
decisões.

Na (jueSt() em espécie, porém, flI() se considera neces-
Siri() O concurso de tais subsídios e, dessa forma, decide-se a
(lIJeSt).

Mesa da Assembléia, 17 de junho de 1992.

Deputado R( )mcU Queiroz, Presidente.

Questão de ordem suscitada em 20/5/92 - 235 a R.O.;
publicada em 22/5/92 - D.L., fl. 54, col. II; suscitante -
Deputado Guinar Machado.

Decisão proferida em 17/6/92 - 255' R.O.; publicada
cm 20/6/92 - D.L., fi. 54, cols. fl e III.

Referência—Vigência da Lei n° 10.120 e inteligência
do art. 244, inciso XII, do Regimento Interno.
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N" 13

Validade de parecer de
comissão emitido após decisão de
remessa do projeto à comissão
seguinte.

() Deputado 'l'ar('isi( ) Flenriques suscitou (jlleStU() de
( )rdel'Il lvi 1Quni( ) ( )r(i1aria da ( )lnissa() de Fiscalizacl(
Financeira e Orcamentaria do dia 8 de jUlho últifl( a qual.  em
razão ) da 1nt(ria, f( )i eflGlT)liflhada, vtri dIecisa( , a esta
Presidência.

Entende o ilustre autor da questa de ordem ( o
parecer da Comissão de Constituiç( ) (--Justiça  sobre ( ) Pr( )jeto
de Lei n 19/92 flO tem validade, por Ler sido emitido depois
que esta Presidência já havia deferido requerimento) de S. Exa.
e determinado a remessa do projeto t Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçanientria, por perda de prazo.

Examinando-se o processado referente t aludida pr po-
siç io , verifica-se que, realmente, o requerimento do Deputado
Tarcísi Ilenriques f )i deferido na reunião ordinária de
Plenario do dia 30 de junho, determinando-se assim que o
exame da matéria passasse, de imediato, I co1flisS( seguinte.
E o parecer cuja validade se questiona foi emitido em reunio
da Comissão de justiça no dia seguinte, 1 de julho.

O entendimento, diversas vezes reiterado pela Presidên-
cia da Assembkia, que atribui validade a parecer emitido por
comiSs:Lo ). aJ'X)S O vencimento) de Seu prazo regimental, inipi ica
necessariamente que, cm tal hipótese, nio se tenha verificado
despacho cio Presidente cia Assembleia, cieterniinando a
remessa da proposição a outra das c()liiiSSões para asquais
tenha sido distribuída. Do Contrario, nio fariam sentido os
prazos estabelecidos pelo art. 134 da Lei Interna.

Dessa forma, a Presidência ratifica seu entendimento
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anterior de que os prazos regimentais para a emissão de
pareceres não são preclusivos. Mas, uma vez determinada a
remessa da matéria à comissão) seguinte, t1flt() (1U1flt() ao
Plenário para inclusão em ordem do dia, cessa a prerrogativa
regimental do órgão que fl() a exercitou fl() respectivo) prazo.

Assim sendo, a Presidência considera procedente a
questão de ordem do Deputado Tarcísio Flenriques, declara
sem validade o parecer da Comissão de Constituição eJustiça
sobre o Projeto de Lei n<> e determina sua eXUflÇão) do
processado.

Esta, a decisão.

Mesa da Assembléia, 11 de agosto de 1992.

Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

Proferida em 11/8/92 - 2754 R.O.
Publicada em 13/8/92 - D.L, fi. 23v, coL 1.
Referência - Validade de parecer de comissão emiti-

do após decisão de remessa do projeto a COmISSãO
seguinte (art. 140, c/c o art. 244, inciso VII, do Regimento
Interno).
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1)ECISÃ0 NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 14

Para um melhor esclarecii'ilcnt() cl( ) Iflenario, cm face (las
questões de ordci suscitadas pel( )S Deputados Gilmar Macha-
do e António Carlos Pereira, a PresidC'ncia vai resumir o
entendimento consagrado em antiga e cediça jurisprudência
da Mesa sobre o alcance da disposição c()nstante 1)0) ar!. 128,
a cuja leitura procedeu há pouc ()S instantes ("Ar!. 12$ - Terá
c mputada a presenca para t( )d( )S ()s eleitos regimentais.
C( )m() se no Plenário ) estivesse, () 1 )eputad ) presente a reunia(
de C( )missa() de que seja menu )r( ). realizada no Palácio da
Inconfidência, conconuitantemente com reuniã() da Asseni-
hleia." ).

A referida disposição, eliiu ( ) legislador vem repetindo ciii
sucessivos textos regimentais, haja ViSt2l o teor do ai -t. 110 da
Lei Interna, revogada com a promulgaca() do Regimento em
vigor, estabelece que terá computada a presença, para todos
os efeitos regimentais, como se no Plenário estivesse, o
Deputado presente em reunião dc comissao dc que seja
membro, realizada no Palácio da Incontidência,
concornitaiilemente com retinia() da Assei ubldia.

O dispo )sitivo em análise, ( )rtanto, resulta em que as
presenças registradas em tal hipótese computam-se para efeito
de quortim nas votações, uma vez que esse efeito se inclui,
obviamente, entre "todos os efeitos regi menta is" a que alude
0) artigo.

Assini sendo, a presença (10) 1 )eputodo ciii COfliiSS.U) passi
a produzir a mesma co )nseq ncia (lo) em branco. Vale
dizer: o Deputado na() terá vota(k) nem a favor nem contra,
mas sua presenca se registra para a configuração do qiíriim
na votação).

1 )eputado R ineu Queiroz, lresidente,
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Proferida em 9/9/92 - 2914 R.O.
Publicada em 11/9/92 - D.L, fi. 34, co!. H.

Referência - Presença do Deputado em comissões
computada para todos OS efeitos regimentais (art. 128 do
Regimento Interno).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°15

Constituição de Bloco Parlamentar.

A Presidência vai decidir, em definitivo, as questões de
ordem formuladas, nas reuniões ordinárias dos dias 8 e 9
últimos, pelos Deputados Ivo José, Roberto Luiz Soares,
Cicuber Carneiro e Gilmar Machado, com referência a aspec-
tos regimentais atinentes à constitui(.-;i() de Bloco Parkiinentar.

Entendem OS Deputados leu José e Roberto Luiz Soares
não estar Sendo) observada, na constituição do Bloco Paria-
mentar Mineiro de Reorganiza( ão l)einocrá	Mtica - BRI ) -, o
mandam oento contido n art. 72, § 4 5> , cio Regimento Interno,
concernente à suspensão das atribuições e prerrogativas
regimentais dos Líderes das Bancadas integrantes cio Bloco.
Por outro lado, aponta taiTibélTi o Deputado Roberto Luiz
Soares a inexistência de atas das reuniões cm que as Bancadas
se teriam decidido por integrar a nova agremiação, questio-
nando, ainda, juntamente com o 1)cputaclo Gilmar Machado,
a aceitação, pela Mesa da Assembléia, da Bancada cio Partido
Democrático Social - PI)S - como integrante cio Bloco, à luz
cio disposto no caj)iit cio iriencionado> artigo.

Examinando, com o cuidado que o caso requer, OS
argumentos expendidos pelos dois últimos parlamentares
citados quanto à Bancada do PI)S, a Presidência chega à
conclusão de que os ilustres suscitantes das questões de ordem
têm razão: de fato, à luz cio disposto no art. 72 cio Regimento
Interno, a Bancada em epígrafe somente poderia integrar o
Bloco SC ambos OS seus membros houvessem subscrito o
respectivo documento constitutivo, O que não ocorreu. COm
efeito, numa Bancada de dois membros, um apenas não
satisfaz a exigência de maioria absoluta contida no capui cio
dito artigo.

Já quanto ao entendimento manifestado pelo Deputado
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Roberto Luiz Soares no sentido de que, na !rmalizaçào do
processo de constituição da nova entidade, seria essencial a
apresentação de cópia das atas das reuniões em que se teriam
decidido as Bancadas por se integrar nela, a Presidência
lamenta não reconhecer razão ao eminente parlamentar, já
que tal exigência se restringe, em nosso Diploma Interno, à
indicação de Lideranças, como se vê do § 2" de seu art. 67. Não
se trata, portanto, de formalidade essencial estatuída pela Lei
Procedimental para a constituição de Blocos Parlamentares.

Finalmente, no que respeita às atribuições e prerrogativas
regimentais dos Líderes das Bancadas integrantes, a Presidên-
cia, atenta também i() raciocínio manifestado sobre o issUnt()
pelo Deputa(k) Cleuber Carneiro, esclarece ao Plenário que a
norma do § 4° do art. 72, em nenhum instante, foi violentada
pela Mesa da Assembléia: as atribuições e prerrogativas
regimentais dos aludidos Líderes estão suspensas. O que não
se pode é confundir tais atribuições e prerrogativas - como
parecem estar fazendo os Deputados Roberto Luiz Soares e ivo
José - com prerrogativas de natureza meramente regulamen-
tar, ou seja, aquele conjunto de peculiaridades atinentes à
estruturação) administrativa dos respectivos Gabinetes parla-
mentares, as quais, por sua natureza, refgem ao contexto
disciplinar do Regimento interno, integrando-se no arcabouço
regulamentar referente aos fatos meramente administrativos,
subjacentes, portanto, ao Poder enquanto Poder, esfera na
qual se inserem - estes, sim - os fatos regimentais a que alude
o art. 72, por seu § 4°.

As conclusões, portanto, são as de que:
- a Bancada do Partido Democrático Social - PDS - não

integra o Bloco Parlamentar Mineiro de Reorganização Demo-
crática - BMRD;

ti - a apresentação pelas Bancadas das respectivas cópias
das atas das reuniões em que se teriam decidido por integrar a
nova entidade não constitui formalidade essencial imposta pelo
Regimento Interno para a formação de Blocos Parlamentares;
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111 - )s 1.íderes das Bancadas integrantes têm 5U5f)flSJ5
suas atribuições e prerrogativas regimentais.

Esta, a decisao.

Mesa da Assembléia, 10 dc março de 1993-

1 )eputado José Ferraz, Presidente.

Questões de ordem suscitadas em 8 e 9/3/93 - 345k'
R.O. e 346a R.O.; publicadas em 10/3/93— l).L., fi. 27, co!.
II, cm 18/3/93 - l).L., fi. 28, col. III, fi. 29, col. 1, fi. 30, cots.
11 e III e fi. 31, col. 1; suscitantes: Deputados IV() José,
Roberto Luiz Soares e Clêuber Carneiro.

Decisão proferida em 10/3/93 - 3474 R.O.; publicada
em 12/3/93, l).L. - fi. 17, co!. 1.

Referência - Constituição de Bloco Parlamentar (in-
teligência do art. 72, 4°, do Regimento Interno).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA 16

Atribuições e prerrogativas das
Lideranças no Bloco Parlamentar.

O ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira apresentou
questão de ordem na reunião ordinária de ontem, dia 10,
formulando à Presidência as seguintes indagações:

1	Quais são as atribuições e prerrogativas que deverão
ser assumidas pelo Líder cio Bloco Parlamentar?

2 ; ' - Quais São) as atribuições e prerrogativas das I.ideran-
ças das Bancadas coligadas com Bloco Parlamentar que estão
suspensas?

3 - Quais são) as atribuições e prerrogativas remanescen-
tes das Lideranças de Bancadas coligadas com o Bloco
Parlamentar, além da estabelecida no 1° do art. 74 do
Regimento Interno?

4 - Qual é o dispositivo regimental que embasa a
participação) individual de Deputados na Constituição) de Bloco
Parlamentar?

Em resposta à questão de ordem, a Presidência tem a
oferecer a seu nobre suscitante e ao Plenário os esclarecimen-
tos que a seguir se enumeram.

- As atribuições e prerrogativas a serem, de um lado,
assumidas pelo Líder do Bloco Parlamentar e, de outro,
suspensas das Lideranças das Bancadas coligadas sa() aquelas
constantes fl() Reginiento Interno da Assembléia em seu art. 69,
complementado pelos arts. 67; 71; 98; 99; 113, § 40; 118; 122,
iflCiSO XXIII; 145; 164; 165, inciso V, assim como o direito de
voto no Colégio de Líderes, como se vê do art. 74, § 1 11 

.

II - As atribuições e prerrogativas regimentais remanes-
centes dos Lideres de Bancadas, que resultam do texto
expresso da Lei Interna, restringem-se ao descrito no
art. 74, § 1.
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III - Às disposições regimentais atinentes a constituiïiu
de U1 )e( )s Parlamentares fll) (.( )ntemnplam a possibilidade de

Irti(-ipaçu) individual de I)eputados em tais entidades. Sefld()
na ç-oncliç-áo de repreSCfltaÇi() partidaria. a (lUL1 pode expres
sar-se pela figura da Bancada uniinembre.

Mesa da Assembléia, 1 1 dc março de 1993.

1 )eputado Jose Ferraz, Presidente.

Questão de ordem suscitada em 10/3/93 - 347a R.O.;
publicada em 25/3/93; !).L, fi. 17, co!. II; suscitante:
Deputado Antônio Carlos Pereira.

I)ecisão proferida cm 11/3/93 — 348 a R.O.; publicada
em 13/3/93 - D.L, fi. 25, co!. I.

Referência - Atribuições e prerrogativas de Lideran-
ças de Bloco Parlamentar (art.s. 69, 67, 71, 98, 113, 5 4°,
118, 122, inciso XXIII, 145, 164, 165, inciso V, 74, S 1°).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 17

Modificação do Cronograma
das Audiências Públicas Regionais.

As audiências públicas regionais integram o CICflC() das
atividades das comissões da Assembléia, (( )Ifl(.) SC Vê flOS aris.
101, inciso V, e 151 e seguintes, do Regimento Interno, normas
essas que se complernentam pelo disposto na ResOluç() n
5.117, de 13/7/92, e na Deliberação da Mesa n 856, de
27/4/93.

E é do art. 2 da citada Resolução n 5.117, de 1992, que
resulta a competência dos Presidentes das comissões perma-
nentes para elaborar o cronograma das audiências públicas
regionais, a se realizarem flO decurso da sessão legislativa.

Com efeito, dispõe o art. 2-:
"Art. 20 - Os Presidentes das comissões permanentes se

reunirão, no início da 5CS5o legislativa ordinária, para elabo-
rar o cronograma de audiências públicas regionais.

Parágrafo único - A realização ( -Ia reunião prevista neste
artigo dependerá da presença cia maioria dos Presidentes, na
primeira convocação, e de um terço, na segunda con-
vocação)".

Foi então no cumprimento cio disposto no artigo transcri-
to ) que os Presidentes das comissões permanentes se reuniram
em 16 de março último e estabeleceram o cronograma que em
uma nova decisão tomada na manhã de ontem, dia 5 de maio,
entenderam conveniente modificar, pelas razões já por todos
conhecidas.

A competência regimental, portanto, para o estabeleci-
mento ) de datas e localidades para a realização das audiências
públicas regionais é dos Presidentes das comissões permanen-
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les e na() (li) C()1éi() de I.i(IeFeS, u da Mes:i da Assen'bki:i
011 ainda dc quakuer ( ) Utf() (

Mesa da Assembki.i. () de m:tI() de 1993-

1 )eputado Elmiro Nasciti ei1l , 1 -Vice-Presidente, nas
funções tie PFesI(Ieflle.

Questão de ordem suscitada cm 5/5/93 - 374" R.O.;
publicada cm 19/5/93 - I).1.., fi. 29, col. III; suscitante:
Deputado Raul Messias.

Decisão proferida eii 6//93 - 375" R.O.; publicada
em 8/5/93 - D.L., fi. 20, col. II e III.

Referência - Modificação do cronograma das audi-
ências públicas regionais (arts. 101, inciso V e 151 e
seguintes do Regimento Interno; Resolução n 9 5.117, de
13/7/92, e Deliberação da Mesa n" 856, de 27/4/93).
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DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N 18

Estabelece normas comple-
mentares para a tramitação de

OCC55() relativo a alienação OU
COflCCSSO de terra pública.

Tendo cm vista a necessidade de Se dar cumprimento ao
disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição cio) Estado,
e avista da inexistência de uma completa normatizaçã()
regimental para a tramitação de processos atinentes a aliena-
ção ou concessão de terras públicas, a Presidência, no USO de
suas atribuições, especialmente da que lhe vem do art. 82 do
Regimento Interno, decide estabelecer, para esse fim e em
caráter provisório, as normas complementares que a seguir se
enumeram.

- Recebido, numerado e publicado o ofício do Gover-
nador do Estado que encaminhe processo de alienação ou
concessão de terra pública, seri ele inicialmente despachado
à Comissão de Agropecuária e Política Rural, que examinará
os pressupostos legais da matéria, com base no art. 103, inciso
II, alínea b, do Diploma Procedimcntal.

lI — Se a Comissão opinar pela aprovação da alienação ou
concessão proposta, o parecer concluirá pela apresentação de
projeto de resolução nesse sentido, o qual conterá os elemen-
tos de informação necessários à identificação do processo
respectivo.

III - Na hipótese de parecer contrário, suas conclusões
poderão ser revistas pelo Plenário, na forma do art. 105 do
Regimento.

IV -Sc o Plenário rejeitar o parecer a que se refere o item
anterior, o processo voltará à Comissão, que, em relatório
sucinto, apresentará o projeto de resolução.

V - Publicado, irá o projeto de resolução às Comissões de
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(. )nsIillli(ac) e Justiça. de Ar	cujria e Política Rural e de
Fiscziliz,içãoFinanceira e Orçamentiria, para OS fins dos arts.

e seguintes da Lei Interna.
VI - Promulgada a resolução, será o processo encaminha-

do ao Governador do Estado.
VII - A Assemhkia Legislativa manterI em arquivo cá pia

da íntegra dos processos aprovado )s e dos rejeitados.

Mesa da Asscmhkíia, 17 de juflho de 1993-

I)eputaclo lo )sc Fcrrai., Presidente.

Decisão proferida em 17/6/93_398 a R.O.; publicada
cm 19/6/93 - D.L, fi. 40, col. I.

Referência - Estabelece normas complementares
para a tramitação de processo relativo a alienação ou
concessão dede terra pública (art. 62, inciso Xxxiv, da
Constituição do Estado, e art. 103, inciso II, alínea "b", do
Regimento interno).
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DELIBERAÇÃO DA MESA N° 487

Estabelece flOffl11S complemen-
tares a disposições regimentais refe-
rentes a comissões e ao arquivamento
de proposições.

.A Mesa da Assembléia, flO uso de suas atribuições,
delibera:

Art. 1" - As proposições referidas no art. 104 da
Resolução n° 5.065, de 31 de maio dc 1990, serão distri-
buídas a apenas uma comissão, sem prejuízo do exame
preliminar da Comissão de Constituição e Justiça.

§ 1 - Os requerimentos previstos no dispositivo a que
alude o presente artigo prescindem do exame da Comissão
de Constituição de Justiça.

§ 2v — Independem de parecer os requerimentos de que
tratam as alíneas a e h do inciso III cio mesmo dispositivo.

Art. 2 - O prazo para a realização dos trabalhos de
comissão parlamentar de inquérito flo excederá ,1

(cento e vinte) dias, salvo se prorrogado por até metade de
sua duração original, a requerimento de 113 (um terço) dos
membros da Assembléia, despachado pelo Presidente.

Art. 3 - A comunicação a que se refere o art. 53 implica
renúncia aos lugares que o Deputado ocupe nas comissões.

Art. 4" - Não serão arquivadas, ao final da legislatura,
as proposições originárias de órgãos de outro Poder, bem
C( >m) as de inciativa popular.

Art. 50- Esta deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
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S:ilu de Reuniões d:t Mesa da Assembléia, 4 de dezem-
bro de 1990.

kemil Kurnaira - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende -
Fino 11FiZ - Romeu QUeiR)Z.

D.L. - 6/12/90.
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DELIBERAÇÃO DA MESA N° 630

Dispõe sobre o registro de pro-
posições e outros documentos enca-
minhados ao Plenário ou a comissão
da Assembléia.

A Mesa da Assembléia 1.eislativa do Estado de Minas
Gerais, no uso das atribuições que lhe confere ( ) ali. 80, inciso
1, cio Regimento Interno, delibera:

Art. 10 - O registro da unir a de proposições e outros
documentos encaminhados jo !lenari() ou a comissão) da
Assembléia far-se-á pelo proces ,,o de autenticação mecânica.

§ i - A autenticação de que trata este artigo registrará a
data e o horário da entrega cio doeu mento e será acompanhada
de rubrica do servidor encarregado de processá-la.

§ 2 - A autenticação far-se-á:
1— na Gerência de Plenário, em se tratando de documento

encaminhado ao Plenário;
II - no Departamento de Comissões, em se tratando de

documento encaminhado a comissão, incluída emenda a
projeto de lei do plano plurianual de diretrizes orçamentárias,
do orçamento) anual ou de credito) adicional e a projeto de
resolução relativo a prestação e tomada de contas.

§ 3 - Na impossibilidade da autenticação mecânica de
que trata este artigo, o registro da entrega do documento
far-se-á manualmente, consignando-se os dados a que se
refere C) § 10.

Art. 2 - A autenticação do documento) destina-se a
assinalar sua precedência e não caracteriza recebimento pelo
Presidente cia Assembléia ou de comissão, O) qual se dará na
fase regimental própria, desde que atendidos os pressupostos
de que trata o art. 178 do Regimento) interno.
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Ari. 3°— O documento será autenticado no hOríri() normal
do expediente ordinário ou no decurs de ieunio da Assem-
bléia OU (IC cornisSio.

Art. 4P - Esta de1iberaco entra em Vft()F na data de sua
pub1icaçio.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrario, espe-
cialmente a Deliberação da Mesa n° 472, de 17 de outubro de
1990.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de agosto de
1991.

Romeu Queiroz - Ajalmar Silva - Péricles Ferreira -
Agostinho Patrús— Raul Messias - 1 )ilzon Meio - Homero
Duarte.

D.L. - 8/8/91.
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DELIBERAÇÃO DA MESA N° 649

Prevê a formalização de desis-
tência, pelo autor, da apresentação de
proposição ainda não recebida pelo
Presidente da Assembléia.

A Mesa da Assembléia, no USO das atribuições que lhe
confere o art. 8(), inciso 1, do Regimento Interno, delibera:

Art. 1 - O Deputado autor ou apoiador de proposição
entregue à Gerência de Apoio ao Plenário para o fim da
autenticação mecânica de que trata a Deliberação da Mesa n
630, de 1991, e ainda fl() recebida, em reuniào, pelo Presiden-
te da Assembléia, poderá desistir da sua apresentação, desde
que o faça expressa e formalmente.

Parágrafo único - O documento por meio do qual o
Deputado manifestará sua desistência será entregue ao órgão
a que se refere este artigo, e seu recebimento só ocorrerá se
ainda fl() proferida, pelo Presidente, decisão quanto ao
recebimento da proposição.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de setembro
de 1991.

Romeu Queiroz - Ajalmar Silva - Agostinho Patrús
- Raul Messias - Ronaldo Vasconcelios - José Braga.

D.L. - 14/9/91.
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DELIBERAÇÃO DA MESA N 650

Estabelece prazo de funciona-
mento das comissões temporárias, de
que tratam os incisos 1 e II do art. 111,
combinados com os incisos II e HI do
art. 112 e o art. 113 da Resolução n°
5.065, de 31/5/90, que contém o Regi-
mento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Mesa cia Assembléia, no uso das atribuições que
lhe conlere o art. 80, inciso 1. cio Regimento interno,
considerando:

a) que, conforme dispõe o art. 305 cio Regimento Interno.
"nos casos omissos, o Presidente da Assembléia aplicará o
Regimento interno da Câmara dos Deputados e,
sui)siciiariamente, as praxes parlamentares";

b) que, flOS termos do § 3 do art. 35 da Resolução n 17, de
1989, que aprova o Regimento interno da Câmara dos Deputados,
a comissão parlamentar de inquérito terá o prazo de 120 (cento
e vinte) dias, prorrogável por até a metade, mediante deliberação
do Plenário, para a conclusão de seus trabalhos;

c) que, semelhança cia comissão parlamentar de inqué-
rito, constituída para a apuração de fato determinado e por
fZ() Certo, as comissões especiais, de que tratam os incisos

11 e III cio art. 112 do Regimento interno, devem exercer suas
atividades em prazo Certo;

ci) que a não-fixação de prazo pode prejudicar o anda-
mento dos trabalhos legislativos, retardando, até mesmo, a
constituição de comissio parlamentar de inquérito acaso
necessária para a apuração de fato indicado pelas menciona-
das comissões especiais, como resultado de estudo ou ativida-
de de que se tenham desincumhido;

e) que o estudo de matéria determinada ou o cumprimen-
to de missão atribuída pelo Plenário devem fazer-se em prazo
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inferior ao estabelecido para a apuração a ser levada a efeito
pela comissão parlamentar de inquérito, cujo caráter
investigatório requer mais amplo e profundo exame do fato
determinante de sua criação, delibera:

Art. i - A comissão parlamentar de inquérito, de que tratam
os arts. 111, inciso 11, e 113 da Resolução n 9 5.065, de 31 de maio
de 1990, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, terá o prazo de 120 (cento
e vinte) dias, prorrogável por até a metade, mediante deliberação
do Plenário, para a conclusão ) dc seus trabalhos.

Art. 2 - Para o cumprim(.-iiio da sua finalidade, as
comissões especiais constituídas para procedera estudo sobre
matéria determinada e para desincumbir-se de missão atri-
buída pelo Plenário, a que sc relereni, respectivamente, OS
incisos II e III do art. 112 do Reiniento Interno, terão a metade
do prazo e da prorrogação previstos no artigo anterior.

Art. 3'- Observados os limites estabelecidos nos arts. l e
2, o requerimento de constituição de qualquer das comissões de
que trata esta deliberação indicará o prazo previsto para o seu
funcionamento.

Art. 41 - Aplica-se a comissão especial já constituída o
prazo estabelecido no art. 2.

Parágrafo único - Em nenhuma hipótese, a comissão
terá menos de 15 (quinze) (lias para concluir seu trabalho.

Art. 9' - Esta deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de setembro
de 1991.

Romeu Queiroz - Ajalmar Silva - Agostinho Patrús - Raul
Messias - Ronaldo Vasconcellos - José Braga.

D.L. - 14/9/91.
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DELIBERAÇÃO DA MESA N 761

Estabelece critérios para rece-
bimento de requerimento de consti-
tuição de comissão especial.

A Mesa da Assembléia, no uso da atribuição que lhe
confere o art. $0, inciso 1, do Regimento interno e conside-
rando:

a) a necessidade de se evitara interferência de comissão
especial na esfera de competência de comissão permanente da
Casa, para assegurar a observância do Regimento Interno e do
principio cia economia processual;

1)) decisão tomada em reunião ordinária da Mesa da
Assembléia realizada no dia 9 de outubro de 1991, da qual
participaram Líderes de Bancadas com assento nesta Casa e
Presidente de comissões;

c) as conclusões do relatório da Comissão Incumbida de
Propor Medidas de Racionalização dos Trabalhos das Comis-
sões, constituída na reunião mencionada na alínea anterior e
integrada pelos Deputados Ajalmar Silva, José Militão, Marcos
1 1clnio, Mauro Lobo e Roberto Luiz Soares;

(l) decisão tornada em reunião ordinária da Mesa da
Assembléia realizada em 1v de maio de 1992, com a participa-
ção dos Líderes de Bancadas;

e) os termos cio Acordo de Lideranças firmado em 26 de
maio de 1992, delibera:

Ali. 1v - A Presidência não receberá requerimentos de
constituição de (O1r1i55Ôe5 especiais ciu_' tenham como Objeto
matéria afeta a comissão permanente ou a outro órgão técnico
da Assembléia.
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Art. 2" - Esta dClibCt'aÇà() entra cm vigor na data de sua
publicação.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Reuniões cia Mesa da Assembléia, 4 de junho de
1992

Romeu Queiroz - Ajalmai Silva - Agostinho Patrús - Raul
Messias - I)ilzon isv1 C l () - R( )nald( ) \asconcel1os - Homero
Duarte —José Braga.

D.L. - 6/6/92.
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DELIBERAÇÃO DA MESA NQ 794

Dispõe sobre apresentação de
emendas ao projeto de lei do orça-
mento anual através de sistema
informatizado.

A Mesa cia Assembléia, flO USO cia atril)uição que lhe
confere O art. 80, iflciSOS 1 e V, cio Regimento interno. delibera:

Au. 1° - A apresentaçáo de emendas de Deputados ao
pR)jeto) de lei cio orçamento anual, a que se refere o § 2 cio art.
216 cio Regimento Interno, será feita através de sistema
informatizaclo, SelU prejuízo das fl0Í1T1215 regimentais aplicáveis à
matéria e cio disposto na Deliberação) cia Mesa n° 630/91

Art. 20_ As emendas a que se refere esta deliberação serão
apresentadas em disquetes, acompanhados de duas cópias
impressas de seu conteúdo.

§ J( - As emendas que integram o disquete serão digitadas
no Gabinete de cada autor, de acordo com normas técnicas
específicas.

§ 2'-' - Os disquetes serão entregues no Departamento de
Comissões, no prazo regimental. no horário> das 8 às 19 horas.

§ - O protocolo e a numeração das emendas serão
registrados nas duas cópias impressas do conteúdo dos
disquetes, sendo a segunda via devolvida ao Deputado autor
das emendas, no ato cia entrega.

Au. Y` - A administração cia Casa fornecerá aos Gabinetes
o treinamento C O material necessários à adoção dos
prececlimentos previstos nesta deliberação.

Parágrafo único - A preparação) técnica dos Gabinetes
será feita nos 10 (dez) dias anteriores ao período regimental
para apresentação de emendas, sob orientação do Departa-
mento de Consultoria e Pesquisa e cio Comitê de Informática.

Art. 4 - Para aplicação das regras de preferência e
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prejudicialidade previstas respectivarnente nos arts. 282 e 287
do Regimento Interno, será considerada a numerac recebida
pelas emendas quando de seu protocolo.

Art. 5g — Os casos omissos e as dúvidas na aplicação desta
deliberação serão resolvidos pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçarnentiria, com assessora mento das equipes
técnicas especializadas.

Art. 6° - Esta deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7- - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de outubro
de 1992.

Romeu Queiroz - Péricles Ferreira - Raul Messias -
I)ilzon Meio - Homero Duarte.
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DELIBERAÇÃO DA MESA N 798

Dispõe sobre a aplicação do
disposto no art. 50, inciso III, do Regi-
Inento Interno.

A Mesa da Assembléia, no USO das atribuições que lhe
confere o art. 80, incisos 1 e V, do Regimento Interno, delibera:

Art. I - Na aplicação (10 dísI-)osto flO artigo) 50. iflCiS() III,
do Regimento Interno, serão consideradas somente as reu-
niões a que se refere o art. 19, iflCiSo 11, do mesmo) Regimento.

Art. 2 - Esta deiiberacio entra em vigor na data de sua
pubi ici'io.

Art. 3' - Revogan-se as disposições efli contrario.

Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de outubro
de 1992.

Romeu Queiroz - Agostinho Patrús - Dilzon Meio -
Homero l)uarte - Péricles Ferreira - Ajalmar Silva.
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RESOLUÇÃO N 1.414

Dispõe sobre o funcionamen-
to do painel eletrônico.

A Mesa da Assembléia, no USO de suas atribuições,
especialmente da estabelecida no art. 80, inciso 1, do Regimen-
to Interno, delibera:

Art. P - O painel eletrônico será usado, a critério da
Presidência, na votação de proposições pelos processos
Simbólico OU nominal.

Parágrafo único - No processo simbólico, o uso do painel
se restringirá às verificações de votação.

Art. 2 - O registro das presenças será verificado pelo
Presidente da Assembléia, através do quadro sinótico, e
constará no painel na 2 parte da reunião, ao inciar-se a
votação da matéria da Ordem do Dia.

Art. Y - A verificação dequorum será feita, de plano, pelo
Presidente, ou por chamada, e, só ao final desta, o resultado
constará no painel.

Art. 4" - A presente deliberação entra em vigor a partir de
1 de abril de 1997.

Au. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário, espe-
cialmente a Deliberação da Mesa n 1. 190, de 22 de fevereiro)
de 1995.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de
1997-

Romeu Queiroz— Francisco Ramalho - Geraldo Rezende —Ivo
José - Marcelo Gonçalves - Maria Olívia.
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Íniíice Temático
w,

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
- aplicação de disponibilidade financeira (art. 80, XIV)
- aprovação de proposta de orçarnento (art. 80, XI)
- criação de entidade (art. 80, VII, J)

AJUDA DE CUSTO
(ver REMUNERAÇÃO E AjIJI)A DE CUSTO)

APLICAÇÃO FINANCEIRA
- autorização pela Mesa da Assembléia (art. 80, XIV)

APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES
- comissões permanentes; exceção do art. 105 (arts. 104 a 106)
- Presidente da Assembléia; anúncio de projeto apreciado
conclusivamente (art. 83, X)

ARQUIVAMENTO E 1 )ESARQtJIVAMENTO DE PROPOSIÇÃO
- determinação pelo Presidente da Assembléia (art. $3, XII)

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
- Comissão Representativa cia Assembléia; exercício de atri-
buições da Comissão clejustiça e cio Plenário (arts. 15 a 17; art.
57, § 2)
- composição; mandato (art. 1u)
- eleição da Mesa (arts. $ a 12)
- instalação da Legislatura (arts. 3 ) a 13)
- POSSC dos Deputados (arts. 59 a 7 e parágrafos)
- reuniões preparatórias (arts. 3 e 4)
- sede; permanente e temporária (art. 2)
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ASSINATURA
- proposição de lei; Presidente da Assembléia (ali. 83. XXVII)
- correspondência oficial; Presidente da Assembléia (art. 83,
XXIX)
- lista de presença dos Deputados; autenticação pelo Presiden-
te da Assembléia (art. 83, 7)

ATA
- (k)(Umeflt()S oficiais e não oficiais; resumo; transcrição;
autorização ) da Mesa (art. 39, § 1° a 4<))
- falta d.e quorum; registro (art. 42)
- minuciosa; publicação (art. 39, 1
- razões de veto (art. 39, 5 49)
- reunião secreta (ali. 40)
- sucinta; leitura; aprovação; assinatura (art. 39, II)
- última reunião da sessão legislativa ordinária ou extraordi-
nária (art. 41)

AUDIÊNCIA PÚBLICA
- com sociedade civil; subsídio ao processo legislativo;
requerimento; k)rrnalidades (ali. 151, parágrafo único)
- ordem oios trabalhos; ressalvas; prazo; formalidades (arts.
153, 55 1 <) a 3<) , 164 a 166)
- participação de técnicos (art. 154, parágrafo único)
- pressupostos; verificação; comunicação à entidade solicitante
(art. 152, parágrafo único)
- reunião) de comissão (art. 151)

AUMENTO DE DESPESA
- inadimissibilidade; casos (art. 198, 1 e II)

AUTORIDADES - COMPARECIMENTO À ASSEMBLÉIA
(ver COMPARECI MENTO l)E AUTORIDADES)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS
- Mesa da Assembléia; Competência privativa (art. 80, IV)
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BANCADA
- Conceito (art. 66)

- Líder; atribuições (art. 69, 1 a 111)
- Líder; conceito; indicação; Líder ad hoc (art. 67,	1 52 a 3)
- Líder; Vice-Líder; USO da palavra; assunto relevante (art. 71,
parágrafo único)
- lideranças; alteração; comunicação à Mesa (art. 70)
- Vice-Líder; indicação; proporção (art. 67, 41
- Vice-Líder; uso da palavra; Condições (art. 71, parágrafo
UfliCO)

BLOCO PARLAMENTAR
- Bancada integrante; dissolução OU desvinculação (art. 72,
§ 9Q)
- composição numérica (art. 72, § 5)
- constituição; ato de criação; comunicação) à Mesa; publica-
ao e registro (ali. 72)

- dissolução ou modificação de composição numérica (art. 72,
§ 8')
- existência; período (art. 72, § 7Q)
- extinção; C5() (art. 72, § 6)
- Líder; escolha; comunicação à Mesa (art. 72, § 3)
- Lideranças de Bancadas; atribuições e prerrogativas; suspen-
são (art. 72, § 4Q)
- tratamento ) regimental (art. 72, § 2)

c

(lNSt JRi\
- escrita; Imposição) (art. 60, § 2", 1 a III)
- verbal; aplicação (art. 60, § 1, 1 e II)
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(:01k 1 O DE LÍDERES
- c )flStitU icao ( art. •—t
- deliberação: maioria absoluta ( :irt. 7+.	2'')
- Líderes de Bancadas e líder cl() Governo: direito a voz (ali.
71, § 1")

(;OMISSÀ0 PARLAMENTAR 1 )F 1 NQt !1R1TO
-- :ttril)uiç()e5; procedinento; :iplicaç'ao de lei federal específica
(;irl. 1H, § 1" e 2u)

- ('( )tlStit UiÇào); atribuições; Pc )deres judiciais ( art. 113)
- deslocamento; intimação) de indiciado OU testeniiinha se
necessá rio (art. 114. § 3')
- latc determinado, conceito (art. 113. § 11
- membros; indicação); prazo) (art. 113, § —i'' e 5)
- relatório: publicação no I)iari ilH /.egislaliz 'o: encaminha-
lilelik): revisão pelo Plenário (art. 11 5. parágrafo Único)

COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO
- conterncia; reuniões; congressos; membros; escolha apre-
sentaçà() de teses (art. 116, § 3°)

- constituição e finalidade (ar!. 110)
- disponibilidade orçamentária (art. 116, § 1)
- suplência: impedimento (:iii. 116, § 2°)

COMISSÃO REPRESENTATIVA DA ASSEMBLÉIA
- atribuições (art. 17, 1 a VI)
- eleição: posse (art. 16 e parágrafos)
- período de atividades: composição; interrupção (art. 15,
iflcisoS e parágrafo único)
- reces'o: atribuições exercidas cun)ulativamente da Coniissao
de J usi iça e Plenário (art. 57, § 21

COMISSÕES

(ver também AUDIÊNCIA PÚBLICA, COMISSÃO 1)E REPRE-
SENIAÇÀO, COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,

164 •	 Regimento Interno da Assembléia Legislativa



COMISSÕES ESPECIAIS, COMISSÕES PERMANENTES, TEM-
PORÁRIAS, ORDEM DOS TRABAIJ lOS, PARECER, PETIÇÕES
E REPRESENTAÇÕES POPULARES, REUNIÃO CONJUNTA,
REUNIÃO 1)E COMISSÃO)
- assessoramento; consultoria técnico-legislativa; instrução de
proposição (arts. 156 e 157)
- atribuições (art. 101, 1 a XVIII, parágrafo único)
- comissões especiais; finalidade; constituição (art. 112, 1 a 111,
parágrafo único)
- constituição; representação proporcional (art. 99)
- Deputado flà() membro; participação das discussões
(art. 100)
- membro; substituição; indicação pelo Líder de Bancada ou
Bloco Parlamentar (art. 118, parágrafo único)
- membro efetivo; substituição (art. 98,
- membros; designação (art. 98)
- participação proporcional; determinação; critério (art. 99,

55 P a 5)
- permanente (art. 97, 1)
- presidência; presidente ad hoc (art. 121)
- presidente; atribuições (art. 122, 1 a XXVII)
- presidente; como relator; direito a voto (art. 123, pará-
grafo único)
- proposição; instrução (art. 157)
- reunião conjunta; presidente ad hoc (art. 121)
- substituição de membro (art. 117, § 3)
- suplentes; composição (art. 98, § 10)
- temporárias (art. 97, II)
- vaga; ocorrências; designação de membro (art. 117,
55 1 a 3)

COMISSÕES PERMANENTES
- Administração Pública (art. 103, 1)
- Agropecuária e Política Rural (art. 103, II)
- apreciação conclusiva de proposições; ressalva do art. 105
(arts. 104 a 106)
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- Assuntos Municipais e Regionalização (art. 103, III)
- Ciência e Tecnologia (,,,-t. 103, IV)
- competência (art. 103. 1 a XIV)
- composição; designação dos membros; designação provisó-
ria; constituição; participação em mais de uma comissão (arts.
107 a 109)
- CompOSiÇã() eleição de presidentes e vice-presidentes
(art. 307)
- Constituição e justiça (art. 103, V)
- Defesa cio Consumidor (art. 103, VI)
- Defesa Social (a ri. 103, VII)
- I)ircitos e Garantias Fundamentais ( art. 103, VIII)
- Educação, Cultura, Desporto e 1urism() e lazer (art. 103, IX)
- enumeração) (art. 102, 1 a XIV)
- Fiscalização) Financeira e Orçamentária (art. 103, X)
- Meio Ambiente (art. 103, XI)
- Política Energética, Hídrica e Minerária (art. 103, XII)
- Redação (art. 103, XIII)
- relação; publicação semanal no 1)iãrio cio Leis1ativo; marca
das reuniões; mernl)ros efetivos e suplentes (art. 110)
- Saúde e Ação Social (art. 103, XIV)

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
- classificação (art. 111, 1 a III)
- comissão de inquérito; primeiro signatário; vedação
(art. 111, § 1)
- composição (art. 111, § 2, 1 a III)

COMPARECIMENTO DE AUTORIDADES
- Governador do Estado; assunto de interesse público; convo-
cação) de reunião especial (arE 296)
- não-comparecimento; justificação (art. 297, §
- não-comparecimento; sem justificação; crime de responsa-
bilidade (art. 297, § 2)
- Secretário de Estado; dirigente de entidade cia administração
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indireta; comunicação o por ofício; prazo de CXp(>5iÇo; prorro-
gação; normas regimentais (a ris. 297 a 300)

COMUNICAÇÃO - ÓRGÃOS
(ver CREI)ENCIAMENTO)

CORREGEDOR E CORREGEI )OR SI JUSTITUTO
- designação de membros da .\Iesa (art. 93)

CREI)ENCIAMENT()
- acesso is dependências da Assembléia Legislativa
(art. 302, § 1°)
- congregação em com ile j( )rna listas e profissionais
credenciados (ali. 302, § 2)
- órgi()s de comunicação; iflí( riiiaçfio e divulgação (art. 302)
- revisão (art. 302, § Ii')

CRÉDITO ADICIONAL
(ver PROJETOS DE LEI l)() I'I.AN() ILIiRIANIJAL)

CRÉDITO SUPLEMENTAR Ao ORÇAMENTO DA
ASSEMBLÉIA
- abertura; compeincia privativa da Mesa (art. 80, VII, g)

CRIME DE RESPONSABILIDADE
- Governado )r; Vice-Governad )r; Secretário; processo; legisla-
ção especial (ali. 301)
- Procurador-Geral de justiça: Procurador-Geral do Estado
(art. 301, parágrafo único)

Li

DEBATES
- apanhamento taquigrifko; cessação; infração regimental
(art. 158, parágrafo único)
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- aparte: cnceiio; inadmissibilidade (art. 169. paragrafo
Uflico. 1 11 VII)
- aparte; (1uraçu); (l11estIo de ordem: incidentes; OmpUi;lÇ;R

no prazo do profluflcialfleflto) (art. 170, parágrafo úflic(
- ar(1cliV1leflto) (l(. (I( )CUtTlCfltOS li(l( )S (1fl Plenário OU CO )lIlissa()
(art. 162. §
- concessão da palavra pelo Presidente; ordem (art. 165, 1 a V,
paragraf() único)
- (--( )rrec( ) ( lt. )l( >nunciamento )5; erratas (art. 162, § 5°
- direito a palavra (ali. 163. 1 a VII)

discussão, vedaçoes ao 1)cpUiad( ) (ai-t. 166, 1 a IV)
- discussio; votaç); OpOTu!i(lt( 1 e pata íalar (alt 16
- l( )rmalidades; mi. 24, 11 (art. 16 1

- infração ) ao decoro) parlamentar ( a ri. 160
- infração) regimental; providências ( art. 159, 1 a III
- inscrição; oportunidade; preferência (art. 164. 1 a III.
parágrafo Único)
- ordem e solenidade (art. 158)
- pronunciamento; publicação ) Sei)) rcViSilo) (art. 162, § 3°)
- pronunciamento; registro em ata; publicação fl() /)iCIfl() do
Lc'isla1izü, vedações (art. 162. § 1°)
- pronunciamento: reproduCac) no I)iário cio I.egt.slduii'o;
(o)rreÇl() de err .s: vedação (a ri. 162. § i°)

- pronunciamento; revisão; prazo (art. 162, § 29)

- pronunciamento) interrompido; direito a prosseguimento;
exceções (art. 168)

DECORO PARLAMENTAR
- atos incompatíveis (art. 58, § 3', 1 a 111
- expressões atentatórias: ViolaÇão (-1( )S direitos C()nstitucio)nais
(art. 5$, § 2°)
- improcedência de acusação) i Deputado; aplicação (te
penalidade a( Deputado ofensor (art. 59)
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- penalidades (art. 58, § 1, 1 a III
- OCCS5() e penalidades; ofensa ao (art. 58)

I)ELEGAÇÀO LEGISLATIVA
- forma de resolução; conteúdo; exercício; apreciação pela
Assembléia; vedação de emendas (art. 236, SS 2 e 3)
- leis delegadas; elaboração; autorização da Assembléia
Legislativa (art. 236)
- matéria; impedimento (art. 236, § 1'', 1 e II)

I)F1IIWRACÀ() CONCLUSIVA 1W CoMissÃo
(ver APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DF, COMISSÃO)

IWIJI3ERACÀO EM PLENÁRIO
(ver VOTAÇÃO - I)ELIBERAÇÀO EM PLENÁRIO)

DEPUTADO
- acusação contra; apuração de veracidade; improcedência
(art. 59)
- aplicação de normas da Constituição da República (art. 45,
§ 6")
- assunto de interesse pessoal; vedações es (at. 44, parágrafo
único)
- censura; verbal e escrita (art. 60, § I' e 2")
- declaração de bens; art. 258 da Constituição do Estado (art. 43)
- decoro parlamentar (arts. 58 a 61)
- desobrigação de testemunhar; casos (art. 45, § 5)
- desvinculação de partido; perda de direito (art. 46)
- diploma (art. 49
- direitos (art. 44)
- explicação pessoal (art. 37, parágrafo único)
- falecimento; comunicação; SUS[)CflSã() da reunião
(art. 23, § 2')
- flagrante de crime inafiançável; prisão (art. 45, § 3)
- impedimento temporário do exercício do mandato (art. 61,
1 a IV, parágrafo único)
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- imunidades Constitucionais;	iad() de sítio; suspensão (art.
5-, § 1' a 31
- incapacidade civil absoluta ( art. 50, § 4)
- investidura em cargos puhlic< >5; ()Çi() por remuneração (art.

3	ÚfliC()
- inviolabilidade (art. -iS
- julglmnent() pelo lflbUtiil de Justiça (art. 45. § 4)
- li('eflçl (art. Si, 1 a IV,	1 a
- liCe1i(i l )iiL iflSt2LliFaÇ'ã( ) de i( )(eSS( ) contra Deputad ) (amis.
55 a 57, incisos e 55 1" e 2)
- licença para tratamento de saúde ( art. 52, par.ígnifo
UflC()
- lista (te diplomados: publkaçao noI)zcirzo1oLeçz.1atu'(art.

§ 2")
- mandato ( art. 12)

- nome parlamentar: (•( 1111 p )siçào) (a rt. 4t2, § 19
- penalidades (art. 58, § 1'- a 3')
- perda de mandato (art. SU. § 1" a
- posse (mis. 5 a 7' e pará.ralos)

declaração de bens; art. 258 da Constituição do Estado
(art. 43)
- posse e exercício cio mandato (arts. 43 a 46)
- presença; registro: autenticação pelo Presidente e V--Secre-
tário (ai-is. 26 e 27)
- prisão; processo criminal: licença da Assembléia (art. 45, § 1v')
- processo criminal: licença (arts. 55 a 57. 1 e 11, § 1' e 2')
- processo criminal; licença cia Assembléia (arts. 45. § 1", 55 a
57, te II, §1e 2)
- regras constitucionais; aplicaçã(> (art. 45, § 69
- remuneração) e ajuda de (U51() (au. 65, 55 P a 31
- renúncia; casos (arts. 48 e 49)
- repressão) disciplinar (art. 96)
- suplente; convocação (arts. 62 a
- USO da palavra; grande expediente; prazo (art. 36, parfigral()
unico)
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- vaga (art. 47)

DESTAQUE
(ver PREFERÊNCIA F DESTAQUE)

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
(ver PROJETOS 1W LEI 1)0 PLANO PLURIANUAL)

1 )ISCUSSÀO
- adiamento; projeto Sob regime de urgência; Veto (art. 253)
- definição (art. 2í7)
- encerramento; Casos; proposição dos arts. 220, § 1 1 , e 234, §
3 (art. 250, parágrafo único)
- encerramento; CaSOS; requerimento; votação (art. 254)
- incidência; proposição (art. 248)
- inscrição; posição favorável 011 contrária ao Deputado;
ordem; cancelamento (art. 251, § i e 2)
- prazo (art. 252, 1 e II)
- proposição inclusa na ordem do dia; distribuição cm avulso
(art. 249, parágrafo único)
- requerimento; falta de quoruni para votação; tempo) esgota-
do (art. 253, parágrafo único)

DISPOSITIVO
(ver PROPOSIÇÀO - DISPOSITIVO)

DIVULGAÇÃO - ÓRGÃOS
(ver CREI)ENCIAMENTO)

EMENDA E St JBSTITUTIVO
- admissão (art. 240)
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- CIefifliCi( ) dC emenda: aditiva; 1fl( )dificativa: subsiji tu i\ a
supressiva (art. 23,	1 a 4L)

- (.leIifliÇJ( ) de substitutivo; nornias FegiTT1efltLis (;11-1. 2 . 4 1
parágrafo) UfliC(

- iniciativa (a ri. 2.38, 1 a III
- subemenda (art. 239)

EVENTOS
- real izac1(): S( )cieda(le civil; part id( )S p( )I1EiCOS: desi inação de
espaço físico (a ri. 303, panígrat ) único)

q

GOVERNADOR, vl(;E-G0VERNAI )OR, SECRETÁRIo
(ver também COMPARECIMENTO DF AL'TORIDADF',,  CRI-
ME DE 1(ESPONSAHILII)AI)E, LICENÇA, POSSE, PROJETOS
DF FIXAÇÃO l)E REMVNERA(:ÀO)

GRANDE FXPFI )IEN'I'E
- palavra ao Deputado; prazo (arts. 23, III, e 36, par;íraf()
único)

1
1 M PRENSA
(ver CREI)FNCIAMENTO)

IM1NII)A1)F PARI.ANIENTAR
- CStiCl() de sítio (art. S-+
- sUspeflsu): solicitação; parecer: tramitação em regime de
urgência (art. 54, § 1	a 3°)

INFORMACC)FS - ÓRGÃOS
(ver (:REI)FN(;IAMENTO)
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INSTALAÇÃO DA LE( HSLATURA
- declaração de (art. 13)
- eleição da Mesa (arts. 8 a 12)
- posse dos Deputados (arts. 5 a 7 e parigrak)s)
- reuniões preparatórias (arts. 3 e 4)

vi

JORNALISTAS
(ver CREI)ENCIAMENT())

£

LEI DELEGADA
(ver DELEGAÇÃO LEGISLATIVA)

LICENÇA
- a Deputado
- COflVOCaÇã() dc suplente; prazo para reassumir (art. 51, § 49
- cursos; congresso; conferência OU reunião de interesse
parlamentar (art. 51. II)
- de ofício; exceção (art. 51, § 2)
- direitos; art. 44, V, VI, VIII (art. 51, § 3)
- interesse particular (art. 51, IV)
- missão diplomática (art. 51, 1)
- requerimento (art. 51, § 1Q)
- tratamento de saúde; formalidades (arts. 51, 111, 52, parúgraí
Único)
- viagem; subvenção; vedação; exceção; art. 122, XXVI (art. 51,
§ 6)
- viagem ao exterior (art. 51, § 59)
- a Governador e Vice-Governador (art. 80, VII, g e h)
- viagem ao exterior; parecer; projeto de resolução (art. 80,
VII, g e h, VIII)
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Ii I)FRAN(;As

ver BANCADA, BLOCO PARLAMENTAR. MAI(i)RIA E •\ll NO-
RIA, COLÉGIO 1 )F iii )ERES)

.\L\i(1)RIA DF, \'( )T0
(ver VOTA(-À(»

MAIORIA F MI N( )RIA
- asseSsoralllent() (fli PlCfl2ifl() (ali. 95,Ç 20)

(( )flCCit() (a ri. 3)
- k)rfl1LCI( ) da Mak na ( art. 73, § 1'')
- Lidera ricas (art. "3, 5 2)

MANDATO
- afastamento; investidura Cfll cargo (art. 53, parigra fo único)
- direitos; exercício) (art. 44, 1 a IX, paragrai() únic()
- impedimento) lemporario (art. 6 1, 1 a IV)
- inviolabilidade (ali. 45, § 1° a 6'')
- perda: representação; defesa: parecer da Comissfto de
Constituiç)o e Justiça: publicaçu (art. 50 e parígrai()s
- renúncia (arts. 4$ e 49)

suspensão: incapacidade civil il» )luta (mi. 50, § 4))
- termino; deciaraçi() de bens (ai. i3)

MATÉRIAS DE NATUREZA PERIÓDICA
(ver PROJETO 1W FIXAÇÃO 1)E RFMIINF.RACÀ() 1)0
1 )F1'ITTAI)O, (()VERNADOR. VICE-GOVERNADOR E SE-
CRETÁRIO I)E ESTADO, PRESTACÀO E TOMADA 1)F
CONTAS)

MESA DA Assl:NIUII:;IA
- aplicaçÏo dc disp sições relativas as c )n)issoes pemafle11te5
(a rt. $0, )I rúgra i( ) único)
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- ausência de titulares ou suplentes (art. 77, parágrafo único)
- ciência às autoridades (art. II)
- comissão executiva; atribuição (art. 75)
- competência privativa (art. 80, 1 a XIV)
—composição; proporcionalidade partidária (art. 8', parágrafo
único)
- composição C competência; art. 103 da Constituição da
República; art. 118 da Constituição cio Estado (arts. 75 a 81)
- eleição); formalidades; voto secreto) Garis. 8"c 9, 1 a XVII,
]0 a 12)
- mandato> (art. 78)
- membros; vedações (art. 78)
- posse do Presidente (art. 10)
- reuniões; assento à mesa (ant. 77)
- vaga; art. 9 (art. 12 e parágrafo Único)
(ver tamhm PRESIDENTE, VICE-PRESII)ENTE, SECRETÁRIOS)

ORÇAMENTO ANUAL
(ver PROJETOS DE LEI 1)0 PLANO PLEJRIANUAL)

ORI)FM 1)0 DIA
- alteração (art. 35, 1 a IV)
- impressão e distribuição (art. 32)
- interrupção; posse do Deputado (art. 33)
- organização; anúncio da reunião seguinte; convocação de
reunião (art. 34)

ORDEM DOS TRABALHOS 1W COMISSÃO
- ata resumida; publicação no I)iá rio (lo Legislativo; proposi-
ção sujeita a apreciação conclusiva de comissão; tramitação
(art. 132, parágrafo único)
- deliberação por maioria de votos; art. 127, § 2 (art. 133)
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- discussão (IC parecer; substitutivo: emenda: SU1)emeflda (ari.
13, § 1 a
- clistrihuiça() de pl( )( )SiÇaO: fliaiS de uma (omissa( ;
vencimento; perdi (lC prazo; pr( )ceSS(> suplementar (a ris. 1.40
a 142)
- distribuição do.- proposição: relator, relatores parciais; prazo;
prorrogação) (art. 135, § l a 59)
- ordem do dia: alteração: art. 133 (art. 131, § 1)
- parecer; prazo: exceções (art. 13)
- partes (art. 131. I e II)
- projeto fora da pauta; ved:ici de apreciação (au. 1 3 1 , 2'')

j)ro)T)OSiÇã( ); distribuição; trLiflitaçi( ;prazos: info rn l:içcs
a()"; niClfll)r( )s do.. C( )missàO, líderes de 1 a ncadas e 1 )l( ft( )s
parI:iiiient:tu	( ari. 145)
- vista dc prop sição: J)FaZO: distribuiça em avulso) (art. 136,
SS 1" e 2)
- votação de parecer: alteração: rejeição: classificação dos
votos; \/Ot() 'Cnci(-() (arts. 138 e 139. 1 e II, parágrafo único)

ÓRGÃOS 1W COMI JNICAÇÀO
(ver CREI)ENCIAMENTO)

mo

PARECER
- composiç>: exigência regimental (a ri. 148, parágraf único)
- definição (art. 146)
- escolha de cartos; ali. 62, XXII, da Constituição do Fstado
(art. 150, 55 1'' e 2')
- escrito (art. 1.47)
- oral: VedIaÇfL() (art. 147. §S 1 e 3')
- relator; prazo: emenda: subemenda (art. 147, § 2'')

PARTIDOS P( )ItIlcos
- convenções regionais; CC5SàO do Plenário (art. 303)
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- eventos; destinação de espaço físico (art. 303, parágrafo
úfli('O)

PECE JLIARII)AI)ES 1)0 PROCESSO LEGISLATIVO
(ver REGIME DE E JRGÍNC1A, PREFERÊNCIA E DESTAQUEI,
PRFJLJI)ICIALII)A1)E, RETIRADA DE PROPOSIÇÃO)

PEQUENO EXPEDIENTE
- apresentação de proposição; 2SSUnt() de interesse geral;
comunicações de acontecimento relevante ou de falecimento;
prazo (alt. 31 e parágrafos)
- leitura e aprOVlCà() da ata; leitura de correspondência;
apresentação de proposições; Oradores inscritos (arts. 23, 1, e
28 a 31)
- retificação e aprovação da ata (arts. 28 e 29 e parágrafs)

PETIÇÕES E REPRESENTAÇÕES POPULARES
- contra ato OU omissão das autoridades e entidades públicas;
formalidades; relatórios (art. 155, 1 e II, parágrafo único)

PLANO PLIJRIAN[JAI.
(ver PROJETOS l)E LEI 1)0 PLANO PLURIANUAL, DIRETRI-
ZES ORÇAMENTÁRIAS, ORÇAMENTO ANUAL. E CRÉDITO
ADICIONAL)

PLENÁRIO
- cessão; vedação (art. 303)

POLÍCIA MILITAR
- Corregedor e Corregedor Substituto; designaçao; atrihuiça
(art. 93, parágrafo único)
- Deputado; repressão disciplinar; abertura de sindicância
(a ri. 96)
- ingresso no edifício da Assembléia; assistência às reuniões
de Plenário (art. 94)
- Lideranças da Maioria e Minoria; assessora mento (art. 95, § 2)
- Palácio da Inconfidência e dependências da Assembléia
(art. 91)
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- perturbação da ordem (art. 94, parágrafo único)
- Plenário: dependências contíguas; permanência (art. 95, § 1)
- porte de arma: proibição (ari. )2

POSSE
- Deputado; prazo; compromisso; relação de Crflp()SSa(l( )s:
publicação nu I)i(i1'U) (lo lEgislativo) (aris. S- a 7°-a e parágrafos)
- Governador d' Vice-(;overnad )r (ai-Es. 293 a 295)
- suplente de Deputado (art.

PRAZO
- altenlça( >do parecer; nova IedhmÇa( ) (art. 138, § 1")
- apreciação c nclusiva de comisso(-";; dleV( )lt.jça( a( ) Plena ri(
(art. 105)
- apresentação de proposição: assunto de interesse geral:
comunicação; USO da palavra; pequeno expediente (ari. 31,

e
- audiência pública; ordem dos trabalhos: expositor: interpe-
lação pelo Deputado; réplica e tréplica (art. 153, §S l a 3°)
- comissão Parlamentar de Inquérito; dCCiSá() de náo
mento dede requerimento anti-regimental; recurso para o Plená-
rio; prazo: indicação dos membros da comissão ( art. 1 13, §
2 2 . 4 e 50))

- convocação) de reunião de comissão para audiência pública
em região do F'stacl< ) (art. 125, parágrafo único)
- convocação de suplente (art. 62)
- designação dos membros das c< )missões permanentes
(art. 107)
- discussào de parecer; USO da palavra (art. 137, § 2' a 4")
- discussão de proposição (art. 252): encerramento (ari. 254)
- eleição da Mesa: registro individual ou por chapa (art. 9) 1)
- explicação pessoal (art. 37)
- ilagrante de crime inafiançável: remessa dos autos á Assem-
bléia Legislativa (art. 45, § Y)
- íorrnulaçào de questão de ordem (art. 172)
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- inclusão de projeto na ordem do dia sem parecer; emissão)
de parecer no Plenário (ali. 147, § 2°)
- inclusão de proposiç,7io na ordem do dia (art. 141)
- inclusão cm ordem do dia; parecer em Plenário (art. 223)
- leitura da ata; correspondência; pequeno expediente
(art. 30, parágrafo único)
- licença a Deputado; convocação de suplente; reassunção) do
mandato; prazo (art. 51, § 41-')

- Mesa da Assembléia; vaga (art. 12)
- parecer; emiss); perda de prazo; prorrogação (art. 135,
§ 4' e 5°)
- parecer; emissão pela comissão (art. 134)
- perda de mandato (art. 50, 1 a V); representação); defesa (art.
50, § 3°, 1)
- Plano Plurianual; Diretrizes Orçamentárias; parecer da
(miSSão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (art. 216);
emendas (art. 216, § 212 ); recurso de não-recebimento) de
emendas (art. 216, § 49; parecer nas comissões (art. 218,
parágrafo único); art. 159, 1, da Constituição do Estado
(art. 306, parágrafo único)
- posse dos 1 )eputados; força maior; enfermidade; prorroga-
ção (art. 7°, § 1°)
- prestação) e tomada de contas; requerimento de informações
do Poder Executivo) e Tribunal de Contas (art. 229); Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária (art. 230); art. 62,
XIX, da Constituição do Estado (art. 232)
- processo criminal contra Deputado; recebimento dos autos;
defesa; parecer sobre manutenção da prisão (art. 57, 1, b e c;
art. 57, II, c, de e)
- projeto de fixação) de remuneração do Deputado, Governador,
Vice-Governador, Secretário de Estado; emendas (art. 227)
- projeto de iniciativa do Governador do Estado; rnanifestaão
da Assembléia (art. 220, § 11
- projeto de lei complementar; contagem em dobro (art. 200)
- projeto que dependa de quorum especial de aprovação de
lei orgânica, estatística OU equivalente a código (art. 221)

. 179



- proposta de emenda i C nsi itlliÇa(); :ipi'esenta(-à ) (te emen-
das (arts. 209 e 210): redaço (li) \Cflcid() (art. 211): discussão
efli Segundo turno: redação final (arts. 213 e 214)
- recesso (art. 221)
- redação ) (10) vencido (art. 211)
- redação  final: comissão dc redação); emisSã() de parecer
(ali. 270, 5 IU)

- regime de urgência; i'edu ão> i llleta(le dos prazos regiInen
lais (lrI. 277)

regras gerais (arts. 289 a 292)
lC5( >1 1lÇ()eS; proniu ktçao ) (art. 20,4)

- Feso )IUÇ()eS: matéria flà() promulgada; inclusão) em ordem (l(
diii (;ti-t. 206.	e
- reuniao : duração: prorrogação: requerimento) de prorroga-
ção; fixação ( art. 22. § 1")
- reUfli(T)CS; prorrogação; irre(lUtil)ili(laCle do prazo liXtd() Cl1

requerimento (art. 22. § 6"
reunião ) pública extraordinária ( art. 24)

- reunião pública ordinana; :ll)erIUra; qiwrum (art. 27, § 2")
- revisão de pronunciamenio ( a ri. 162, § 2 e 3')
- sanç'ào> (art. 273)
- USO) da palavra; retificação de ata; PC(lUCTio expediente
(ali. 28, § 1)
- uso da palavra; grande expediente (art. 36, parágrafo único)
- veto a proposição de lei: promulgação pelo Presidente
(art. 234, § 59

vista de proposição por membro de comissão (art. 136,
§ 1" e 2')
- VOtaÇR); encaminhamento (ali. 266, § 2)

PREFERÊNCIA E 1)FS1'AQE fI'
a lteraçà() (la ordem (art. 286)

- regime de urgência; art. 69, § 1", ari. 70, § 7, da Constituiç'ã
do Estado; art. 206, § 1', do Regimento (art. 286)
- destaque; requerimento; oportunidade (art. 285)
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- emendas (art
- matéria em
(art. 280)

• 282, II a IV, parágrafo único)
discussão; matéria em votação; preferência

- normas de preferência não estabelecida (art. 282, 1 a IV)
- proposição com discussão encerrada; preferência para
votação ) (art. 279)
- proposição; ordem de preferência; alteração (ali. 278, 1 a XI)
- proposições da mesma espécie (art. 281)
- requerimento; apresentação) simultânea (art. 283, 

parágrafo
único)
- substitutivo ) (art. 282, 1)

PR EJ II )ICIALII )Al)E
- casos (art. 287 , 1 a VIII)

PRESIDENTE, DA ASSEMBLÉIA
- competência (art. 83, 1 a XXXIV)
- direção dos trabalhos institucionais (ali. 82)
- fiscal da ordem; competência (art. 84, 1 a VIII)
- oferecimento de proposição; participação em órgão repre-
sentativo; direção de trabalhos institucionais (art. 82)
- participação) em votação; composição) de quorum (art. 85,
parágrafo único)
- substituição ) do Presidente e Vice-Presidente (art. 86)

PRESTAÇÃO E TOMADA DE CONTAS
- Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria; pare-
cer; prazo; projeto de resolução (art. 230)
- contas cio Tribunal de Contas; procedimento (art. 233)
- contas não aprovadas; Comissão de Constituição e Justiça;
providências pela Assembléia Legislativa (art. 231)
- não-recebimento ) pela Assembléia; prazo; art. 62, XIX, da
Constituição cio Estado (ali. 232)
- recel)imcnto) do processo; publicação) cio balanço geral das
contas; distribuição em avulso aos Deputados (art. 228,
parágrafo único)
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- requerimento (IC iflfOIfll(( )t.S i( ) Poder Executivo e a
Tribunal de Contas (art. 229)

PROCEDIMENTO ESPECIAl.
(ver PROJETO DE LEI 1)0 I'I.A\( ) I'I.t RIANLAI. DF. DIRE-
TRIZES ORÇAMENTÁRIAS. OR(;A.\IFNT0 ANUAl, E 1W
(REI)Ii() ADICIONAI., PR( )P( )S'I'\ DF. EMENDA À (;oNs .-
. 1 , 1 . 1 , 1 I(;Àç)

I'R()CESS() CR1v11NA1. (X)N'II.\ 1 )I-14 ITADO
- :t('UsaÇu): íorinaçà() (lo.' (1I)L),I ftl1(.i.I i() Tribuna  (leJUSIiÇ'J
(ari. S'. II, c')
- defesa: prazo (ali. S. II. ( . 1

- licença para inst:luraca( de pn)cesso (arts. SS a 57 e
paragrak)s)
- normas (art. 57, 1 e li, § 1

- parecer (art. 57, 11, e c./)
- prisão ) em flagrante de crime inafiançável; preliminar;
remessa dos IUtOS prazo ( art.	e 7, 1)
- ,S( )I icitaça( ) (-to Tribunal (II (151 iça ( ; II1 55
- solicitação dc licença; recci )ilnçnt( pela Assembléia; pi •o )CC-
dinienio (art. 57. 11. § I')

PROCESSO LEGISLATIVO
ver também PROPOSTA DF I1\ 1 FNI)A À CONSTITUIÇÃO,

PRO	 RJETO, VETO A I'OPOSICÃ() 1 )E LEI. EMENI)A, REQtJE-
RINIENTO. RECURSO, I'ARE(;FR. RFI'RESENTAÇÀO POPU-
LAR, MENSAGEM E \1 ATI::RI A ASSEMELHADA,
SE BSTITt TTIVO)

PROJF'IO
- iniciativa: competência (ali. 19 1 , 1 a VI, parágrafo único
- iniciativa popular; subscriça( mínima de eleitores (ali. 192
- iniciativa popular; limite de :LI)resentaçao) de projetos por
SCSS() legislativa; vedação de apresentação (art. 193)
- rejeitado: objeto de flOV() projeto; condições (art. 194)
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PROJETO 1)E INICIATIVA 1)0 GOVERNADOR COM SOLICI-
TACÃO 1W URGÊNCIA
- manifestação da Assembléia; prazo; inclusão em ordem cio
dia (art. 220, § 19
- prazo; contagem a partir do recebimento) da solicitação
(a rt. 220, 5 2°)
- prazo; término sem pronunciamento; inclusão em ordem do
dia; designação de relator (art. 223)
- reunião conjunta de comissões; parecer; prazo (art. 222)
- urgência: solicitação cio Governador (arts. 220 e 223)

PROETO DE LEI COMPLEMENTAR
- aprovação; tramitação; prazo (art. 200)
- classificação (art. 200, parágrafo único, 1 a IV)
- projetos de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código;
tramitação; quorum (art. 201)

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
- aumento de despesa; inadmissibilidade (art. 198, 1 e Ii)
- matéria nova em 29 turno; acordo de lideranças; votação de
emenda (art. 196, § 3° e 49)
- rejeitado; parecer contrário de comissões (art. 199)
- tramitação; apresentação) de emendas; redação do vencido;
aprovação em 1° e 2° turnos (art. 196,	1° e 21)

PROJETO DE RESOLUÇÃO
- aplicação das disposições relativas a projeto de lei (art. 203)
- eficácia de lei ordinária (art. 207)
- finalidade; matérias; regulamentação (art. 202)
- impugnação (art. 205)
- matéria flào) promulgada; inclusão em ordem do dia; prazo
(ali. 206, § 1 9 e 29
- promulgação; assinatura (art. 204)

PRO J ETOS DE FIXAÇÃO 1)A REMUNERAÇÃO 1)0
1 )E111 JTAI )O, 1)0 GOVERNADOR E 1)0 VICE-GOVERNADOR
E 1)0 SECRETÁRIO I)E ESTADO
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- rCI111.111C1 ,3Ç'.-lo e ajuda de ('USIO (k) Deputado; projeto de
resO)lUÇI() (art. 22•, ) raglul() único)
- reIi)llner:l('fl() do ( )vernador. \ice-Govemac1or. Secretário
de Estado; projeto) de resolução; tramitação; prazo (art. 225.

1' e 2")
- trai'nitaçio; tUrno ÚflIcO: pUh1iC1Çio) de emendas; parecer da
Mesa (ali. 22)

lR0JE]0S 1 )F LEI 1)0 PLANO PLI 'RIANUAL. 1)!RETRIZES
0RCA\IFNTARIA, ORCA\IENTO ANEAI, E CRII)1TO
AI )I( :I( )NAI
- alteraca( : ( '( )Vel'flad )r (l( 1 Fstjdo: oportunidade (art. 218)
- api icjça( ) J)l'( )visori;l: 11't. 68 do Ai )C'1' da Constituiç10 d
EStR1() (ar!. 306)
- ( )nusSa( ) de Fisc,1lizaçao Financeira e Orçamentária; discus-
ao e Votaca() (ar!. 216. § 1')

- Comissão de Redaç'u (ar!. 217)
- disirihuifo em avulso aos l)eputados e iS comissões; prazo;
parecer (a ri. 210)
- emendas; prazo (ar!. 216,	2" e
- emendas; projeto de lei a ) orçamento anual; aprovação;
casos (ar!. 219, (1;1  (-)
- lei complementar; art. 59, 1, da Constituição do Estado (art. 306)
- orçamento) anual; inclusão em ordem do dia, art. 216 (art.
306, parágrafo único)
- parecer (ar!. 216, 5 51)
- prazo (art. 216)
- recurso; despacho de nto-i'ecehimento de emendas
(art. 216. § 4')

- turno) único; discussao e votaC'to (ali. 216. 6k')

PRO\It T(;ACA()
- res )luçao; lei; rejeiç.R) do veto: cOnlpetd'ncia do Presidente
(ar!. 83. XXVIII, (1 a c)
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PR()Nt JNCI AM ENTOS
(ver 1 )EBATFS)

PROPOSICÀO
- audiência de comissão; requerimento por Deputado; reno-
vação, vedação (art. 190, parágrafo único)
- arquivamento e desarquivamento; autor de proposição
desarquivada (art. 185 e parágrafos)
- classificação; inclusão por extensão) do conceito de (art. 177,
§	e 2°)
- cópias; processos suplementares (art. 184)
- declaração de utilidade pública; formalidades (art. 178, §
1 e II)
- definiçao (ali. 176)
- dispositivo; Conceito (art. 177, 2)
- distribuição às comissões; competência; parecer (arts. 186
a 188)
- encaminhamento após o pequeno expediente; exceção (art.
180)
- idêntica ou semelhante à tramitação; vedação de recebimen-
to (art. 179, parágrafo único)
- inconstitucionalidade (art. 189)
- iniciativa popular (art. 178, § 

4Q)
- parecer; Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária (art. 188, parágrafo único)
- parecer; mais de urna comissão (art. 188)
- parecer; rejeição pelo Plenário (art. 189, parúgrat único)
- recebimento; observância da técnica legislativa; estilo parla-
rnentar; normas constitucionais e regimentais (art. 178, l')
- recurso de decisão de não-recebimento de proposição por
iflC( )nstituci( )nal idade
- retirada; requerimento do autor (art. 288)
- texto de lei; estudos; pareceres; decisões; despachos; inclu-
são ) em (art. 178,	3'-')
- transcrição por inteiro; convênio; contratos; acordos (art.
178, § 2)
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- turnos (arts. 181 i 183)

PROPOSTA 1)E FMFNI)A À CONS'flTt 'ICÀO
- CMfl1s51() especial; parecer: prazo; publicação (art. 210,
pa r:gra k único)

discussão e votação; turnos: quorlini (art. 20$, 5 3)
- iniciativa; impedimento (art. 20$. 1 a 111,	1 9 e 2)
- parecer; (OIfliSSiO especial (art. 210)

primeiro turno; discussão e \( )tac1( (art. 210, parágrafo
Único)
- recebimento; flUmCraÇI(); publi Tio; emendas: (jilOflifli de
sul)scriCo (art. 209, par(Igraf( Único)
- redação do vencido (a ri. 21
- redação final; aprovação: pT( )Tflu1gaÇIo): publicação; anexa-
ção ao texto) CO)flSi iiucional (a ri. 214)
- rejeitada ou prejudicada; i1fl1X(litfleflt() de reapresentação da
matéria (art. 215)
- segundo turno; discussão e votação; art. 196, § I e 2 (arts.
211 a 213)

QIJESTÀ() 1)E ORDEM
- argüiçÏo; prazo; oportunidade; impedimento (art. 172,
55 1" a 4v)

- Conceito) (art. 171)
— decisões de cariter normativo: registro em livro próprio;
publicação (art. 175)
- formulada em Plenário; solução definitiva e tempestiva pelo
Presidente (art. 173)
— membro de comissão; recurso ao Presidente da Assembléia
(art. 174)
- recurso; preceito constitucional; prazo; tramitaÇà() (art. 173,
§ 1 a 4v)
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Li
RECLAMAÇÃO POPt JLAR
(ver PETIÇÕES E REPRESENTAÇÕES POPULARES)

RFCL JRSO
- decisão de não-recebimento de requerimento anti-regimen-
tal na Comissão Parlamentar de inquérito (art. 113, § 21
- decisão de questão de ordem pelo Presidente (art. 173,
§ 1" a 4')
- despacho de não-recebimento de emendas a projetos de lei
cio Plano Plurianual	(art. 216, 4'-')
- inclusão no processo legislativo; extensão do Conceito de
proposição (art. 177, 5 1°, III)

REDAÇÃO FINAL
- aprovação; sanção; promulgação (art. 273)
- Comissão de Redação; parecer; técnica legislativa
(art. 271, § 1)
- deliberação conclusiva de comissão; parecer (art. 270, § 2)
- discussão; participação) (art. 272)
- emenda; art. 270, § 1' (art. 271
- parecer; distribuição em avulso; discussão e votaçào; Plená-
rio; ('O)1fli5S() (art. 270, § 3'-', 1 e ii)
- proposta de emenda à Constituição (art. 270)

REGIME DE URGÊNCIA
- exigências regimentais; dispensa; exceções (art. 275)
- finalidade; solicitação cio Governador; requerimento (art.
274, 1 e II)
- prazos regimentais (art. 277)
- solicitação de Corregedor ou de Deputado (art. 57, § 1")

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
- normas; aplicação nos casos omissos no Regimento interno
cia Assembléia (art. 305)
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RFGI. ILAPvIFN1( ) ( ;ERAI. DA sI(;ll1\RlA DA ASSFM1II.ÉIA

LF(;lsuVIlVA

- iflterpretaca ); pr( )jCt( ) (te FC ' ( )IUCa( : competência cia Mesa
(art. 80, \'. VII, (1)

RELATÓRIO 1W ATIVII)AI )IS DA ASSE\IRLÉIA

- última retinia() da SCSSI( ) legislativa ordinária ( art. 80, 111

RF.\lt NFR.\(;Ã() F AJt 'l)A 1)1 CISTO

- (.( )lfl[)OSi('J() da reflui iica .ari.	2. VII. e 66. 1	1,. (Ia
Constii.uiça ) (k) ES11(i( ) (art. frS
- C()flCeit( de ajuda de cust (aul. (5.	1)
- 1 .'aillei)tO de ajuda de eu i	ali. (, § 2)
- )aga i1Ieflt( ) (te u'(lflhitl(.Li(i( (a ri. 1)	§ 31

RFPRESEN]A(Ã( ) P( )PI. 1,AR

(ver Plil(X)FS E RFI'IWSFNTA(XFS POPULARES)

REQI[RIM FNT()

- cleiil)eraçao de ( missao; i( )(cdiillefltO; arts. 244 e 245 (art.
2i2, paragral( ) (uriic )
- dl lit)u'ç'a() do Ptenírio (iri. 2i5. 1 a XX)
- (1e5j)1(.1i() (.1() lresidentc (au.	1 a XXVIII, § 1! a 3")
- eSCFit() (irl. 21.1, § 1")
- escrito oú ()flhl; despi(-h ) do Presidente da Assembléia;
delil)eraçl() de Comissio e de Plenário (art. 242, 1 a III)
- oral (art. 244, § 3")
- parecer; incisos XII e XIII do art. 245 (art. 246)
- subscrição por um terço dos membros da Assembléia
(art. 244, § 2)
- votação; apresentaç() de emenda; oportunidade (art. 243,
1r.iiraf	(ifliCo)

RETIRADA 1)F PROPOSIÇÃO

- re(luerimento) do at.lt( )r:	)rtunidade (art. 288)
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REUNIÃO DE COMISSÃO
- audiência pública em região do Estado; convocação (art. 125,
parágrafo único)
- duração; prorrogação (art. 127)
- extraordinária; Convocação); publicação no I)iário do
Jeislaiivo (art. 126, 55 1° e 2°)
- inclusão de matéria nova; iflStCrStíCi() (art. 126, § 29
- ordinária; horário; quonini (ali. 127, § 1° e 2°)
- pareceres; Votos em separado; declarações de voto; emendas
e substitutivos; encaminhamento à Mesa (art. 124, § 2°)
- permanente: ordinária; extraordinária (art. 125, 1 e II)
- pública ou secreta (art. 124)
- secreta; Secretário; designação (art. 124, § 12)
- simultânea com reunião de Plenário; computação de presen-
ça; veriíicação de quorum (art. 128, parágrafo único)

REUNIÃO CONJUNTA DE COMISSÃO
- finalidade; convocação; publicação no Diário do Legislativo
(art. 129, 1 a III, parágrafo único)
- presença de Deputado; quorum; computação em dobro;
voto cumulativo (art. 130, § 1°)
- quorum (art. 130)
- relator; designação; ali. 135, § 3° (ali. 130, § 29)

REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA
(ver também REUNIÃO ESPECIAL, REUNIÃO EXTRAOR-
DINÁRIA, REUNIÃO ORDI NÁ RIA, REUNIÃO PREPARATÓRIA,
REUNIÃO PÚBLICA, REtJNIÀO SECRETA, REUNIÃO SOLENE)
- duração; prorrogação (art. 22 e parágrafos)
- especial (ali. 18, IV, § 20)
- extraordinária (art. 18, III)
- ordinária (art. 18, II)
- preparatória (art. 18, 1)
- pública e secreta (art. 21)
- solene (art. 18, V, § 1°)
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- presença dos Deputados; registro (art. 26)
- abertura; veriíicaçào de quorum (art. 27, § P a 3U)

- falta de qiloilím; despacho de correspondência pelo
V`-Secretário; publicação no /)iário cio Legislativo (art. 27,
§ 4 e 5g)

REUNIÃO DA MESA DA ASSEMBLÉIA
- Presidência; direito a Voto (art. 83, XXIV)

RFtJNIÀ() EXTRAORDINÁRIA
- convocação (alt 20, 1 a IV)
- (lLlraÇã(): desenvolviriiento (art. 24)

REUNIÃO ORDINÁRIA
- deliberativa; desenvolvimento (art. 19, II)
- duração; de debates; deliberativas (art. 19, 1 e II)
- falecimento de Deputado; Comunicação (art. 23, § 2)
- homenagem especial; recepção a personalidades (art. 23, § 1)
- partes
(ver também PEQUENO EXPEDIENTE, ORDEM 1)0 DIA,
GRANDE EXPEDIENTE)

RFUNIÀO PREPARATÓRIA
- diploma; nome parlamentar: lista de diplomados; publicação
no J)iá rio cio Lcçis1c1tiv() (arts. Y)  4)
- posse dos Deputados; eleição da Mesa (art. 3)
- primeira realização; presidente ad hoc; compromisso; cha-
iriada de Deputados; comparecimento (arts. 5' e 6 e
parúgrals)

REUNIÃO PÚBLICA
(ver também REUMÃO EXTRAORDINÁRI A, REUNIÃO ORDI-
NÁRIA)

REUNIÃO SECRETA
- ata; conteúdo; votação) (art. 38, § 4')
- convocação) pelo Presidente; íormalidades (art. 38, § l' a 3)
- pronunciamentos; arquivamento) (art. 38, § 5Q)
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5
sE(:iunÁl(los
- P'; Competência (art. 87, 1 a XII)
- 2; Competência (art. 88, 1 a IV)
- 39 e 49; competência (art. 89)
- substituição; do presidente (art. 90)

SERVIÇOS AI)MINISTRA'IiVOS
- orientação pela Mesa da Assembléia; regulamentação; inter-
pretação (art. 80, V)

SERVIDORES DA ASSEMBLEIA
- nomeações; promoções; gratificações; direitos (art. 80, VI)

SESSÃO LEGISLATIVA
- extraordinária; convocação (art. 14, II, §Ç 3 a 5)
- ordinária; período (art. 14, 1, § 1° e 2)

SUBEMENDABErVI ENI )A
(ver EMENDA E StJBSIITEJTIVO)

SUBSTITUTIVO
(ver EMENDA E SEi BSTIII JTIVO)

SUPLENTE
- convocação; prazo; casos (art. 62, 1 a IV)
- vaga: eleição: comunicação i Justiça Eleitoral (arts. 63 e 64)

URGÊNCIA
(ver PROJETOS I)E INICIATIVA 1)0 GOVERNADOR COM
SOLICITAÇÃO DE EJRGÊNCIA)
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(f/)

vA(;A
- comissões (art.  117 e parrat( )s
- 1)eputados: falecimento; renúncia: perda de rflafldat()
(art. -7)
- Governador e Vice-G( )Vernad( )r; impedimento (arE. 295)
- 1es:i da Asseinl*ia ( art. 12)
- up1ente de 1 )eputad ;	 a Justica Eleitoral
(art. 63)

VETO A IR()l'osI(;\o) 1 )F LEI
- L1)reCiaÇfl( ): fl( )flfl;t5 de ti t1nhtIça( ) (ai  235)
- 1eisiu em escrutini() secreto; rejeição pela maioria
(art. 234,	2')
- manutençio; ciência ao Governador (art. 234, § 6)
- fla( )-maflutença() (art. 234, § 4°)
- fla( )-pr()inulgaça( ) (l( ) Governador (art. 234, § 5)

VIAGEM AO EXTERIOR
- ( )VeFílad( )r; V iCC-( ( )vernad( )r
(ver I.ICENCA - AO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR)

vI(;E-I'REsII )FNTE
- substituição do (art. 86)

VOTAÇÃO
- adiamento (art. 269, § 1° e 2°)
- assunto de interesse pessoal; exclusão ) do voto do interessa-
do: computação de presença (art. 259)
- c!eclaraça() de voto; encaminhamento à Mesa (art. 260)
- deliberaça ; em l'Ieniri ); maioria (art. 259)
- efeito (art. 255)
- emendas: art. 282; destaques (art. 225, § 2)
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- falta de quorum; providencias do Presidente (art. 255,
§ 49 e 6)
- interrupção; falta de quorum: prorrogação de reunião;
termino do horário da reunião ou de sua prorrogação) (art. 255,
1 a III)
- maioria de votos (comissão) (art. 133)
- nominal (art. 263, 1 e II. §	e 2)
- por partes (art. 256, parágrafo único)
- procedimento (art. 268, parágrafo) único)
- proposição; salvo emendas (art. 255, § 1°)
- proposição) em seu todo (art. 256)
- proposições acessórias (art. 265)
- secreta; formalidades (art. 264, 1 a XI)
- verificação; processo) simbólico (art. 267)
- verificação; resultado definitivo (art. 262, § 2°)
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