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TITULO

D.I ASSEMBLM:1 LE(;/SL:1 T/\'.\

CAPITULO

iJisposições Prelimillares

Ar!. 1." - A ,\sscmbléia Lcgislati\'a COJIII)(le-Sl' de Depulado>.
I'cpl'l'sl'nlanles do PO\'O mineiro, dei tos lia forma da lei. pelo pe-
riodo de quatro, :1nos.

AI'l. 2." - J~ de selenta c duis o lIúmeru de Deputados.

(Disp6e a COlls/i/lliçlio /;'s/adllal: ••..Irl. 5.'.
li' de se/ell/a e dois o nlÍmero de iJeplI/ados ri
Assembléia Legislalivl1, podclldo ser allmcn/ado Cf::
lei, após as revisries censilârias. l/(- /IIodo qlle co/'-
respollda. no allmen/o. a 1111I flor dll=en/os c cill-
qiienfa 1IIi1 habi/all/es."

A Lci ll." 1.10G, de ~3-S-1!)54. [i.n)// em selen/II
e qlla/ro e a Lei ll." ~. ti:!2, de 24-7-1 !)(j2, IllImCll/OII
para oi/cll/a c dois o /llímcro de Dt'/)///ados.)

Ar!. 3.\' - A Assembléia Legislatiya tem por sede o !'alúciu
da Inconfidência, nesta Capital.

(Dispõe o .~ 1.'-' do arl. 8." da COllS/i/lliçlio I~s-
ladual: ".~ 1... flor molivo de cOllVelliêJl('ia pú-
blica e deliberaccio da maioria absolll/a. l)od<'l'1Í
rellnir-se, /emporária/lll'n/c, em qllalqucr cid(((/e do
Es/ado. ")

CAPITULO 11

Da Ins/alaclio da Asscmbléia

Ar!. 4." - ~o primeiro ano de cada legislatura, a primeiro
de fevereil'O, às quatol'Ze horas, independente de convocação, rcu-
nir-se-,IO. no I'alúcio da Inconfidência os Deputados diplomados :'1

.\ssemhléia Legislativa.
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Ar!. 5." - A reumao será presidida pelo Deputado mais idoso
presente, o qual, ao declará-Ia iniciada, convidará dois outros para
secretários, organizando, em seguida lista dos diplomados, dos eleitos e
suplentes, de que se dará conhecimento no Plenário.

(Declaraçiio de instalaçiio da Assembléia: vide
arl. 11).

Ar!. 6." - O Presidente, de pé, no que será acompanhado
pelos presentes, proferirá o seguinte compromisso:

"Prometo guardar as Constituições do Eslado e da
República e desempenhar, fiel e lealmenle, o mandalo
que me foi confiado".

(O Suplente, na primeira investidura, é obri-
gado a prestar o compromisso e dêste é dispen-
sado nas investiduras seguintes (art. 75, parágrafo
único) .

S L" - Em seguida, sel'á feita, pelo 1."-Secretário, a chamadn
dos demais Deputados e cada um, ú medida que fôr sendo profe-
rido o seu nome, responderá: - "Assim o prometo."

S 2 .• - O Deputado que comparecer posteriormente será con-
duzido ao recinto por dois outros que o Presidente designar, e pres-
tará, em voz alta, o compromisso.

Ar!. 7" - Verificada a presença da maioria dos Deputados,
proceder-se-á à eleição dn ~Iesa, por escrutínio secreto.

Ar!. 8.• - Haverá uma cédula para cada cargo. Os Deputa-
dos, pOI' ordem de chamada, depositarão na urna a sobrecarta fe-
chada, contendo os votos.

Ar!. 9.• - Se, em primeiro escrutínio, nenhum dos candi-
datos ao cargo de Presidente obtiver o voto de mnis da metade dos
membros da Assembléia. proceder-se-á a segundo, considerando-se
eleito o mais votndo c, em caso de empate, o mais idoso.

Ar!. 10 - O Presidente proclamará os eleitos e lhes dará
posse dos respectivos cargos.

Parágrafo único - Se o Presidente da reunião fôr eleito Pre-
sidente da Assembléia, a posse do cargo ser-Ihe-á dada pelo 1"-
Vice-Presidente, já empossado.

(O Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, sôbre a eleição da Mesa, dispõe:

"•.lrl. 7". A eleição da Mesa, ou o preenchi-
mento nela de qualquer vaga, far-se-á por escrull-
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nio secreto, com as seguintes exigências e forma-
lidades:

I - presença da maioria absoluta dos Deputa-
dos;

lJ - chamada dos Deputados;
IlJ - cédulas impressas ou datilografa das,

contendo cada uma somente o nome do votado e
o cargo para que é indicado, embora seja um só o
ato de votaçiio para todos os cargos;

IV - colocaçiio, em gabinete indevassável das
cédulas em sobrecartas que resguardem o ;igilo
do voto;

l' - colocaçiio das sobrecartas em duas Ul"IlUS
à vista do plenário, uma destinada à eleição d~
Presidente e a outra à eleiçc70 dos demais Membros
da Mesa;

VI - O SecI'etário designado pelo Presidente
retiraI'á as sobrecartas das urnas, em primeiro
lugar da destinada à eteição do Presidente, fará a
contagem das mesmas e, verificada a coincidência
do seu número com o dos volanles, do que será
cientificado o plenário, as abrirá e separará as cé-
dulas petas cargos a preene/ler;

VlJ - leitura, pelo Presidente, dos nomes dos
votados;

VIlJ - proclamação dos votos, em voz alta,
por um Secretário, e sua anotaçc7o por dois oulros
à medida que apurados; ,

IX - invalidade da cédula que não atenda ao
disposto na afinea lJI;

X - redaçc7o, pelos Secretários, e leitura, pelo
Presidente, do boletim com o resultado de cada
eleição, na ordem decrescenle dos votados;

Xl - maioria absolula dos valos dos membms
presentes para eleição em primeiro escrutínio;

Xli - realização de segundo escrutínio, com
os dois mais votados, quando, no primeiro, não
se alcançar maioria absolula;

XIlJ - maioria simples, em segundo escrutínio;
XIV - eleição do mais idoso, em caso de em-

pale;
XV - proclamaçiio, pelo Presidente, dos eleitos;
XVI - posse dos eleitos.
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IH - prover à polícia intema da Assembléia;

(COlllpc/cIIcia c {o/'ma de se e{etuar o llolicia-
{;lento da ,üselllbléia -- vide arls. 43, li! /lI c 12!l),

\' -- prover aos lugal'l's da Secrl'lari;l;

Il - dirigir os sel'viços da Ass£'mbléia (!urante as sessiies
l£'gislatívas e seus i nterregnos;

I - tomaI' as providêlll'Ías nceessúrias ú I'egularidade dos
t raIJalhos legislatí vos;

..\1'1, l!l - - C()lIIpe~~' Ú :'Ilesa, alélll (!co outras atribui~'õ£'s regi-
mentais:

1\' -- propUI' Ú Assembléia :I eri:lçào de ~ug:lres necessúrio:,
:lO :;el'\'i~'o de sua Secretaria;

um ou mais
trahalhos de

convidará
:'I1£'sa, os

Presidente
junto il

único O
:ll'Olllpanhal'.

Parágrafo
Depulados para
;IIHlra~'üo") .

AI'1. Ii - :\ dec1al'ação de inslala~'üo da Assemhléia serú feil;1
pelo seu I'resident.', de í"orllla solelH', de pé, no que sel'á aeOlllpa-
Ilhado pelos pl'esenles.

Arl. 12 --- .-lo eleiçüo da :'Ilesa, ('om a notícia da inslalaçüo da
:\ssemhi(,ja, ~:erú ('(1ll1unil'ada ús altas autoridades do Estado, do
Pais l' dos dl'lllais Estados d:l Federaçüo,

AI'I. J:l - EncelTando a reuniüo, o Presidenle eonvocal'ú
outra panl o dia se;.:uinle. a filll de proceder-se ú eleição da COlllissüo
I'l'rlllanl'n:\', que funcionai"Ú alé 15 de junho, data em que a Assem-
1,lc'L; L,'gi:;!:lli\':! ('l'iniciarú seus trahalhos.

(Pela Lei COlIstiturional 11." 5, [oi extillta (l

COIII:SSIÍO Permllnl'lIte.
/'ela Lei COIIstitucional 11:' 7, a Sessiio Legis-

tl/ti"a ('olllflreel/{/e dois fleríodos de tral}(/lJlO.~: de
Lv de [epereiro a :W de junho e de 1." de IIfl(isto a
10 d(' (it':embro).

C :\ P I TU I. () I I I

IJa Mesa (Fide art, 4:1. 1/:' "'1).

Arl. 14 -- À :'I1l'sa da Asselllbl('ia l'ompetl' a <lire~'üo de seus
lrahalhos.

(COII/ a l':r:tinçrio da Comisstio Perll/anellll', ve-
rí{il'{/(Ia com a prol1wlgaçiio da I.ei Constitucional
li! 5, os membros da Mesa stlmenll' poderiio {azl'r
t)(/l'Ie da Comisstio Executiva. Esta /iroiiJiçtio ('011/-
[Jrel'nde tanto as Comisslll's inll~rnas C01ll0 l':rler-
II(JS) .

O/ide art. 43, n! VI).

(..i inserçtio é solicitada através de requeri-

mento escrito, sujeito a a[Joiamento e discussão
(art, 179, 11." lI), salvo lfIWIlI/O estiverem os docu-
/l/cnlos incorlJOrw/os ao t1isctll"sO ((1;"1. 1~;j. ~ 4:').

.-Is proposições, que niio /iw/erem ser litlas II(J hora
do expl'llienll', devcrtio ser ell('{/IlIinlwdlls ti Mesa,
para puiJliCllçâo (ar/. 107, ~ (LV).

VI - nomear -os funeluJlúrios da AssellllJ!t:'ia e CUl1l'c(!c'-ihes
!i(,('I1~'as e aposentadoria;

VII - dar parccer SÔhl'C pedido (ie :::ser~'iio l'li! 1\ta de docu-
lJIel1tOS l1;io-ol'il'iais.

Arl. 20 ---- Na última reunl:lQ da sess:io legi,;!aliva, a ~,!l'sa.
1)01' intermédio de SI'U 1."-Seerclúl'io, fará ú ASSI'I!lbl(~ia relatório
dos trahalhos desla, durantc a Sl'SSÜO,

Presidente e Secrelúrios,
Deputado para suhstituir

:\1'1. 15 - - A :'Iiesa ('olJlpiie-se do Presidenle, de dois \'ice-
I'r('sidentes l' d(, quall'll Secrelál"ios.

,-") ,\1'1. 1Ii - - '1'omarüu assento Ú :'Ilesa o
~ J:' - lJ l'resi/!enll' cun\'idarú UIJI

(, S("'I'l'\;., rio. n:l ausência l'\'entual dêste.
_) ~ 2." - :\ :'Ilesa permam'cl'rá sempre ('omplcla duranle a

l'l'Uni;-lu. 11'10 podendo Ill'nhum dl' seus ml'mhros IIPixar a ea<Íeira
a n ll's de ,'onvo(':lllo seu substitulo .

.\ri. li -- :\ :'Ill'sa l'1eila no inieio de cada scss:io legisi:lliva
ordiuúria st'l"\'ir:'i t:unh('1ll nas scssões extraordinárias.

1';lrú<-(r:l1'0 único -- O mandato dos mcmbros da ?lll'sa lermina
colll a IJOSSl' dos SUCt'SSOI'l'S l' le itos pa ra a SI'SSÜO ord inúria segui n ll'.

:\l'!, u; - - Os nll'J1liJros da :'Ilesa, além da Comissüo Execuli\':I,
sIH;1l'ntl' po(it-r;io fazer partI' da Cornissiio Pennanente.

-
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Do Presidente

SEÇÃO I

assinar as resoluções e mensagens da :\ssembléia;XIlI

IX - designar, em caso de vaga ou impedimento, conforme
indicação dos líderes de bancadas, substitutos aos memIJI'Os de co-
missões, exceto os da Comissão Executiva e da Comissão Penuanente;

(il designação é feita de acôrdo com o art. 92.

A Comissão Permanente foi extinta pela Lei Cons-
titucional n" 5).

X - pI'Omover e regular a publicação dos trabalhos da As-
semIJléia;

(Vide arts. 123 a 128).
XI organizar a matéria pam ordem do dia da reunião

seguinte;

LI organização e o anlÍncio da ordem do dia
são feitos pelo Presidente, observado o disposto
nos arts. 113; 149, ~ 2.°; 158, ~ 1."; e 182).

XII - informar à AssemIJléia sôbre qualquer questão de or-
dem ou de prática parlamentar;

(As questões de ordem são resolvidas conclu-
sivamente pelo Presidente (art. 22, 11:' XYIlI).

XIV assinar a correspondência destinada ao Presidenle da
Hepública, PI'esidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal,
Governadores de Estado, Presidentes de TriIJunais de Justiça, ?llinis-
lros de Eslado, Secretários de Estado, Presidenles das Assembléias e
autoI"Ídades diplomáticas;

(Os demais ofícios devem ser assinados pelo
U-SecI'etário (UI'/. 26, n" IV).

XV - convocar sessões e reuniões exlmordinárias;
(Competência e formalidades indispensáveis à

convocação de:

a) - sessões legislativas extraordinárias
ar/s. 96 e 97;

b) - reuniões ex/rao:'dinárias - art. 101, pa-
rágrafo IÍnico).

XVI - presidho às reuniões da Comissão Executiva, com di-
reito a voto e às reuniões da Comissão Permanenle, com direito a
voto de desempate;

(\Tideart.74).

dai' posse aos Deputados;IV

VI - submeler à discussão e votação a matéria em paula;

VII - anunciar o resultado das votações;

VIII - nomear membros de comissões especiais, criadas pela

Assembléia e de 'acôrdo com a indicação dos líderes das bancadas;

(Ordem do dia: competência para organizaI'
art. 22, n" Xl.

il verificação do nlÍmero de Deputados pre-

sentes, solicitada pelo Presidente, ex-officio ou a

requerimento de Depu/ado, é feita pelo 1.• Secre/á-

rio (art. 26, n .• l). Para aber/ura da reunião, a

verificação é feita pelo Presiden/e (ar/. 10.'>, ~ 1.•).

v - anunciar a ordem do dia e o :lúmero de Deputados

presentes;

II - fazer ler as atas pelo 2.0-Secretário, submetê-las a dis-

cussão e votação e assiná-las, depois de aprovadas;

III fazer ler o expediente pelo 1.°-Secretário;

Art. 21 - O Presidente é o órgão da Assembléia, quando ela
se enuncia coletivamente.

Art. 22 - Além de outras alIoibuições previstas neste Re-
gimento, compete ao Presidente:

I - abI"Ír, presidir c encerrar as reuniões da Assembléia;

(A nomeaçiio é feita atendendo à indicação

dos líderes de bancada, ou a título precário, quando

não llOuveI' manifestação dêstes no prazo de cinco

dias, a contar da instalação da Sessão (vide arts.

:n, ~~ 2.0 e 3.", 35 e 92).

(Comissão Permanente: extinta pela Lei Cons-
titucional n" 5).

XVII - subslituir o Governador do Estado, na hipótese pre-
vista no S L" do art. 46 da Constituição Estadual;

XVIII - decidir, conclusivamente, as questões de onlem sus-
citadas em Plenário;
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(/)efinição, pra=o e opor/unidcule para f o1'111u-
laçtio de queslüo de ordem; soluçüo em definitivo
pelo Presiden/e: ar/s. 120 e 121).

XIX - promulgar as resoluções legislath'as e os projetos de
Ici vclados pelo Go\'ernador e por êle não promulgados (Conslituição
Esladun!, art. :10, ~ li").

(O Presidente da Assembléia /em 48 horas para
IlrOmul!/lIr as prollosiç6es mencionadas).

AI't. 2:~ - Ao Pl'esidenle, como fiscal da ordell, compele
regulaI' os lrabalhos da Assembléia, tomando as providências neces-
súrias ao andamento normal de suas I'euniões, e especialmenle:

I - fazcr obscn':lI' as leis e êsle Regimenlo;

II - interromper o oradol' que se desviar do ponto em dis-
cussão falar contra o \'encido, faltar fi consideração à Assembléia
ou a algum de seus membros e, em geral, aos representantes do
PodeI' Público, chamando-o à ordem e I'etirando-Ihe a palm'!"a;

(O Presidente poderá interromper o orador
para solici/ar a observância do disposto nos ar/s.
211, ~ a:'; 212 e 21;J, retirando-lhe a palavra, se mio
fór a/endido),

III - chamai' a atenção ao orador, ao terminal' a hora de
expediente e da Ordem do Dia, ou ao se esgotnr o tempo em que
tCIll direito de ocupar a tribuna;

(Vide ar/o 215, n.' IV).

IV - não permitir a publicnção de expressões e coneeitos
vedndos pelo Regimento;

(Vide ar/s. 211, ~ 3:'; 212 e parágrafo lÍnico; 215,
11:' 111; e 217) o

V - suspendel' a reunião, se as ei rcunstànrias o exigil'em;

(O Presidente poderá sll,çpendel' a reunitlo pa1'(J
a nwnu/ençüo c/a ordem no Plenário ou lUIS flale-

rias - art. 130, ** 4.• e 5.").

VI - zelar pelo pl'estígio da Assl'mlJléia (' dignidade d(' seus
m{'mhI'OS ;

VII - fazel' I'eiterar os pedidos de inform;lt;til's end{':-~'~'a-
dos ús aulol'idades do Estado;

(Os pedidos de informações, aprovados pela
Assembléia, com a presença da maioria absolu/a,
del/em ser formalatlos <'0/11 />11.\,' liO 111'/ o 179.

11-

:I respeito, dispõe o Rt'!/imen/o In//'rno £111 CIÍ-
mara dos De pn/ados:

"A.1'/. 102, ..
,~ 8," - Encaminhado um requerimen/o de in-

formações, se estas nüo forem /Ir/'stadas dentro em
trinta dias, () Presiden/{' da Câmara, sempre que
solil'i/ado pelo' seu au/or, farlÍ reiterar o pedido,
a/rllvés de oficio, em que acentllarlÍ aqueta circuns-
tlÍncia") ,

VIII - daI' ciência ús autoridades superiorcs de que nilo foram
alendidos os pedidos de in formaçiies já reiterados.

Art. 24 - Só na qualidade de memhro da Comissão Exe,
/'uti\'a poderá o Presidenle ofen'cel' pI'ojetos, indicaçcies e requel'i-
menlos; podei'á, porém, lomar parte na diseuss;1O de qualquer as-
su:;to, desde que passe a cadeira a seu substitulo.

Parágrafo únieo - Somenll' nos escrutínios secretos, ou para
dc'sempatar a \'ota~'ão, terá o PI'esidenll' direito a \'010.

SEÇ.\O 11

/)os \'i/'e-Presiden/es

Al'l. 25 - Para supril' a falta do Pl'('sidt'nlt' ha\'('J"Ú dois
Viel'-Pl'esidentes,

~ 1:' - Sempre que o Presidente nüo se aeilal' 110 I'ednto ;0\

hom regimental do inicio dos tl'ahalhos, o 1:' Vicl'-I'I'('sidente e, elll
sua falta, o 2:' Vkc-Presi den te, o suhsl itui I'á no eXl'rl'Ício til' suas
fun~O()es, que Ihl' eaheloão, logo qUl' ftil' presente.

~ 2." - Procetler-se-á da mesma forma, nos easos de impe-
dimenl~ do PI'('~idente, ou quando fosle se ausentar, dUl'ante a
I'eunião.

(Da mesma forma, os Secrt'!cil'ios, na ol'dem
til' sua ellumel'açcio su!Js/i/uiNio o I'r/'sitlell/e e os
\'i/'I'-Presidcn/es - al'l, 29),

SEÇAO III

Dos Sl'cl'e!/írios

:\1'1. 2(j - Silo atl'ihuições do l."-Seerdúrio:

I - fazer a chamada dos Deputados;
II - leI' ú Assembléia a integl'a dos ofieios das altas auto-

ridades da H('púhlira (' do Estado, I)('m ('omo as proposiçties par:!
diseussi'1O ou \'nl:!~':-I() ('o ('m sumúrio, qua!qu{')' outl'O papel do {'XI)('o
cii(On!l';'
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(Não havendo nlÍmem para abertura da reu-
nicio, o 1.v Secretário despachará o expediente,
independentemente da leitura e dar-lhe-á publici-
dade no "Diário da Assembléia" - ar/. 105, ê 3.v).

CAPíTULO IV

Das Comissões

(.4rt. 105, ê 3."). SEÇÃO I

elas.

I - Executiva;

II - de Constituição, Legislação c Justiça;

III - de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas;

IV - de Agricultul'a, Indústria e Comércio;

V - de Transportes, Comunicações e Obras Públicas;

VI - de Trabalho e Ordem Social;

VII - de Educação e Cultura;

VIH - de Saúde Pública;

IX - de Segurança Pública;

X - de Assuntos :\Iunicipais e Interestaduais;

XI - de Redação;

XII - de Serviço Público;

XIII - do Polígono da Sêca. (')
Parágrafo único - A Comissão Pel'manente funcionará du-

ranle o l'ecesso parlamentar.

(A Comissão Permancnte [oi ('xlinta pcla Lei
Conslilucional n! 5),

(CRIADA pela Resolução n.t 645, a ComJssAo do PoUgomo da sêca é compostA
de cinco membros).

Disposições Preliminares

Ar!. 31 - As Comissões compor-se-ão de cinco membros cada
uma, exceto a Executiva, que será integrada pelos membros da Mesa;
as de Constituição, Legislação e Justiça, de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas que terão sete membros, e a Permanente, dezoito.

Ar!. 30 - Durante a sessão legislativa ordinária e na extra-
ordinária funcionarão na Assembléia as seguintes comissões, que
serão nomeadas pelo Presidente da Mesa, na conformidade dos pa-
rágrafos 2." e 3," do ar!. 31, no comêço de cada sessão legislativa,
à exeeção da Executiva, que sel'á eleita nos têrmos do ar!. 17:

redigir a ala das reuniões secretas;III

IH - despachar a matéria do expediente;

IV - I'eceber e fazer a correspondência oficial da Assembléia;
(Cumpre-lhe assinar os ofícios da Assembléia

não mencionados no n." XIV do art. 22).

v - fazer recolher c guardar em boa ordem as proposições;

VI - distribuir papéis às Comissões;

VII - assinar, depois do Presidente, as resoluções legislativas;

VIII - proceder à contagem dos' Deputados, em processo de
\'eri ficação de votação;

IX - inspecionar os trabalhos da Secretaria e fiscalizar-lhe
as despesas, interpretando e fazendo obsen'ar o respectivo Regu-
lamento;

X - providenciar a entrega, em tempo, aos Deputados, dos
avulsos impressos da ol'(lem do dia;

XI - assentar o resultado da votação das proposições ou
papéis sujeitos à sua guarda, autenticando-os com sua assinatura;

XII - sobrepor ementas aos projetos de lei, recebidos sem

Ar!. 27 - São atl'Ílmições do V-Secretário:

I - fiscalizar a redação das alas e procedel' à sua leitura
em Plenál'Ío;

II - assinar, depois do l,"-Secretál'io, as resoluções legis-
lativas;

IV - auxiliaI' o 1.v-Secrelário na vel'Íficação de votação e na
cQI'respondência oficial da Assembléia.

1.1'1. 28 - Compete ao 3,v e 4!-Secretários, além da substi-
tuição dos demais. auxiliar na. verificação de votação, votação no-
minal e eleições.

Ar!. 29 - Os Secretários substituir-se-ão na ordem de sua
enumeração e, ainda nesta ordem, substituirão o Presidente, na falta
OlI impedimento dos Vice-Presidentes,
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~ I," - :\0 inkiu dc cuda Icgislatura, a nOlllca~'ão dos IllCIII-
1)I'os li:lS comissõcs scrá 1'('ila, após a iilsl:da~':I() dos Irahalhos, ('11I
15 dc junho.

(.-1 Lei Constitucional n." 7, a/lerwulo o art. /l,"
dll Constituição Es/adual, modificado pelas Leis
Constitucionais n,"s. 1 e 5, fixou a ins/alaçrio r/a
lcgislatura e das sessõcs lC!lislativas cm 1," dc {c-
vereiro de cada ano).

~ ~,', - Os lllCIll!JI'OS das comissõcs, cx('c!uados os da COllliSS:'1O
Exccutiva c ela 1'('l'lllancntc, scr:lo nOlllcados pc lo I'l'esidenlc da
Assembléia, atcndcndo á indicaç:lo dos lidel'es das bancadas e, tanlo
quanlo possivel, a rcp,';'sc:llaç:IO proporcional dos partidos,

(Compete aos lideres das bancadas a indica-
çcio dos membros da respectiva representaçcio par-
tir/ária nas comissões' técnicas ou nas especiais
(art. 92),

..I composiçriu das comissões obedece ao níl-
culo aritmético que se con/ém no ar/o 35),

~ :~." - A nOlJlea~~iio far-se-á denll'o ele cinco dius, a conlar
da jnslalu~~;lo da scssào, scndo a titulo pr'ccário a dos rcpn'senlanlcs
das hancadas que se niio hou\'crcm manifestado denlr'o daquele prazo,

~ ,I," - Ha\'erá lantos suplcntcs. indicados na fonna dêstc
artigo, quantos fOl'em os membl'os das comissões da Asscmbléia,
sal\'o os da Comissüo Executiva c da Permanenle,

~ 5." - Os substilulos pcnnanentes tomarào parte nos tra-
halhos da Comiss:lO, sempre quc qualquer mcmh.'o cfeti\'o de seu
parlido esteja licenciado, impedido, ou niio sc ache prcsentc no
iníeio das dclibenlções.

(A Comisscio Permunen/e foi extinta pela Lei
C:onslilucional n! 5).

Ar\. 32 - A Assemhléia podenl crim' comissües tempoJ'árias,
uu cspeciais, intcrnas Oll extcrnas, que se extingucm uma n'z preen-
chido o fim a que sc deslinarcm.

Si," - As comissões intcrnas. cm que se comprecndem as
de inquérilo, destinam-sc ao estudo de d(,terminado assunto, sujcito
;', apr('cia~'ão da Asscmbléia,

(,is ('omissões temporlÍrias compete o desem-
penho das atribuições que lhes forem expressa-
mente conferidas /I ela Assemhléia Le{fislatiua
(ar/. 48).
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Entre as comissões temporárias uu espCCll1,,~
intcrnas incluem-se as que visam a apuraçdo de
(.'ctcrminados fato.~ de interêsse público, Es/as co-
missões, que niiu IJossuem as caracteristicas das de
inquêri/o, srio conhecidas como de sindicância),

S ~!,',- A conslitui~':Io de cOlllissào especial dependerá dc
apro\'aç:lO da Assemhléia ou de l'equerilJlcnto suhscrito por um lêr~'u
de Deputados,

S 3." - O requerimento para conslituição de cOlJlissào espc-
l'Íal será suhscrito por cinco Deputados, no m 1111 lJIO, e indicará,
desde logo, o assunto que haja de lratar e o número de membros
r,nc a de\'cr:':o compOl',

(Se u requerimento cstiver subscrito por lllll

térço de Dcputados, a constituição de comissão es-
peciat, salvo a ele inquérito (vide art. :~:~), é auto-
mática, independendo da aprovação da Assembléia;
sc esliver ,~ubscrilo por cinco Dcpu/ados, no mi-
nimo, deverá ser votado pelo Plenário, com a pre-
sença da maioria absoluta dos Deputados (art. 179,
n! lI!).

S 4," - As comissões externus são constitui das para parti-
t'Ípai' de atus' Clll que a ,\ssemhléia haja de rcprcsentar-se.

(Us requerimentos, visando a constituição des-
las comissões, poderão ser verbais e votados com
qualquer número, indepcndentemente de apoia-
mento e de discussão (art. 176, n! 11), dispen-
sando, também, a audiência de qualq,u('f' das co-
missões, salvo no caso do S 5.•).

~ 5," - Quando a constituição da comissüo extcrna implicar
('Ill despesas para os cofres públicos, será ouvida a Comissão Exe-
euli\'a, quc podcrá daI" parecer fa\'orá\'el a respcito, se hom'er saldo
na respccti\'a \'er"ba orçamcntária,

Ar\. 33 - As comissões dc inquérito somente poderào ser
criadas para conhecer dc falos determinados, medianlc r'cqucri-
mento de um têr"ço dos mémbros da Assembléia e deliberação da
maioria e, para sua aluação, terão, por subsidiárias, as normas cons-
tantcs do Código de Processo Penal.

(Para que o Plenário decida sôbre o requeri-
mento, é necessária a audiência da Comissão di'
Consliluição, Legislação e Justiça, que poderá, se
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julgar oportuno, concluir pela apresentação de Pro-
jeto de Resolução, na forma do disposto nos arts.
170 e 171. Os trabalhos dessas comissões regem-
se pela Lei Federal n! 1.579, de 18-3-52 (art. 46
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados).

Ar!. 34 - O Deputado não poderá fazer parte de mais de
duas Comissões, além da Permanente; se fôr indicado para mais de
duas e caso não exerça, desde logo, o direito de opção, prevalecerá
a escolha para as duas primeiras. .

Ar!. 35 - As Comissões se organizarão, em regra, dividindo-
se o número de membros da Assembléia pelo número de membros
de cada Comissão e o número de Deputados de cada bancada pelo
quociente assim obtido. O quociente final representará o número
ele lugares de cada bancada em cada Comissão.

Parágrafo único - As bancadas representadas pelo quociente
partidário, cujo resto final fôr, pelo menos, um quarto do primeiro
quociente, concorrerão com as demais ainda não representadas ao
preenchimento das vagas porventura existentes.

Art. 36 - Os membros da Comissão Permanente serão eleitos.
no fim de cada sessão legislativa, por escrutinio secreto, dentre os
nomes indicados pelos líderes de bancada, em número de dois para
cada lugar a ser preenchido na Comissão. Os membros ela pri-
meira Comissão Permanente ele cada legislatura serão eleitos na
forma do art. 13 dêste Regimento.

~ 1.. - A Comissão, em sua pl"imeira reunião, elegerá dois
Secretários.

~ 2.• - Os membros da Comissão são inelegíveis para o in-
tervalo seguinte.

~ 3.• - O Í,9-Secretário da Comissão Executiva continuará
a exercer tôelas as atribuições que lhe são conferidas neste Regi-
mento, durante o funcionamento da Comissão Permanente.

(A. Comissão Permanente foi extinta pela Lei
Constitucional n" 5).

SEÇÃO II

Da Reunião

Ar!. 37 - Até três dias depois de constituída, cada Comissão
procedel'á à escolha, por escrutínio secreto, de um Presídente e um
Vice-Presidente.

(A convocação será feita pelo mais idoso dos
membros da Comissão, cabendo-lhe a presidência
até que se verifique a eleição (art. 67 e parágrafo
lÍnico) .
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Art. 38 - As Comissões reunir-se-ão ordinàriamcnte no edi-
fício da Assembléia, em sala própria e dias previamente designados,
e extraordinàriamente, convocados pelo Presidente, de ofício ou a
requerimento de qualquer de seus membros.

Parágrafo único - Qualquer convocação de Comissão sel'á
anunciada pelo "Diário da Assembléia", com vinte e quatro horas
de antecedência, e designação de dia, hora, local e objeto da reunião.

Art. 39 - As reuniões elas Comissões, em regra, serão públicas,
podendo delas participar, sem direito a voto, qualquer Deputado.

(As reuniões das Comissões somente serão
admitidos, salvo resolução em contrário, os Depu-
tados e os funcionários em efetivo exercicio (art.
61), podendo aquêles, quando convidados pelo Pre-
sidente do órgão, discutir, apresentar exposições
escritas ou emendas aos assuntos sujeitos a exame
(art. 55), Para discussão, terão os Deputados
convidados o prazo de 10 (dez) minutos, na forma
do ar!. 40, ~ 9 .• do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, que dispõe:

"Durante a discussão, poderá usar da pala-
vra qualquer membro da Comissão, o autor do pro-
jeto, lideI' de partido ou bloco parlamentar, e o
Relator do projeto em outra Comissão, durante 20
minutos improrrogáveis, Aos demais Deputados
acaso presentes à Comissão só será permitido falar
durante dez minutos. O relator ainda terá o di-
reito de réplica, depois de haverem falado todos
os que regimentalmente puderem fazê-lo, por prazo
nunca superior a 30 minutos".)

Parágrafo único - Os trabalhos das Comissões, à exceção dos
da Permanente, serão secretariados por funcionário da Assembléía,
requisitado pelo respectivo Presidente.

(.4 Comissão Permanente foi extinta pela Lei
Constitucional n! 5).

Art. 40 - As Comissões não se reunirão no momento das vo-
tações, e, quando anteriormente reunidas, suspenderão os trabalhos,
a fim de que seus membros voltem ao Plenário,

(Durante as votações, não deverá o Deputado
sair do recinto do Plenário 01-.4 'Og~/art. 224).

O y
Ir
11.
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Art. 41 - O "Diário da Assembléia" publicará, permanente-
mente, a relação das Comissões, com a designação do local dia e
hora das suas reuniões e os nomes de seus membros e su;lentes.

SEÇÃO III

Das A/ribuições

Art. 42 - As Comissões têm por objetivo estudar e emitir
parecer sôbre os assuntos submetidos, regimentalmente, a seu exame.

(Os pareceres serão escritos, em têrmos expli-
citos, concluindo sempre pela conveniência da
aprovação ou rejeição da matéria (art. 181); e,
excepcionalmente, poderão ser orais, nos casos
expressamente previstos no Regimento (~ 1.9 do
art. 181).

Parágrafo único - A denominação de cada Comissão declara,
em regra, os assuntos que lhe são pertinentes.

Art. 43 - Compete à Comissão Executiva:

I - providenciar sôbre a regularidade dos trabalhos legis-
lativos;

11 - dirigir os serviços da Assembléia, durante as sessões
legislativas e interregnos;

lU - prover à polícia interna da Assembléia;

(Vide art. 129).

IV - organizar e submeter à aprovação da Assembléia o Re-
gulamento da Secretaria, em que se fixem o quadro de seu funcio-
nalismo, vencimentos, condições de investidura, acesso e deveres
dos funcionários;

V - propor à Assembléia a criação de lugares necessários
no quadro do funcionalismo de sua Secretaria;

VI - nomear, promover, demitir, suspender e licenciar os
funcionários da Secretaria e pessoal suhalterno, obedecido o dis-
posto a respeito no Estatuto dos Funcionários Públicos Estaduais.

(Vide art. 19, que especifica a competência
da Mesa.)

(Outras atribuições regimentais da Mesa:

1 - dar parecer sôbrc requerimento de li-
cença, transformando-o em Projeto de Resolução
(al'I. 89);
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2 - dar parecer sôbre rr.querimen/o de cons-

liIuição de Comissão externa. que implique em
ônus para os cofres públicos (al'I. 32, ~ 5.9);

3 - dar parecer preliminar sôbre projetos
que visem al/erar o Regimen/o (ar/. 173);

4 - propor e dar parecei' sôbre projetos e
emendas que dizem respeito ti Secretaria da As-
Sembléia;

5 - autorizar a copal a assumir compromissos
snperiores a dez milhões de cruzeiros.

Art. 44 - À Comissão de Constituição, Legislação e Justiça
compete manifestar-se sôbre o aspecto Jurídico, legal ou constitu-
cional das proposições, apreciando ainda a conveniência dos Pro-
jetos de Lei submetidos a seu estudo.

(Vide ar/s. 64 e parágrafo único 144,' 147; e
parágrafo único 249).

t Art. 45 - À Comissão de FinaIwas, Orçamento e Tomada de
Contas compete manifestal'-se sôbre qualquer proposição, inclusive
as que forem da atribuição de outra Comissão, desde que, direta
ou indiretamente, possam afetar a receita ou despesa pública.

(Sôbre a audiência da Comissão de Finanças,
dispõe o ~ 3.9 do art. 48 do Regimen/o In/erno da
Câmara dos Deputados:

"Quando a matéria depender de pareceres das
Comissões de Consliluição e Justiça e de Finanças
serão elas ouvidas, respectivamente, em primeiro
e em úl/imo lugar."

(Vide, ainda, ar/s. 165 e 169).

Art. 46 - À Comissão de Redação compete dar forma defi-
nitiva aos Projetos de Lei aprovados em última discussão e aos que,
em segunda discussão, tenham recebido emenda de mais de uma
Comissão.

(Os projetos de resolução que concedem licen-
ça aos Deputados ou ao Governador, não estão su-
jei/os à redação final. O parecer de redação final
do projeto de resolução que aprova conias do Go-
vernador é fei/a pela C. Fin.).
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Parágrafo único - A redação, para terceira discussão, de
projeto emendado em segunda, será feita pela Comissão que o houver
apresentado ou sôbre êle dado parecer.

Ar!. 47 - A Comissão Permanente compete, ad referendum d~
Assembléia Legislativa:

I - elaborar projetos de lei e de resolução;

H - resolver sôbre pedido de licença para processo ou prisão
de Deputado;

111 - conceder licença ao Governador para ausentar-se do
Estado;

IV - examinar as propostas de lei referidas nos itens IH e
IV do ar!. 27, da Constituição do Estado;

V - cooperar com os demais podêres estaduais para a obser-
vância da Constituição e das leis.

Parágrafo único - Dentro de dez dias, após o inicio de cada
sessão legislativa, o Presidente da Assembléia apresentará relatório
dos trabalhos da Comissão Permanente, sujeitando-o à aprovação
da Casa. Para discussão, será o relatório publicado com antece-
dência de dez dias.

(A Comissão Permanente foi extinta pela Lei
Constitucional n! 5).

Ar!. 48 - As Comissões temporárias compete o desempenhú
das atribuições que lhes forem, expressamente, conferidas pela
Assembléia Legislativa.

(As atribuições específicas das Comissões tem-
porárias devem contar do requerimento que deu
origem à sua constituição (art. 32 e parágrafos).

SEÇÃO IV

Dos Trabalhos

Ar!. 49 - Os trabalhos das Comissões obedecerão à ordeul
seguinte:

I - leitura, discussão e aprovação da ata;

11 - distribuição da matéria pelos relatores;

111 - leitura de pareceres;
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IV - leitul"a, discussão e votação de requerimentos, relatórios
memoriais e pareceres sôbre assunto submetido à apreciação da
Comissão.

li 1.. - A Comissão poderá alterar a ordem de seus trabalhos,
a requerimento de qualquer de seus membros, e mediante aprova-
ção de sua maioria.

li 2.• - De cada reunião lavrar-se-á ata resumida, que será
publicada no "Diário da Assembléia".

(Vide art. 69, n! IV).

Ar!. 50 - A distribuição da matéria submetida à apreciação
da Comissão será feita pelo Presidente.

(Para facilidade de estudo, é permilida a de-
signação de relatores parciais e um geral, sendo
enviado à Mesa apenas um parecer (li 10 do art. 52).

Parágrafo único - Tratando-se de matéria urgente, como tal
considerada pela Assembléia ou por êste Regimento, o Presidente
designará relator, antes mesmo de reunida a Comissão.

(Caracteristicas e forma de obtenção do re-
gime de urgência; urgência dada a natureza do
assunto (ex olficio) - (art. 117 e 99); inclusão em
Ordem do Dia de projeto em regime de urgência
(li 2.• do ar!. 149).

Ar!. 51 - As Comissões deliberarão por maioria de votos,
com a presença de mais da metade de seus membros, comprovada
pelas assinaturas na ata respectiva.

(Forma de apuração de votos relativos aos pa-
receres.

Vide li 9.• do art. 52).

Art. 52 - Distribuida a membro da Comissão qualquer ma-
téria, terá êle oito dias para apresentação de parecer escrito, pre-
cedido de relatório.

li 1.. - O Presidente da Comissão poderá, a requerimento
fundamentado do relator, prorrogar-lhe o prazo por quarenta e oito
horas. Esgotado êste, sem apresentação do parecer, o Presidente
designará nôvo relator, a quem será imediatamente entregue o pro-
cesso, pelo prazo improrrogável de três dias.



- ~2-

(Prazos para Comissão emitir parecer; proje-
los, quinze dias; projetos em regime de urgência,
oilo dias; demais proposições, cinco dias; demais
proposições em regime de urgência, dois dias
(arts. 54, 181 e ~~, e 182).

~ 2.• - Apresentado o parecer, poderá a Comissão, por de-
liberação do Presidente, e a requerimento do relator, ou de qualquer
membro, mandar imprimi-lo em avulsos, para melhor apreciação da
matéria, euja discussão ficará adiada para a próxima reunião.

(Inlerprelando a disposição do parágrafo, a
Comissão de Justiça vem enlendendo que, dislri-
buidos os avulsos do parecer, a sua discussão fica
adiada por selenla e duas horas, concedendo-se, no
caso, visla conjunla aos membros da Comissão).

~ 3.• - Lido o parecei', ou dispensada a sua leitura, se es-
tiver impresso, será, de imediato, sujeito à discussão, podendo sôbre
o mesmo pronunciar-se cada um dos membros da Comissão.

(Sôbre o prazo de que dispõe os membros da
Comissão para discutir o parecer, vide anolações
relativas ao art. 39).

~ 4.• - Para exame de parecer não impre~so terá cada mem-
bl"O da Comissão vista do processo pelo prazo improrrogável de se-
tenta e duas horas.

~ 5.• - Encerrada a discussão, proceder-se-à à votação do
parecer, que, se aprovado em todos os têrmos, será tido como da
Comissão e, em seguida, assinado pelos membros presentes.

~ 6.• - Se tiver o parecer sofrido alterações, com as quais
concorde o relator, será a êste concedido prazo até a reunião se-
guinte, para o redigir de conformidade com o vencido.

~ 7.• - Se o parecer do relator não fôr adotado pela maioria
da Comissão, o Presidente designará outro relator, que terá o prazo
de três dias para apresentar parecer. ,

~ 8.• - Na hipótese de aceitar a Comissão parecer diverso, o
do primeiro I"elator passará a constituir voto em separado.

~ 9.• - Para efeito da contagem dos votos relativos ao pa-
recer serão considerados:

I - favoráveis os "pela conclusão", "com restrições" e "em
separado", não-divergentes da conclusão;

11 - contrários os "vencidos".
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~ 10. - Para facilidade de estudo, é permitido à Comissão
dividir matéria sujeita a seu exame em pal"tes, com designação de
relatores parciais e um relator-geral, de modo que seja enviado a
:\Iesa um só parecer.

Art. 53 - Os pareceres aprovados em reunião da Comissão
serão lidos na Assembléia pelo respectivo relator e os votos vencidos
pelos pI'óprios Deputados, seus autores, e enviados à Mesa, para
impressão.

~ 1.. - Nas reuniões secretas, deliberar-se-à sôbre a conve-
niência de serem os pareceres nelas assentados discutidos e votados
em reunião pública ou secreta da Assembléia.

(Serão secrelas as reuniões das Comissões em
que se deliberar sôbre a indicação de nomes para
os cargos a que se referem os arls. 25, n" XI j 37,
~ 1..; 74, n" I; e 102, ~ 1.., da Conslíluição e art.
8", 3 2", do Alo das Disp. Transit., (escolha dos
membros do Tribunal de Conlas, aprovação do
Procurador Geral do Eslado, nomeação de Inter-
venlor para Municipio) além de oulros previstos
em lei. O art. 8 .• das Disp. TraIlsil. se refeI'e à
manutenção do Conselho Adminislrativo do Eslado,
até a instalação das Câmaras Municipais. Como dis-
posição lransitória, perdeu, com a instalação da-
quelas, a sua aplicabilidade.

(Vide ar/. 59).

S 2.• - Os pareceres, votos em separados e emendas, que
devam sei" discutidos e votados em reunião secreta, serão entregues
em sigilo à Mesa, diretamente pelo Presidente da Comissão,

(Alas, pareceres, votos em separados e emen-
das devem ser redigidos pelos membros da Comis-
são, aplicando-se, por conseqíiência, as disposições
constantes do art. 114 e ~~).

Art. 54 - As proposições enviadas às Comissões que não
tiverem parecer dentro de quinze dias, deverão, independentemente
dêle, serem incluidas em ordem do dia, ex of{icio, pelo Presidente,
ou a pedido do primeiro dos seus signatários.

(Vide art. 182).
Art. 55 - Qualquer Deputado poderá assistir às reuniões e.

mediante convite do Presidente da Comissão, cliscutir assuntos su-
jeitos a exame, apresentar exposições escritas e sugeri!- emendas.

(Vide arts. 39, 61 e anotações relativas àquele),
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Art. 56 - Quando um membro da Comissão retiver em seu
poder, apesar de reclamação escrita do seu Presidente, papéis que
a ela pertençam, será o fato comunicado, por escrito, à lIIesa.

Parágrafo único - O Presidente da Assembléia fará um apêlo
ao Deputado, dando-lhe vin te e quatro horas para atendê-lo. Expi-
rado o prazo, sem que os papéis sejam devolvidos, o Presidente da
Assembléia mandará proceder à restauração do processo, nomeando
substituto ao membro faltoso.

Art. 57 - A Presidência da sessão das Comissões reunidas
caberá ao Presidente mais idoso; na falta dos Presidentes, ao Viee-
Presidente mais idoso.

(Vide * * 2," e 3." do ar/. 68 e arts, 65 e 170,
n! VlI, inclusive anotações referentes ao de n! (4).

Ar!. 5S - A requerimento de cinco Deputados, aprovado pela
maioria, podel'á a Assembléia constituir-se em Comissão Geral, para
o estudo de qualquer assunto indicado na petição.

(Vide art, 179, n! IV).

Parágrafo único. Em Comissão Geral, não se aceitará reque-
rimento, para eneerrar a discussão; todavia, ao Deputado não será
lícito falar mais de duas vêzes, no máximo por meia hora de cada
vez, sôbre o mesmo assunto.

Art, 59 - Os pareceres sôbre as escolhas referidas no art.
25, n." 25, n," XI, da Constituição do Estado, e no ar!. 8.", S 2.", do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e sôbre outras que
por lei dependerem de aprovação da Assembléia, constarão exclu-
sivamente:

a) de um relatól'io completo sôbre o escolhido com as infor-
mações obtidas pela Comissão, de forma a possibilitar a verificação
das condições legais e qualidades essenciais ao cargo;

b) da conclusão sôbre os elementos informativos, mencio-
nando-se na ata apenas o resultado da votação do escrutínio secre-
to, sem que seja admitida qualquer declaração ou justificação de
voto, exceto com referência as condições legais.

(Vide arts, 53, 60 e 114 e S *),

Art. 60 - Serão secretas as reuniões da Comissão para de-
lilJcrar sôbre a indicação de nomes para os cargos a que se referem
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os arts. 37, S 1.0; 74, n." I e 102, S 1.0, da Constituição do Estado e
ai'!. S.", S 2." do Ato das Disposições Constitucionais Transitól'ias,
além de outros previstos em lei.

(Aplicam-se às reunlOes secretas as disposi-
ções do ar/. 114 e ss, vide, também, arts. 53 e 59) .

Ar!. U1 - As reuniões das Comissões, salvo resolução em
contrário, só serão admitidos os membros da Assembléia e os fun-
cionários em serviço efetivo.

(Os Secretários de Estado poderãe compare-
cer às reuniões das Comissões, desde que convi-
dados (art. 250) ou por manifestação expressa jun-
lo ao Presidente do órgão, para prestar esclareci-
mentos ou solicitar medidas relacionadas com sua
Pasta (ar/. 251).

Parág 'afo UIllCO - Somente por ordem do Presidente da As-
sembléia ou da Comissão respeetiva, poderá qualquer funcionário
prestar informações a pessoas que não sejam Deputados sôbre as
proposições em andamento e os assuntos debatidos.

Art. li2 - A Secretaria remeterá, no último dia de cada mês,
aos Presidentes da Assembléia e da Comissão, informações sucintas
sôbre as proposições em andamento, com a relação, se fôr o caso,
tanto dos que dependem de parecer há menos de vinte dias, quanto
dos que estejam sem êle há mais tempo.

SEÇÃO V

Da Audiência

Art. U3 - A distribuição de papéis ás Comissões será feita
pelo l."-Secretário, dentro de vinte e quatro horas, e no mesmo dia
remetidos ao respectivo Presidente, por intermédio da Secretaria.

(Ao 1!-Secretário compete, em nome da Mesa,
a distribuição de papéis ou de qualquer matéria
às Comissões ou a outros órgãos da Secretaria.
Cumpre-lile assinaI' os despacilos da distribuição,
ainda quando, em se tratando de emendas, a re-
messa seja feita pelo Presidente, ex officio, ou a
requerimento aprovado pelo plenário (ar/. 195).
Este o entendimento adotado pela Assembléia.
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.4 aplicação desla praxe, enlre/anlo, eslá su-
bordinada às disposições conslanles dos arls. 66
e 107. O primeiro, trata especificamente de matéria
e, o segundo, de papéis. Quando o artigo diz ma-
téria, refere-se às proposições em geral, conforme

definição constanle do m'l. 143; papéis, - por ou-
tro lado, encontra definição no arl. 107: papéis,
são considerados os oficios, representações, peti-
ções, memoriais, etc. Quando o Depulado prelen-
der sejam delerminados papéis distribuídos à ou-
tra Comissão, requerê-lo-á com base no art. 178
n" l'I; quando se tratar de matêria, deverá fazê-lo
com base 110 ar!. 179, n" VII .

(Vide, ainda, ar!. 181).

Art. 64 - Quando distribuída qualquer propOSlçao a mais
dc uma Comissão, cada qual dará parecer separadamente. Se a
proposição depender de parecer da Comissão de Constituição, Le-
gislação e Justiça, sel'á esta ouvida cm primeiro lugar.

(As Comissões poderão, entrelanlo, reunir-se
conjunlamente, desde que assim resolvam seus
PI'esidentes (arl. 65), ou a requerimento aprovado
pela Assemblêia (art. 179, n" VII, in finc). .4
presidência das Comissões reunidas caberá ao Pre-
sidenle mais idoso dos presenles e, na falia désles,
ao Vice-Presidenle mais idoso (arls. 57 e 68, ~*2.9
e 3.9). Se na reunião de Comissões, lomar pari e
a Executiva, a presidência caberá ao Presidenle
da Assembléia ou ao seu subslilulo (g 4.9 do arl.
68).

Quanlo à compelência da Comissão de Justiça,
vide arl. 44).

Parágrafo único - Sempre que a Comissão de Constituição,
Legislação e Justiça, por sua maioria absoluta, concluir no parecer
pela inconstitucionalidade da proposição, será esta enviada direta-
mente à Assembléia, ainda quando já distribuída a outras Comissões,
para sua imediata inclusão na "Ordem do Dia".

Se a Assembléia julgar constitucional a proposição, csta vol-
tará às outras Comissões, às quais tenha sido distribuída.

Art. 65 - Quando a Mesa enviar qualquer papel a uma Co-
missão e esta pretender que outra se manifeste sôbre a matéria, ou
com ela se reúna para deliberar a respeito, o Presidente da Co-
missão enviará, no primeiro caso, ao Presidente da Assembléia, re-
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querimento cscrito, e, no segundo, enterdcr-se-á com o Presidentc
da outra Comissão. Nesta última hipótcse ambos designarão, de
comum acôrdo, a data em que se realizará a reunião conjunta.

(Vide arts. 57, 178, n.9 VI, 179, n.9 VlJ e ano-
tações referenles aos de n.9s. 63 e 64).

Art. (i6 -- Quando um Dcputado prctcnder seja sôhre ccrta
matéria ouvida dctcrminada Comissão, I'equcrê-lo-á, por cscrito, c a
Assembléia delihcrará por maioria ahsoluta,

(O requerimenlo deverá ser formulado com
base no arl. 179, n.9 Vil. Vide anolações referentes
,lO art. 63).

SEÇÃO VI
Dos Presidenles

AI't. 67 - TI'és dias após scrcm constituídas, rcunir-se-ão as
Comissõcs cm uma das salas do Palácio da Incon fidência, sob a
direç-iio do mais idoso, para elcger Prcsidente c Vice-Presidente.

(A disposiçcio do artigo é semellwnle a do
1/" 37),

Parágrafo lIIUCO - Sc não sc rcalizar a eleição do Presidcntc
c do Vicc-Presidcntc de qualqucr Comissão, dcntro de três dias, o
mais idoso de seus mcmhros continuará na prcsidência, até quc se
vcrifiquc a eleição.

Art. 68 - Quando o Prcsidcntc faltar à rcunião da Comissão,
será suhstituido pclo Vicc-Presidcntc.

S 1.9 - Quando se vcrificar a ausência simultânea de ambos,
cabcrá a prcsidência ao mais idoso dos mcmbros pI'esentes.

S 2.9 - A presidência das Comissões reunidas cabcrá ao Pre-
sidente mais idoso, que será suhstituido pelos outros Prcsidentes,
na onlem decresccnte da idade.

S 3.9 - Na hipótese de ausência de todos os Presidcntes das
Comissões I'eunidas, cabcrá a prcsidência aos Vice-Presidentes, ou
ao mais idoso dos memhros presentes.

S 4.9 - Quando a Comissão Exccutiva tomar parte na rcunião,
a presidência cabel'á ao Presidente da Assembléia ou a seu subs-
tituto.

(Vide arls. 57, 64 e 65, inclusive anolações),
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(Vide art. 38).

designal" relatores para a matéria em discussão;

VI! - conceder a palavra ao membro da Comissão. ou Depu-
tado, que a solicitar;

(O art. 120 define o que seja "questão de
ordem" .

Sôbre decisão de "questão de ordem", dispõe
o Regimento InLerno da Câmara dos Deputados:

XI - assinar os pareceres e convidar os demais membros
da Comissão a fazê-lo;

(Vide art. 70).

(Vide art. 52, ~~ 2,0 e 4").

(Vide arts. 72 e 92).

"Art. 45 - Cabe a qualquer membro de Co-
miss(IO levantar quesLão de ordem, resolvida, con-
conclusivamente, pelo Presidente desta, sóbre a ação
ou omissão do órgão técnico que integra. Somente
após essa decisão poderá a questão ser levada, em
grau de recurso, por escrito, ou oralmente, do Pre-
sidente da Câmara").

XV - resolvei", de acôrdo com o Regimento, as questões de
ordcm suscitadas na Comissão, sôbre seus trabalhos;

x - conceder vista das proposições aos membros da Co-
missão, ou avocá-Ias;

XII - enviar à l\Iesa a matél"Ía destinada à leitura em reu-
nião e à publicidade na ata dos trabalhos da Assembléia;

XIII -- promover a publicação das atas das Comissões no
"Diário da Assembléia";

XIV - solicitar ao Presidente da Assembléia, na falta dos
suplentes, substitutos para os membros da Comissão ausentes ou
impedidos de comparecerem;

XVI - enviar, à Mesa, no fim de cada sessão legislativa, re-
latório dos trabalhos da Comissão.

Art. 70 - O Presidente poderá funcionar como relator e terá
voto em tôdas as deliberações da Comissão.

Parágrafo único - Em caso de empate, ficará adiada a vo-
tação para outra reunião, na qual, se nôvo empate houver, o Pre-
sidente decidirá.

(lTide arts. 39, 55 e 61, inclusive anotações
referentes ao primeiro).

(É vedado ao Deputado falar sóbre o vencido
art. 215, n" I!).

interromper o orador que estiver falando sôbre o

(Vide arl. 49, ~ 2.°. ri ata da reunzao é lavra-
da e lida pelo funcionário que a secretariar).

Ar!. 69 - Ao Presidente da Comissão compclc:

I - submeter, logo depois de eleito, à aprovação da Comissão,
o plano de trabalho desta, com a designação dos dias da reunião
ordinária;

I! - convocar reunião extraordinária, de ofício ou a reque-
rimento de qualquel' dos membros da Comissão;

(Se a matéria fór urgenLe, a designação pode
ser feiLa anLes mesmo de reunida a Comissão (art.
50, parágrafo lÍnico); se fór complexa (OrçamenLo),
podem ser designados relatores parciais e um ge-
ral (art. 52, S 10). O PresidenLe da Comissão pode
funcionar como relaLor (arL. 70).

III - presidir às reuniões da Comissão, nelas mantendo a
ordem e solenidade" necessárias;

IV - fazer ler a ata da reunião anterior, submetê-la à dis-
cussão e votação;

v - dar conhecimento à Comissão de tôda a matéria re-
cebida;

VIII
\'encido;

IX - submeter a votos, terminada a discussão, as questões
examinadas e proclamar o resultado da votação;

(Vide art. 70 e parágrafo lÍnico).

(O Presidente tem direito ao voto comum e,
no caso de empate, ao de qualidade. Neste caso,
votará duas vêzes).
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Ar!. 71 - As proposlçoes remetidas pelas Comissões ao
arquiyo da Assembléia, o que se fará, obrigatoriamente, no final de
cada legislatura, só poderão ser desarquiyadas a requerimento de
Deputado, aproyado pela Assembléia,

(O requerimento de desarquivamento de pro-
posição, segundo a praxe, deve ser:
1, deferido, se com parecer favorável a proposi-

ção (art, 145);
2. votado (art. 179, n" Vl), se com parecer con-

trário ou sem parecer),

SEÇÃO VII

Dos Impedimentos

Ar!. 72 - Sempre que um membro da Comissão não puder
comparecer às reuniões, comunicá-Io-á ao seu Presidente, direta-
mente, ou por intermédio do líder de 'sua bancada.

~ 1.9 - O Presidente da Assembléia, de ofício, a requeri-
mento do Presidente da Comissão, ou do lídel' da bancada, a que
pertencer o impedido, ou ausente, designar-Ihe-á substituto interino,
na ausência do suplente.

(A substituição interina de membro de Comis-
são, na ausência ou impedimento do efetivo e do
Suplente, pode ser feita pelo Presidente da Assem-
bléia:

a) de ofício;
b) a requerimento do Presidente da Comissão

(art. 69, n" XIV).
c) a requerimento do líder da bancada a que

pertencer o ausente 011 ímpedido (art. 92).

~ 2.9 - Cessado o impedimento do membro da Comissão, fin-
da-se a respectiva substituição.

~ 3.9 - Cessa a permanência do substituto na Comissão com
o comparecimento do substitui do às reuniões da Assembléia.

SEÇÃO VIII

Das Vagas

Art. 73 - As yagas na Comissão yerificar-se-ão:

I - com a renúncia;

11 - com a opção;

111 - com a perda do lugar,
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~ 1.9 - A renúncia de qualquer membro da Comissão será ato
acabado e definitiyo com a apresentação ao seu Presidente de reque-
rimento escrito,

~ 2.9 - O membro da Comissão, designado para mais de
duas, deyerá declarar, dentro de quarenta e oito horas, quais pre-
fere, sob pena de ser considerada inexistente a terceira designação.

(O Deputado não poderá fazer parte de mais
de duas das Comissões (art. 34) consideradas
como efetivas, isto é, aquelas relacionadas no
art. 30. Esta proibição, entretanto, pela praxe,
não abrange as Comissões especiais ou temporárias,
que se extinguem, uma vez preenchido o fim a que
se destinarem).

~ 3,9 - O membro efetiyo que, presente à sessão legislativa,
não comparecer a seis reuniões ordinárias consecutivas da Comis-
são, a que pel'tence, perderá o lugar, nomeando-lhe o Presidente da
Assembléia, por indicação do líder da bancada, substituto respectivo.

(Vide arts. 69, n" XIV, 72 e 92).

S 4.9 - Quando a yaga se yerificar na l\Iesa, o preenchi-
mento far-se-á por eleição, dentro de dez dias, e como o primeiro
ato na Ordem do Dia, para que fôr marcada,

(A eleição far-se-á na forma dos arts. 7.9 e
8") .

CAPíTULO V

Dos Deputados

SEÇÃO I

Da Posse e do Exercício do Mandato

Art. 74 - A posse do Deputado dar-se-á mediante a presta-
ção do compromisso a que se refere o art. 6.• dêste Regimento.

Parágrafo único - A apresentação do diploma poderá ser
feita pelo diplomado, pessoalmente, por oficio ao l"-Secretário ou
por intermédio de qualquer Deputado.

Ar!. 75 - O suplente conyocado terá o prazo de trinta dias
para tomar posse.

ASSE.MBLUA L\:\.. ~:..'" li'.iM - rviG
Froc 'raàoria



__________________________ l""'- _

- 32-

Parágrafo único - O suplente de Deputado, que haja pres-
tado compromisso uma vez, é dispensado de fazê-lo novamente em
convocações subseqüentes.

(Vide art. 88).

Art. 76 - É dever do Deputado comparecer às reunlOes da
Assembléia à hora regimental, cumprindo ao LO-Secretário anotar
as faltas não justificadas, para os fins de direito.

(Para abertura da reunião, a verificação de
presença (um têrço, pelo menos, dos Deputados da
Assembléia) é feita pelo Presidente (art. 105, ~ ~
1.0 e 4.°).

-I AI"l. 77 - São direitos do Deputado, uma vez empossado:

I - tomar parte nas reuniões, .oferecer projetos, ~.:dicações e
emendas, requerer, discutir, votar e ser votado;

11 - solicitar, por intermédio da !Ilesa ou do Presidente da
Comissão a que pertença, informações das autoridades competentes
sôbre fatos de interêssc púhlico ou que sejam úteis à elaboração
legislativa;

(A praxe adotada pela Assembléia é a seguinte:
a) se o pedido de informações é feito com

base na disposição dêste item, cumpre ao Presi-
dente da Assembléia encaminhá-lo à autoridadc
competente.

Neste caso, o plenário não toma conhecimento
do assunto, ficando a solicitação como de inicia-
tiva do Deputado;

b) se o requerimento é formulado com base
no al'l. 179, n." I e S 1.0, está sujeito à discussüo e
votação e, se aprovado, será enviado à autoridade,
como proposição do Poder Legislativo).

IH - fazer parte das Comissões na forma do Regimento;

(\'ide arts. 34 e 73, S 2")

IV - falar quando julgar' necessário, pedindo previamente a
palavra ao Presidente, observadas as rlisposições regimentais;

(Vide arts. 23, n" ll, e 209 a 223).
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v - examinar a todo o tempo quaisquer documentos exis-
tentes no arquivo;

VI - requisitar da autoridade competente, por intermédio
da l\Iesa ou diretamente, providências para garantia das suas imu-
nidades;

VII - freqüentar a Biblioteca;

VIII - utilizar-se dos diversos serviços da Assembléia, desde
que para fins relacionados com o exercício de suas funções;

IX - receber, diàriamente, em sua residência, o "Diário da
Assembléia" e o "l\Iinas Gerais".

(O Deputado licenciado continuará, apenas,
com os direitos constantes dos n"s V, VI, VII, VIII
e IX, perdendo os demais (art. 89, S 6.0).

Parágrafo único - O Deputado só terá direito ao subsídio e
ajuda de custo depois de empossado e de haver comparecido às
reuniões.

(Vide arts. 85, S 1.0 e 89, S 4.0, modificado
pela Resolução 312).

Art. 78 - É permitido ao Deputado faier retirar, mediante
recibo, documentos do arquivo ou livro da Biblioteca, para dêles
utilizar-se em reunião das Comissões ou no Plenário.

Art. 79 - Falecendo algum Deputado durante a sessão legis-
lativa, o Presidente comunicará o fato à Assembléia e consultará se
seus trabalhos devem ser suspensos neste dia, deliberando o Plenário
com qualquer número. Ocorrendo o falecimento na Capital, o Pre-
sidente nomeará uma comissão de três membros para prestar as
homenagens fúnebres, em nome da Assembléia.

(Se o falecimento ocorrer antes do horário da
reunião, a comunicação será feita, pelo Pre-
sidente, à Assembléia, logo após a leitura do expe-
diente; se o falecimento ocorrer durante a reunião,
tão logo tenha ciência do fato, o Presidente comu-
nicá-lo-á ao Plenário).

SEÇÃO H

Das Vagas e Licenças

Art. 80 - As vagas, na Assembléia, verificar-se-ão:
I - por falecimento;

(Vide arts. 79 e 87).
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II - por renúncia;

(As formalidades essenciais à renlÍncia do man-
dato estão consubstanciadas no art. 86).

In - por perda de mandato.

Art. 81 - O Deputado perde o mandato:

I - por infração dos artigos 19 e 20 da Constituição do
Estado;

11 - em conseqüência da perda dos direitos políticos (Cons-
tituição Federal, art. 135, ~ 2.•).

Art. 82 - A perda do mandato de Deputado poderá ser
provocada mediante repl'esentação documentada de Deputado, de
Partido Político e do Procurador-Geral do Estado.

~ 1.. - Entregue à Mesa a repl'esentação a que se refere o
artigo, será enviada à Comissão de Constituição, Legislação e Jus-
tiça, que opinará sôbre se preenche a mesma os requisitos legais.

~ 2,. - O parecer da Comissão, depois de distribuído com
antecedência de, pelo menos, quarenta e oito horas, será submetido
a uma única discussão.

(Na discussão IlIllCa do parecer, cada Depu-
tado poderá falar por dez minutos, e o relator da
Comissão, por vinte minutos, sendo êsses prazos
improrrogáveis (art. 220).

(l'ide, ainda, as disposições dos arts. 52 e
181, caput.).

~ 3.• - A Assembléia Legislativa poderá mandar arquivar,
desde logo, a representação; se, porém, a admitir, constituir-se-à uma
Comissão de Inquérito, a qual, depois de proceder às diligências que
entender necessárias, de ofício ou requeridas, emitirá o seu parecer,
concluindo por um projeto de resolução sôbre a procedência ou
improcedência da representação.

~ 4" - Para falar sôbre o parecer, será concedida vista ao
acusarlo, pelo prazo de cinco dias.

Art. 83 - O acusado poderá assistir, pessoalmente, a todos
os atos e diligências e requerer o que julgar conveniente ao interêsse
de sua defesa.

Parágrafo único - Para os atos realizados fora do Plenário,
poderá o acusado constituir procurador.
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Art. 84 - O projeto de resolução a que se refere o ~ 3.• do
art. 82 será publicado e submetido à Assembléia, que deliberará em
votação secreta, por dois terços de seus membros.

(A tramitação do projeto de resolução a que
se refere o artigo, deve ser regulada pelas dispo-

sições dos arts. 170, n.' I, 171, 172 e 230).

Art. 85 - Suspende-se o exercicio do mandato de Deputado:
I - por incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de

interdição;

11 - por condenáção criminal, enquanto durarem seus efeitos.

~ 1.. - Durante a suspensão do exercício do mandato, por
motivo de interdição, terá o Deputado direito à parte fixa do sub.
sídio.

(Vide art. 89, ~ 4").

~ 2.• - Será observado, quanto à decretação da suspensão
do exercicio do mandato de Deputado, o disposto neste Capítulo.

Art. 86 - A renúncia do mandato deve ser dirigida, por
escrito, à Mesa, com firma reconhecida e somente se tornará efetiva
depois de lida no expediente e publicada no "Diário da Assembléia",
independente de aprovação desta.

(Vide arts. 80, n" 11 e 87),

Art. 87 - Salvo os casos de vagas por falecimento ou re-
núncia, qualquel' outro de extinção de mandato de Deputado depen-
derá, para os fins de convocação do suplente ou de eleição, do pro-
nunciamento da Assembléia.

Art. 88 - A convocação do suplente dar-se-à em caso de
vaga, suspensão do mandato, licença por mais de sessenta dias e
nas hipóteses dos artigos 21 e 22 da Constituição do Estado.

(O suplente convocado terá o prazo de 30 dias
para tomar posse (art. 75).

Art. 89 - A licença depende de .requerimento escrito, diri-
gido ao Presidente da Assembléia. A l\Iesa emitirá seu parecer, e,
apresentá-Io-á dentro de setenta e duas horas, como projeto de re-
solução que terá discussão única e não poderá ser emendado para
estender a licença a outro Deputado. (' )

(') A redação dos parágrafos do artigo foi modificada, na
fomw da Resolução 312, de 2-3-59.
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~ 1.. - o Deputado que pretenller licenciar-se para trata-
mento de saúde deverá encaminhar requerimento escrito à l\lesa, que
solicitaI'á, no prazo múximo de 48 horas, os serviços profissionais
de dois facultativos não-Deputados, os quais, com o médico-assis-
tente do interessado, e às expensas do requerente, constituirão a
junta médica que laborará o respectivo atestado,

~ 2 .• - Se por seu estado de saúde o próprio interessado
não puder encaminhar o pedido de licença, poderá êste ser for-
mulado por outro Deputado.

~ 3 .• - O prazo da licença requerida nos têrmos do ~ 1..
não excederá ao que a junta médica fixar como necessário ao tra-
tamento do requerente.

~ 4,. - O Deputado licenciado para tratatamento de saúde
terá direito ao subsidio fixo e à ajuda de custo mensal.

~ 5.• - A licença ou a soma das licenças para tratar de in-
terêsse particula[' não poderá ultrapassar a 18 (dezoito) meses em
cada legislatura.

~ 6,. - O Deputado licenciado continuará com os direitos
constantes dos números V, VI, Vil, VIII e IX do artigo 77, perdendo
os enumerados nos demais itens.

~ 7.• - Sempre que tiver de ausentar-se por mais de sessenta
dias, bem como nos casos previstos pelos artigos 21 e 22 da Cons-
tituição do Estado, cumpre ao Deputado solicitar licença da Assem-
bléia.

(No primeiro caso, deve especificar, no re-
querimento, que a licença tem por objetivo pro-
porcionar-lhe oportUnidade para tratar de inte-
rêsse particular •. e, no segundo, isto é, no do ar-
tigo 21 da Constituição do Estado, deve mencionar
o fim a que se destina a licença.

Com relação ao disposto no artigo 22 da Cons-
tituição (exercício, pelo Deputado, das funções
de Interventor, Ministro de Estado ou Secretário
de Estado) tem atendido a Assembléia que basta
o Deputado enviar comunícação à Mesa, dando-lhe
ciência do seu afastamento c das razões que o mo-
tivaram, Nüo cabe à Assembléia manifestar-se
sôbre o assunto,

Nos casos mencionados, convoca-se o suplente
(art, 88),
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~ 8,. - Para afastar-se do território nacional, em caráter'
particular e por menos de sessenta dias, o Deputado deverá dar
prévia ciência à Assembléia.

(Neste caso, não há convocação de suplente
(art, 88).

Art. 90 - O suplente convocado perceberá, além do subsí-
dio, ajuda de custo pela primeira investidura.

SEÇÃO III

Dos Líderes

Art, 91 - Líder de bancada é o pOl'ta-voz de uma represen-
tação partidária e o intermediúrio autorizado entre ela e os órgãos
da Assembléia.

~ 1.. - Os lideres de bancad~~ serão substituídos, nos seus
impedimentos, pelos ["espectivos vice-líde['es,

~ 2 .• - As bancadas deverão indicar à lIIesa, no início de"
cada sessão legislativa, até cinco dias apos a sua instalação, os seus
líderes e vice-líde['es.

Ar!. 92 - f: da competência do líde[' de bancada, além de
outras atribuições regimentais que lhe sejam conferidas, a indica-
ção dos membros da respectiva representação partidária e seus su- .
plentes, para constituírem as Comissões Técnicas da Assembléia,

(Vide arts, 22, 11" VIII, 31 e 109).

Ar!. 93 - As representações de duas ou mais bancadas po-
derão constituir um bloco parlamentar, para a defesa de objetivos
eomuns.

~ 1.• - Cada bloco parlamentar será dil'Ígido por um líder.

~ 2,. - O líder de bloco parlamentar será substituído, nos
seus impedimentos, pelo vice-líder.

~ 3,. - Constituído um bloco pal'lamentar, as representações
partidárias nêle integradas deverão indicar à ;\[esa, no prazo de
cinco dias, após a sua constituição, o seu líder e vice-líder.

~ 4" - O líder do bloco parlamentar exercerá as funções
de porta-voz das representações coligadas, sem prejuízo das funções
especificadas d'os líderes partidários.

L ~=======~~~~IIIIIIIIIIII
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(Dispõe o Regimento IntenlO da Câmara dos
Deputados:

"Arl. 13 - Consliluida uma Maioria parla-
mentar, para defesa de determinada política, por
um ou mais partidos políticos, considerar-se-ão
Minoria os demais partidos.

Parágrafo único - Os partidos políticos não
inlegrados na maioria parlamentar poderão esco-
lher, sem prejuizo das funções dos respectivos Lí-
deI'es, um LideI' comum, que lerá o tilulo de LideI'
da Minoria. Nilo Iwvendo acôrdo, terá as prerro-
gativas de Líder da Minoria o Lider do Partido
Político, ou Bloco Parlamentar, não integrado na
maioria, que tiver o maior número de represen-
tantes") .

Ar1. 94 - É facultado aos Líderes da Maioria, da Minoria e
das bancadas, em caráter excepcional, em qualquer hora da reu-
nião, salvo quando se estiver discutindo ou votando algum projeto,
usar da palavra pelo tempo que lhe fôr prefixado pelo Presidente,
para tratar de assunto que, por sua relevância e urgência, interesse
à Assembléia ou para responder criticas dirigidas às bancadas a que
pertençam. ( • )

Ar!. 95 - Quando o Líder da Maioria ou da :l\Iinoria não
puder, pessoalmente, ocupar a tribuna, poderá transferir a palavra
aos respectivos Vice-Líderes ou a qualquer de seus liderados.

TíTULO II

Dos Trabalhos da Assembléia

CAP1TULO I

Das Sessões

Ar!. 96 - As sessões da Assembléia serão ordinárias e extra-
ordinárias.

~ 1.- - Ordinárias são as sessões, que independentemente de
convocação, se realizam anualmente, de 15 de junho à 15 de dezem-
bro, à exceção da primeira sessão da legislatura, que se iniciará à
1.- de fevereiro. (.)

(') A redaçilo do arligo foi modificada, na forma da Resolução
75, de 27.5.53,

(*) Redação dada pela Resolução 131, de 18.1.55.
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(O parágrafo sofreu, indirelamente, sucessivas
alterações, inlroduzidas por Leis Conslilucionais.

Com a promulgação da Lei Conslilucional n"
13, de 22-3-65, alterou-se o art. 8.- e seus parágra-
fos, da Consliluição, que passa a viger com a se-
guinle redação:

"Arl. 8.- - A Assembléia Legislativa reunir-se-á,
ordinàriamente, na Capital do Eslado, indepeden-
lemenle de convocação, de 1.- de fevereiro a 30 de
junho e de 1.- de agôslo a 10 de dezembro de cada
ano.

~ 1.- - Entende-se por uma sessão ordinária
o conjunlo dos 2 (dois) peI'Íoàos de funcionamenlo'
da Assembléia referidos neste artigo.

~ 2.- - A Assembléia realizará, independen-
lemenle de convocação, a reunião de instalação da
Legislalura a 1.- de fevereiro, lendo a primeira
sessão legislaliva ordinária inicio a 15 de março,
e lérmino do primeiro periodo de seu funciona-
menlo e duração do segundo, conforme o disposlo
no aI'ligo,

~ 3.- - Por motivo de conveniência pública' e
deliberação da maioria absolula, poderá reunir-se,
lemporàriamenle, em qualquer cidad,e do Eslado.

~ 4" - A convocação será feila pela Mesa,
ad referendum da Assembléia.

~ 5.- - A sessão da Assembléia Legislaliva po-
derá ser )Jrorrogada medianle requerimenlo fun-
damenlado de 1/3 (um lêrço) de seus membros,
com aprovação da maioria absolula".

~ 2.- - Extraordinárias são as sessões que se realizam em
periodos diferentes dos referidos no parágrafo anteriur, mediante
convocação do Presidente da Assembléia, por solicitação rlo Gover-
nadol' do Estado, por iniciativa de um têrço de Deputados, ou de
Deputado prêso em flagrante de crime inafiançável (Constitb.ição do
Estado, artigos 9.- e 17, S t.o).

Ar!. 97 - A sessão extraordinária instala-se por convocação
do Presidente, mediante editais publicados no "Diário da Assembléia"
durante o periodo mínimo de cinco dias, funcionando pelo prazo
do pedido de convocação.

Pará"rafo único - Não poderá ser objeto de discussão e vo.
tação nenh~ma proposição não incluída no pedido de convocação,
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(Três são as formas de convocação de reu-
nião extraordinária:

Art. 102 - Tôdas as reunwes serão públicas mas poderão ser
secretas, quando assim deliberado pelo Plenário,

de ofício, pelo Presidente;
a pedido de um têrço de Deputados; e
por deliberação da rlssembléia (arl. 179,

a)

b)

c)
n! V),

(Se as sessões legislativas ordinál'ias são rea-
lizadas, independentemente de convocação, nos dias
prefixados, conforme o art, 98, modificado, indi-
retamente, pela Lei Constitucional n,. 13, deve-se
entender, também, que as reuniões ordinárias são
realizadas, independentemente de convocação, nos
dias úteis e na hora aprazada),

No primeiro caso, o Presidente pratica um ato
de vontade (e tem atribuição para isso), desde que
haja matéria a ser considerada; no segundo, com-
pete-lhe anunciar a convocação, solicitada pelo
têrço de Deputados; e, no terceÍl'o, cumpre à Casa
decidir, aprovando requerimento, Como se vê, a
audiência do Plenário OCOrI'e, apenas, no terceiro
caso),

(l'ide arts, 114 e ~~; 178, n! VII; 60; 5:3, ~ 1..
e 127, nos quais são fixadas as normas de procedi.
menta para realização de reunião secreta).

Art. 101 - A reunião extraol'dinária, também de quatro ho-
ras, será diurna ou noturna, podendo realizar-se em qualquer dia,
mesmos nos próprios dias de reuniões ordinárias, antes ou depois
destas,

Parágrafo único - A convocação da reunião extraordinál'ia,
que se fará pelo Presidente, de oficio, a pedido de um têrço de
Deputados, ou paI' deliberação da Assembléia, determinará dia e
hora dos trabalhos, matéria a ser considerada, sendo ainda divulgada
em reunião anterior e pelo "Diário da Assembléia",

Art. 103 - O prazo de duração da reunião poderá ser pror-
rogado, uma só vez, a requerimento de qualquer Deputado, salvo
quando se tratar de discussão e votação de projeto,

(Vide anotações referentes ao n! l', do artigo),

111 - extraol'dinárias, as realizadas em dia ou hora diversos
dos prefixados para as ordinárias;

Art. 98 - As sessões da Assembléia poderão ser prorrogadas,
mediante requerimento fundamentado de um têrço de seus mem-
bros, com a aprovação da maioria absoluta (Constituição do Estado,
art. 8,., ~ 3,.),

11 - ordinárias, as realizadas quotidianamente, durante qual-
'.fuer sessão legislativa;

(Vide arl. 4,.),

(Vide art, 101 e parágrafo único),

Art. 99 - As reumoes serão preparatórias, ordinárias e extra-
ordinárias, solenes e especiais:

I - preparatórias, as que precedem a inauguração dos tra-
balhos da Assembléia, em cada sessão legislativa;

CAPíTULO II

(Vide anotações referentes ao * 1.. do art, 96),

Das Reuniões

(Vide art, 105),

IV - solenes, as de instalação e encerramento da sessão;
V - especiais, as convocadas para um determinado objetivo,

(É em reunião especial, que poderá ser reali-
zada no horál'io da ordinária e com qualquer nú.
mero de Deputados, que o Governador e o Vice-
Governador são empossados perante a Assembléia
(arl. 242),

É em reunião especial, também, que a Assem-
bléia recebe o Governador do Estado, para exposi-
ção de assunto de. interêsse público (art, 245),

Parágrafo único - As reuniões solenes realizam-se com qual-
quer número; as especiais serão convocadas pelo Presidente, de
oficio, por uma das Comissões, ou por um têrço dos Deputados pre-
sentes à reunião ordinária em que se solicitou a convocação,

Art. 100 - A reunião ordinária realizar-se-á nos dias úteis,
exceto aos sábados, iniciando os seus trabalhos às quatorze horas,
pelo relógio da Casa, e com a duração de quatro horas,
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~ 1.. - O requerimento de prorrogação poderá ser verbal,
devendo prefixar o seu prazo, que não deverá exceder à metade do
prazo regimental para a duração de uma reunião.

(O requerimento deverá ser formulado com
base no art. 176, n .• IX).

~ 2.• - No tempo da prorrogação, não se tratará de outro
assunto, senão do que a determinou.

li 3.• - Quando a prorrogação se destinar à votação, só po-
derá ser concedida com a presença da maioria absoluta dos Depu-
tados, verificada, de ofício, pelo Pl'esidente,

~ 4.• - O requerimento de prorrogação poderá ser apresen-
tado à i\Iesa até o momento de anunciar o Presidente a Ordem do
Dia seguinte,

~ 5.• - Se, ao sei' requerida a prorrogação da reunião, houver
orador na tribuna, o Presidente o interromperá pal'a submeter a
votos o requerimento.

~ 6.• - Aprovado o requel'imento de prorrogação não poderá
o seu prazo ser restringido, salvo se encerITada a discussão da ma-
tél'ia em debate, a votação, ou a oração do Deputado.

:3 7.• - Antes de finda uma prorrogação, poder-se-á requerer
outra, no caso do art. 103, in fine.

(Sôbre a forma de votação do rcquerimento dc
prorrogação, dispõc o Regimcnto Intcrno da Câ-
mara dos Deputados:

"Ar/. 68

~ 1.. O requerimento de prorrogação, que
poderá ser apresentado à Mcsa, até o momcnto dc
anunciar o Presidcnte a Ordem do Dia seguinte,
será verbal, prefixará o seu prazo, não terá (lis-
cussão, nem encaminhamento de votação, e será
votado, sempre, pelo processo simbólico, com a
presença de pelo menos cinqiienta Deputados, a
menos que, havendo matéria urgentc, o Presidente
da Câmara entenda deferi-lo, cabendo-lhe outros-
sim, na mesma hipótcse, dcterminá-la de oficio.
O esgotamento da hora não interrompe o processo
de votação, ou o dc sua vcrificação, do requeri-
mento dc prorrogação, pcrturbado pelo surgimento
de questões de ordem").

- 43-

Art. 104 - A Assembléia poderá destinar a primeira hora da
reunião ordinária à comemoração especial, ou interromper a reu-
nião para recepção de alta personagem, desde que assim resolva o
Presidente, de ofício, ou por deliberação do Plenário.

(Em se tratando de fato altamente significa-
tivo na História de Minas Gerais ou do flais, a sua
comemoração poderá verificar-se em reunião cs-
pccial, conformc o art. 9.9, n" V. No caso de vi-
sita de Dcputado Fcderal, ou Estadual, a praxc
adotada é a de convidá-lo, pessoalmente, para to-
mar assento à Mesa).

SEÇÃO I

Das Reuniõcs Públicas

Art. 105 - À hora do início da reunião, os membros da Mesa
(' demais Deputados deverão ocupar seus lugares.

(A reunião ordinária tcm inicio às quatorze
horas (ar/. 100), e a extraordinária, na hora fixa-
da no edital dc convocação (art. 101), parágrafo
único) .

~ 1.. - Verificada pelo Presidente a presença de um têrço,
pelo menos, dos membros da Assembléia, será declarada aberta a
reunião.

(Vide * 4 .• ).

~ 2.• - Se não se verificar número legal, o Presidente de-
clarará que deixa de haver reunião e designará a Onlem do Dia
seguinte.

(Vidc parágrafo único do art. 123).

~ 3.• - Na hipótese do parágrafo anterior, o l"-Secretário
despachará o expediente, indepedentemente de leitura, c dar-lhe-á
publicidade no "Diário da Assembléia".

(Vide ar/. 125 e **).
~ 4" - A presença dos Deputados será, diàriamente, regis-

trada pela Secretaria da Mesa.
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S 5." - Se a reumao começar até quinze minutos c!epoÍs dOa
hora, o atraso não diminuirá o tempo de trabalho marcado pelo
Regimento.

(O tempo marcado para reunião é de quatro
horas ar/. 100).

Ar!. 106 - Aberta a reunwo, o 2."-Secretário fará a leitura da
ata da reunião anterior, que se considerará apro\'ada, indepedente-
mente de \'otação, se não hou\'er impugnação ou reclamação.

(Vide art. 123).

s U - Para retificar a ata, o Deputado só poderá falar uma
\'ez e por cinco minutos.

S 2." - No caso de qualquer impugnação ou reclamação, o
2."-Secretário prestará os esclarecimentos que julgar convenientes,
Quando reconhecida pela j\lcsa a procedência da retificação, será
esta consignada na ata seguinte.

Ar!. 107 - Apl"Ovada a ata, o l"-Secretál'io famá a leitura dos
ofícios do Go\'êrno, dos Tribunais e Juizes; lerá também, em resu-
mo, outros ofícios, representações, petições, memoriais e mais papéis
enviados à Assembléia dando a todos o destino conveniente.

(Vide art. 63).

S 1.• - Se qualquer Deputado requerer' por escrito a remessa
à determinada Comissão, de papéis despachados à outra pelo l.y-Se-
cretál'io ou destinação di\'ersa da que lhes foi dada, será êsse reque-
rimento oportunamente submetido a votos.

(A hora oportuna para votação de requeri-
mentos é das quinze às dezesseis.
Vide art. 66).

S 2.• - Seguir-se-á a leitura e a apresentação de pareceres,
projetos, indicações, comunicações e requerimentos, sendo pelo 1"-
Secretário lidos em resumo os que se acharem sôbre a Mesa, e todos,
mandados publicar no "Diário da Assembléia", e em a\'ulsos, para
para distribuição aos Deputados, os projetos.

(Vide arts. 111, ~ 2.•; e 149 e ~~).

S 3.• - A leitura do expediente será feita dentro do prazo
máximo de meia hora.

L
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S 4" - Se a discussão da ata esgotar a hora do expediente,
ou se transcorrer a meia ho1'3 destinada à leitura de papéis, serão
também os não lidos despachados pelo l"-Secretál'io e mandados
publicar, na forma dêste Regimento.

S 5" - A hora do expediente é improrrogá\'el.

(Se a reunião começar até quinze minutos
depois da hora, ainda assim a hora do expediente
é improrrogável. Neste ,caso, a prorrogação inci-
dirá sôbre a parte final da reunião (arts. 100 e
105, S 5.•).

S 6.• - É permitido ao Deputado enviar à Mesa, para publica-
ção, as proposições que não puderem ser lidas na hora do expediente.

(O art. 143 define "proposição").

Ar!. 108 - Finda a primeira hora da reunião passar-se-á à
(liscussão e votação de pareceres, requerimentos, indicações e, de-
pois, à leitura e apro\'ação de redações finais, o que não irú além
das dezesseis horas.

(A primeira hora da reunião, isto é, o expe-
diente, é improrrogável (art. 107, ~ 5"); a segunda
hora, entretanto, pode ser prorrogada, "e.': offício",
na forma do art. 113, parágrafo lÍnico. Vide, ainda
art. 111, ~ 3.•).

Parágrafo único - Finda a matéria dêste artigo, serão discu-
tidos e votados os projetos incluídos na segunda parte da Ordem
do Dia, podendo seguir-se ainda a apro\'ação das redações finais
então apresentadas.

(Vide arts. 111, sUe 205).

Ar!. 109 - As inscrições de oradores serão feitas de próprio
punho, em li\'ro especial, ou pelo líder da bancada. Em cada reu-
nião, falarão, de preferência, os inscritos para a mesma.

(Vide art. 214 e * U, relativamente ao "Pe-
queno Expediente" •. e arts. 214, ~~ 2." e 3.•, e 216,
na parte referente ao "Grande Expediente" e à
Discussão de Projetos).

Ar!. 110 - No recinto, não será permitido conversação em
tom que dificulte os trabalhos da Mesa e perturbe os debates, ncrn
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atitudes que, de qualquer modo, compI'ometam a ordem e o res-
peito necessários à solenidade das reuniões.

(Vide arts. 209 e 23).

Ar!. 111 - A Ordem do Dia, que seI'á impressa e distribuida
a todos os Dcputados, antes da reunião, organizar-se-á, na confor-
midade dêste Regimento, e do seguinte modo:

Primeira Parte - Das 14 às 15 horas

Leitura e aprovação da ata.
Expediente, inclusive leitura e apresentação de pareceres,

projetos, indicações, comunicações e requerimentos.

Das 15 às 16 hol'QS

Discussão e votação de pareceres, indicações, comunicações e
rcquerimen tos.

Leitura e aprovação de redações finais.

Segunda par/e - Das 16 às 18 hol'QS

1 - 1.', 2.~ c 3." discussões (le pI'ojetos e respecti vas votações.

2 - Leitura e aprovação de redações finais.

(Comunicações: vide al'/. 180.
Redações linais: vide arts. 108 e 205).

~ 1.. - Esgotada a matéria, para que se houver consignado cer-
ta hora, passaI'-se-á a tratar da que lhe seguir. Esgotada a matéria
de uma parte da Ordem do Dia, poder-se-á tratar imediatamente da
que se achar noutm parte.

(Vide al'I. 108)

~ 2.• - Para a leitura e ap;"esentação de parecercs, projctos,
indicações, comunicações e requerimentos, cada Deputado poderá
falar lIma só vcz e por dez 1~linutos.

(Vide art. 107, * 2.")

~ 3.• - Qualquer proposição apresentada à Casa, depois de
esgotada a Ordem do Dia, só será objeto de deliberação na reunião
seguinte.

(Vide arts. 107, * 2", e 143).

=
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Art. 112 - A ordem estabelecida nos artigos antecedentes po-
derá ser alterada ou interrompida:

I - para a posse dc Deputado;

II - em caso de preferência;

III - por adiamento;

IV - em caso de urgência;

V --: a requerimento, aprovado pelo Plenário.

(Artigos ['e{erentes aos itens mencio[wdos:

1 - art. 6.•, * 2 .• ;

2 art. 115 e **;
3 arts. 203, 222 ,e 237;

4 art. 117, e H;
5 arts. 176, n! X, e 116 e pal'ágNlfo lÍnico),

Ar!. 1H - Finda a hora da rcunião, cr~anizará o P;'csidente
a ordem dos trabalhos do (I" . t 'Ia segull1 c, anuncIando-a a!1t('~ (!e levan-
tar a reunião.

(Vide ar/o 22, n: XI)"

Parúgrafo único - Se a Ordem do Dia :ôr dividida em duas
partes, o tempo destinado ú primeira não poderá ser excedido por
espaço superior a um quarto de hora.

(Vide arl. 108).

SECA0 II

Das Reuniões Secretas

Ar!. 114 - A Assembléia poderá realizar reuniões secretas, se
fór assim resolvido, a I'equerimento escrito de qualquer Deputado,
com indicação precisa do seu objeto, aprovado POI' maioria absoluta.

(Vide arts. 60; 178, n.' VII; 102; e 53, ~ 2.•).

" ~ 1.. - Deliberada a realização da re~Inião s~creta, fará o Pre-
SIdente sair da sala das I'cuniões, das galerias e suas dcoendências,
tôdas as pessoas estranhas, inclusive os encanegados dos 'sen'iços r!c
apanharnento e redação de debates e demais empregados da Casa.
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S 2." - Se a reunião secreta tiver de interromper a reunião
pública, será esta suspensa para se tomarem as providências do pa-
rágrafo anterior.

S 3." - Antes de encerrada a reunião secreta, resolverá a
Assembléia, sem debate, se deverão ficar secretos, ou conslar da ata
pública, os nomes dos requerentes, a maléria versada, o andamento
e a solução que teye.

S 4." - Aos Deputados, que houverem tomado parte dos tra-
balhos, será permitido reduzir a escrito seus discursos, que serão ar-
quiyados com os documenlos referentes a reunião e com a ala que se
rá redigida pelo 2."-Seeretário.

O'ide arts. 27, n" IH, e 127).

CAPíTULO UI

Das Preferências e dos Destaques

Arl. 115 - As proposições terão preferência, para discussão
e votação, na seguinte ordem, que poderá ser alterada por delibera-
ção ria Assembléia:

I - matéria orçamentária;
11 - prorrogação da sessão legislativa;

111 - reforma constitucional ou regimental;

IV - adiamento da sessão legislativa;

V - matéria considerada urgente;

VI - projeto de fixação do efetivo da Polícia Militar;

VU - qualquer outro projeto periódico.

(O Orçamento, como projeto periódico que é,
t.em preferência sôbl'e quatquer outra proposiçcio su-
jeita ao exame da Assembléia. J~le poderá preferir.
inclusive, a Ordem do Dia (ar/s. 152; 158, S 1.•; e
166), pois se trata da primeira das atribuições da
,1ssembléia, relacionadas na Constituição do Estado.
É a função precipua_

Sôbre preferência, disp6e o Regimento Interno
da Câmara dos Deputado':

Art. 80 - Finda a hora dos trabalhos, o Pre-
sidente anunciará a Ordem do Dia da sessão seguinte.

~ L" - A Ordem do Dia será organizada pelo
Presidente da Câmara, coloc(1das em primeiro lugar

•
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as proposições em regime de urgência, seguidas
das em prioridade, e, finalmente, das em tramita-
ção comum.

S 2." - Cada grupo será iniciado pelas pro-
posições em votação.

S 3." - Entre as matérias de cada grupo,
têm preferência na colocação as emendas do Senado
as proposições da Câmara, seguidas pelas desta em
discussão única e, após, em segunda discussão.

S 4 .• - Será permitido a qualquer Deputado,
antes de iniciada a Ordem do Dia, requerer pre.
ferência para votação ou discussão de uma pro-
posição sôbre as do mesmo grupo conforme o pre-
visto no ~ L" dêste artigo."

"Art. 156 - A ordem de colocação na Ordem
do Dia das proposições em cada grupo poderá ser
alterada por deliberação da Câmara, mas sem que
haja preferência para proposição em discussão
sôbre a em votação.

~ L" - Quando os requerimentos de preie-
rência excederem de cinco, o Presidente desde
que, a seu critério, entenda que isso pode tumul-
tuar a ordem dos trabalhos, verificará, por consulta
prévia, se a Câmara admite modificação na Ordem
do Dia.

S 2.• - Admitida a modificação, os requeri-
mentos serão considerados um a um, na ordem da
sua apresentação.

S 3." - Recusada a modificação na Ordem do
Dia, considerar--se-ão prejudicados todos os reque-
rimentos de preferência apresentados, não se re-
cebendo nenhum outro na mesma sessão."

A preferência poderá ser solicitada na forma
dos artigos 116, parágrafo único: 176, n" X; e
179, n" VI.)

S 1.. - As matérias de discussão encerrada em reuniões an-
teriores terão preferência para votação,

(Vide ~ 8." e o art. 224).
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~ 2.0 - As emendas supressivas preferirão, na votação, às
demais; as substitutivas, aditivas e modificativas, preferirão à pro-
posição a que se referirem.

(Vide art. 194, inclusive anotações).

~ 3.. - As emendas das Comissões terão preferência, na
úrdem do parúgrafo anterior, sôbre as dos Deputados.

(Vide arts. 185 e 195, ~ 2.0).

~ 4 .• - Os requerimentos de adiamento de discussão ou de
votação, serão votados de preferência aos assuntos a que se re-
portarem.

(Vide ar/s. 203, 222 e 237).

~ 5 .• - Quando ocorreI" a apresentação simultânea de mais
de um requerimento verbal ou escrito, terá preferência o de con-
teúdo mais amplo.

~ 6.• - Quando ocorrer a apresentação de mais de um re-
querimento dos dependentes de discussão, a preferência será regu-
lada pela ordem 'de apresentação.

~ 7.• - Na hipótese do parágrafo anterior, apresentados si-
mullâneamente requel'imentos que visem ao mesmo objetivo, a
preferência será regulada pelo Presidente.

~ 8.• - 1Tão se admitirá preferência de matéria em discus-
são sôbre assunto em votação.

Art. 116 - O requerimento dc destaque do artigo, parágrafo ou
emenda. ou de preferência dêstes, na votação, sôbl'c outro artigo,
j;arágrafo ou emenda, deverá ser formulado. até se anunciar a
respectinl votação, podendo a Assembléia deliberar. em se tratando
de projeto extenso c com muitas emendas, que os requerimentos
de destaque sejam admitidos, somente quando formulados antes de
ser iniciada a votação do capítulo a que se refira.

(Vide art. 115).

Parágrafo único. A preferência de que resulte inversão total,
,'u de metade da Ordem do Dia, só será concedida POI' deliberação
da maioria, a requerimento escrito do Presidente da Comissão, do
relator do projeto, de um membro da Mesa, ou assinado por cinco
Deputados.

(Vide art. 115).

••
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CAP1TULO IV

Da Urgência

Ar!. 117 - A dispensa de fQl'malidades legais. salvo as
de número, pareceI' e de intersticio entre as discussões, poderá ser
coneedida por deliberação da maioria para que detel'Ininada propo-
sição seja considerada imerliatamente.

(Vide arts. 115, n .• 'T, 149, .~ 2.°; 50, parágrafo lÍnico;
118; e 119 e **).

~ 1.0 - _Os requerimentos de urgência. que poderão seI' apre-
sentados em qualquer momento anterior à leitura da Ordem (lo Dia
seguinte. devem ser assinados por quinze Deputados, ou pelo Presi-
dente da Comissão. ou relator do projeto.

~ 2 .• - A nenhuma proposição será concedida urgência, en-
quanto não sofrer discussão final outra assim considerada.

(Salvo o caso do parágrafo seguinte).

~ 3.• - Será considerado urgente todo assunto cujos efeitos
dependam de deliberação imediata. Quando fallarem apenas vinte
<lias para o encerramento dos trabalhos legislativos, considerar-se-ão
urgentes os projetos concedendo créditos ao Govêrno.

CAP1TULO \'

])0 /nterstí cio

Art. 118 - Entre uma e outra discussão de cada projeto dc
lei ou resolução, mediará sempre intervalo nunca menor de Yinte e
quatro horas, de modo que não se fará no mesmo dia uma votação
e discussão subseqüente.

Ar!. 119 - Os projetos periódicos só serão incluidos em
Ordem do Dia quarenta e oito horas depois da distribuição dos pare.
ceres; para os pl'Ojetos comuns, aquêle intervalo será de vinte e
quatro horas.

(Vide arts. 152 e 153).

~ 1.. - Não poderão ser dispensados os intersticios para a
discussão de projetos que sejam enviados às Comissões para redação
do vencido.

~ 2 .• - Será de quarenta e oito horas o prazo destinado à re-
dação para nova discussão.

(Vide arts. 181; 136, parágrafo IÍnico; e 156).
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~ 3.° - Tendo em vista a extensão do projeto e o número das
emendas que lhe devam ser incorporadas, na redação, o Presidente
poderá prorrogar o prazo designado às Comissões para essa redação.

CAPíTULO VI

Das Questões de Ordem

Art. 120 - Tôda dúvida sôbre a interpretação dêste Regi-
mento, na sua prática, ou relacionada com a Constituição, considera-
se questão de ordem.

~ 1.0 - Tôdas as questões de ordem, claramente formuladas,
serão em definitivo resolvidas pelo Presidente.

(Vide arts. 22, n," XVIlI; e 69, n" XV).

~ 2.° - O prazo improrrogável para o Deputado formular
uma questão de ordem é de dez minutos,

~ 3.° - Sôbre uma mesma questão de ordem, somente uma
vez poderá falar cada Deputado.

~ 4.° - O Presidente, em qualquer momento da reunião,
observado o disposto neste artigo, não deverá recusar a palavra ao
Deputado que a solicite "pela ordem", mas poderá cassá-Ia, desde
que o orador não indique, desde logo, o artigo regimental que está
sendo desobedecido na marcha dos trabalhos.

(Vide arts. 232, ~ 3.•; e 103, ~ 7",
Dispõe o Regimento da Câmara Federal
"Art. 77 ....

Parágrafo único. Durante a Ordem do Dia só
poderá ser levantada questão de ordem atinente
diretamente à matéria que nela figure").

~ 5,° - Não se poderá interromper o orador na tribuna para
se levantar questões de ordem, salvo concessão especial do mesmo.

(Vide art. 232, ~ 3.0).

Art. 121 - As. decisões do Presidente da Assembléia sôbre
questões de ordem serão, juntamente com estas, registradas em livro
especial, com indice remissivo.

CAPíTULO VII

Da Explicação Pessoal

Ar!. 122 - Em breve discurso, não excedente de dez mi-
nutos, o Deputado poderá explicar o sentido e a extensão das pala-

vras, por êle proferidas no decorrer dos debates e que, a seu ver,
tiverem sido mal compreendidas, pela Casa, ou por qualquer de
seus pares.

~ 1.0 - As explicações pessoais só poderão ser dadas após
esgotada a Ordem do Dia e dentro do tempo destinado à reunião ou
na seguinte, à hora do expediente.

(Vide arts. 111 e 213, n,. V.)

~ 2,° - Não serão permitidos apartes, quando o orador es~
tiver falando em explicação pessoal.

(Vide art. 223, ~ 2.°, n.O IV).

CAPíTULO VIII

Das Atas

Art. 123 - De cada reunião, lavrar-se-á, além da ata que
se destina à divulgação pelo "Diário da Assembléia", uma outra
datilogl'afada, com exposição sucinta dos trabalhos, para ser lida,
votada e assinada na reunião seguinte.

(Se a ata não fôr objeto de impugnação ou
reclamação, será dada por aprovada, independen-
temente de votação - art. 106).

Parágrafo único - Quando não houver reunião por falta de
número, a ata mencionará o nome dos Deputados que tiverem com-
parecido, dos ausentes, e o expediente despachado.

(Vide art. 105, ~ 3,0),

Ar!. 124 - A ata destinada à publicação no dia seguinte no
"Diário da Assembléia", conterá tôdas as minúcias dos trabalhos da
reunião,

Art. 125 - Os documentos oficiais lidos na reunião serão
txarados, em resumo, na ata datilografada e transcritos na ata
impressa.

~ 1.0 - Os discursos proferidos durante a reunião constarão da
ata impressa, por extenso ou em resumo, conforme a preferência do
orador, manifestada oportunamente ao redator de debates, Se o
orador não devolver o discurso, isto mesmo constará da referida
ata, sem 'prejuízo de posterior publicação.
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(A revisão de discursos c aparlcs não sc podcrá
fazer fora do edificio da Assembléia, ncm cm
prazo superior a vinlc e qualro horas, conladas da
enlrega do discurso ao Depulado (s L" do arl.
211) .

S 2 .• - As informações e os documentos não-oficiais, lidos,
em resumo, pelo 1.. Secretário, à hora do expediente, serão so-
mente indicados na ata impressa, com a declaração do objeto a quc
se referirem, exceto deliberação em contrário, ou se a Mesa, de
oficio, ordenar a publicação.

(O requerimenlo (arl. 176, n! V), solicitando
a publicação na ala de documentos lUlo-oficiais.
eslá sujeito a parecer da Comissão Executiva (ar/.
19, n! VII). Esla, enlrelan/o, podcrá ordenar a
publicação, pois lcm competência para "/omar as
providências necessárias à regularidadc dos lra-
balhos lcgislativos" (arl. 19, n! 1).

S 3.• - Às informações oficiais de caráter resel'\'ado, não
se dará publicidade.

S 4 .• - Em qualquer das atas, não será exarado nenhum
documento sem expressa permissão da Mesa ou da Assembléia,
salvo quando incorporado ao discurso.

(Vidc .~ 2 .• c ar/s. 107, * 6.• e 211, * 2.0).

S 5" - Será permitido a qualquer Deputado fazer inserir na
ata impressa as razões escritas do seu voto, vencedor ou vencido,
redigido em têrmos concisos e sem alusões pessoais, que infrinjam
disposição dêste Regimento.

(No caso do arl. 59, alínca b, não é admitida
dcclaração de volo, salvo com refcrência às con-
dições legais.

A declaração de valo, aprcsentada llOS lêrmos
do arl. 226, eslá sujeita ás res!riç()es o al'I. 212).

Al'I. 126 - Não serão permitidas as reproduções de clis-
cursos no "Diário da Assembléia", com o fundamento de corrigir
erros ou omissões. As correções serão publicadas como "errata"
no mesmo órgão.

Ar1. 127 - As atas das reumoes secretas serão redigidas
pelo 2.. Secretário, aprovadas pela Assembléia, antes do levanta-
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mento da r'eumao, assinadas pela Mesa, fechadas em invólucros que
serão lacrados e rubricados pelos 1.. e 2.. Secretários, com a
menção do dia da reunião, do lado de fora, e assim recolhidas ao
r.rquivo da Assembléia.

(Vide ar/s. 27, n! lIl; c 114, * 4.0).

Ar!. 128 - A ata da última reunião ordinária ou extraordi-
nária scrá redigida a tempo de ser submetida, antes de levantada
a rcunião, à discussão e aprovação, que se fará com qualquer númer'o.

CAPíTULO IX

Da Policia

Ar!. 129 - O policiamento do edifício da Assembléia compete,
privativamente, à l\lesa, funcionando como Comissão Executiva, sob
a suprema direção do seu Prcsidente. sem inteI'Yenção de qualquer
C'utro poder.

(Vide arls. 19, n! lIl; e 43, n! lIl).

Parágrafo único - Este policiamento poderá ser feito por
Fôrça Pública e agentes de policia, requisitados ao Govêrno pela
Mesa, e postos à inteira e exclusiva disposição desta.

Ar1. 130 - Será permitido a qualquer pessoa, decentemente
vestida, assistir das galerias à reunião, desde que se ache desar-
mada e guarde o maior' silêncio, sem dar sinal de aplausos, nem
de reprovaçào, ao que se passar na Assembléia.

(Vide ** 4" e 5.•).

S 1.. - No recinto e nos lugares destinados à Mesa, durante
as reuniões, só serão admitidos os Deputados e os funcionários da
Secretaria, em serviço exclusivo da r'eunião.

S 2 .• - Haverá tribunas reservadas para senhoras, membros
da Câmara ou Senado Federal, altos funcionários e para um repre-
sentante de cada diário ou estação de rádio da Capital.

S 3 .• - Aos jornalistas e representantes de estação de rádio da
Capital, credenciados é portadores de carteira de identidade forne-
cida pela Secretaria da Assembléia, será permitido o assento na
hancada da imprensa, sendo-lhes facultado livre acesso às depen-
dências da Assembléia, exceto no recinto, durante as reuniões.

(A carleira dc identidade deve ser assinada
pelo 1.0 Secrelário).
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~ 4.• - A Mesa fará sair imediatamente do edifício da As-
sembléia o espectador que perturbar a reunião, sem prejuízo de
outras penalidades.

. ~ 5.•_- 9uando, por simples advertência, na forma dêste Re-
gImento, nao for possível ao Presídente manter a ordem poderá
suspender a reunião. '

(O Presidente poderá suspender a reunião
se as circunstâncias o exigirem (art. 23, n" V):
determinando a retirada total da assistência ou dos
perturbadores da ordem, se necessário).

Art. 131 - Se algum Deputado cometer dentro do edifício
da Assembléia, qualquer excesso, que deva ter ~epressão, conheeerá
do fato a Comissão Executiva, que, em reunião secreta, o exporá à
Assembléia que decidirá a respeito.

Art.. 132 - Quando no edifícío da Assembléia se perpetrar
ul~um dehto, efetuar-se-á a prisão do eriminoso que será enca-
mInhado ao Chefe de Polícia do Estado.

TITULO IH

Da Elaboração Legislativa

CAPíTULO I

Da Reforma Constitucional

Art. 133 - A reforma constitucional somente poderá ser
proposta por iniciativa de um têrço, pelo menos, dos membros da
Assembléia, ou da maioria das Câmaras Municipais do Estado
(Constituição Estadual, art. 150 e parágrafo único).

Parágrafo único - As propostas serão sempre dirigidas à
Ass:mbléia e, quando de iniciativa das Câmaras l\Iunicipais, de-
verao ser absolutamente idênticas no fundo e na forma sendo
livre a cada Câmara apenas o direito de justificar a medida'.

Art. 134 - Recebida a proposta pelo Presidente da Assem-
bléia, será ela imediatamente publicada e, em seguida, encaminhada
à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, a qual, dentro
do prazo de oito dias, a devolverá à Mesa, transformada em pro-
jeto de lei.

(A sugestão deve ser encaminhada à Mesa sob
a forma de "Proposta de Reforma Constitucional".
A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça
compete dar, a essa proposta, a forma regimental,
transformando-a em Projeto de Lei Constitucional).
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(Esta proposição só se transformará em projeto
definitivo após a tramitação disposta no art. 136
e parágrafo único).

Art. 135 O projeto será logo publicado e ficará sôbre a
Mesa pelo prazo de quinze dias, a fim de receber emendas.

(Os prazos regimentais são contados dia a dia,
salvo os casos expressamente previstos no Regi-
mento (vide art. 154 e ~ 1.•).

~ 1.. - Findo o prazo referido no artigo, serão o projeto e
emendas enviados à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça
para, no prazo de oito (lias, receberem parecer, que versará apenas
sôhre a oportunidade das medidas propostas.

~ 2.• - O parecer será distribuido em avulso, publicado no
"Diário da Assembléia" e incluido na Ordem do Dia, quarenta e
oito horas após o cumprimento da diligência final.

Art. 136 - O projeto e emendas serão submelidos a uma só
discussão, considerando-se aprovado o que obtiver o valo de mais
da metade dos membros da Assembléia.

Parágrafo único - Terminada a discussão, voltarú a pro-
posição à Comissão para redação do vencido, o qual passará a
constituir, então, o projeto da proposta definitiva da refoqna.

(O que se discute e o que se vota é o parecer
da Comissão, que uersará, na forma do ~ 1.. do
art. 135, apenas sôbre a oportunidade das medidas
propostas. Trata-se de uma fase preliminar, (lis-
tinta da discussão do projeto, conforme o disposto
no art. 137.

Vide, ainda anotações referentes ao art. 134 e
~~ 1.• e 2.• do art. 119).

Art. 137 - Dar-se-á por aceita a proposta se o projeto respec-
tivo, em dois turnos, isto é, em duas discussões, por duas sessões
ordinárias consecutivas, fôr aprovado pelo voto da maioria dos
membros da Assembléia, ou, em um turno, isto é, em duas discussões,
de uma só sessão legislativa, fôr aprovado pelo voto de dois terços
dos membros da Assembléia.

~ 1.• - Se o projeto, em primeira discussão, obtiver o voto de
dois terços dos membros da Assembléia e, em segunda discussão, não
obtiver o mesmo "quorum", mas apenas a maioria absoluta, deverá
aguardar a sessão legislativa seguinte, para cumprimento do dis-
posto no artigo.
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SEÇÃO I

(Vide arl. 71),

Dos Projetos

ou Comissão da Assembléia;

<1e dez. no mínimo;

I no Govcrnmlor;

II n qualquel' membro

III - ús Câmarns Municipais, em número

IV _ nos eleitores, em número de dez mil, pelo menos,

O . t le lei deverão ser apresentados na:\rt 147 - s proJe os (
, " , 'I'" " 'oncisos c claros, <1eYi<1amenle cnullIera-cle\'lda forma, elll .I I"OS c

dos. datados e assinados pelos autores.

Hetiaçcio dada pela Resolução 131, de 18.1,55,

(Vide ar/. 144 e H 1.0 e 2.0) ,

l'lnl"'o - A Comissão de Constituição, Lcgislnçf!oPanígrnfo ~ C.
t enviadas as proposições <1as amarasc Justiça, serão prl'Yiamen e

Ar!. 146 - A iniciativa dos projetos de lei cnhe:

\'1 14~ - As proposições que não tiver('m soluç:ão ~lé o
11. :l. f t"1 ronal

fim de cada Iegislntura. salvo os projelos de re orll1n ('ons I u1c ~
- 1 I' do Governador do Esln( o e osos processos de preslnçao r e con .\S _ J '.' '_

Irnbalhos 'da COll1issf!o Permanente, serao consl~el :1[1os fll1(I~~ e a;.
quiva(\os, não pre,'nlecendo pareceres, d iscussoes (' ,'otaçoes 1)0-
ventura h:lVidos. (').

C . -o ficarú salvo o~ 1.0 - A qualquer Deputndo ou omIssa
(1ircilo < de renovar lais proposições. .

. - >oder', tam-~ ') ° _ O .\('sarqui,'ar H'nto dcssns proposlç()('s I •
b{'m S~I' ;~'qucrido por qunlquer Dcpul~rlo: ullln vez que lenha ohti-
do pun'c('r favorún'] de qualqll('I' COll11SSaO, . _

1"1 n l)rOposlç"lO ficn-S :~.o- Em qunlquer das duas 11po eses.. .,' . .
. "t, ~ no.,'o I>ronunciamento desde a sue fns(' Illll'wl.r:'! sUJeI .1 u

~ 1.0 _ A propOSlçao destinada a apr~v;lr conlr~t~:i~: con-
ccssões. para ser recebida, deverá tr'anscreve- os por rn .

~ 2 .• - A proposição quc conliver cilaçf!o de lei ou de ar-
tigo far:'! a Irnnscriçf!o da parle citarIa.

(Vide ar/. 147).

(l'ide S* 1.0 e 2.° do art. 119).

~ 2.° - O pl'Ojelo que, em uma das discussões não obliver o
volo da maioria dos membr'os da Assembléia, será arquivado, não
podendo a maléria dêle constanle ser objelo de deliberação, senão
depois de passadn uma sessão orrlin:'lria completa.

Art. 138 - O projeto não será incluído em Onlem do Dia,
para qualquer discussão, senão quarenta e oito horas, no minimo,
depois de distribuídos os avulsos, em que devem também ser divul-
gados as elllendas e parceres proferidos sôbre a matéria.

Art. 139 - 'Em caso algUIll serão aceitas, durante a discus-
são, ou entre elas, emendas sôbre matér'ias não contemplada no
projeto.

Ar\. 140 - Enlre uma e outra discussão, e sempre que forem
aprovadas emendas, encclTada a votação, será o projeto eneaminhado
ri Comissão, para redaçdo do vencido.

Das Proposições

CAPITULO II

(ri exceção consiste na perda do prazo para
emissão de parecer (art. 182), )

Parágrafo único - Só' é permitido o encerramento de
discussão ell1 segundo turno e, neste, em segunda discussão.

Ar\. 141 - Será arquivado o projeto de refonua que, em
sessão extraordinária. não obtiver, emqualquel' discussão,.o volo de
dois terços dos membl'Os da Assembléia.

AI'1. 142 - Aprovado em sua redação final, será o projeto
pl'OlI1ulgado e publicado pela ~lesn, com n assinaturn de seus
nremhl'Os. de,'endo, em seguida, ser nnexado ao texlo dn Consti-
luição,

(A redaçéio final é apreciada na forma do dis-
posto nos arts, 205 a 208).

t~ Ar\. 143 - Proposição é tôda matéria sujeita à <1elibel':l-
ão da Assembléia, compreen<1endo projetos de lei ou de resolução,

llllendas, indicações, requerimentos, comunicações e parecel'es.
Ar\. 144 - A !Ilesa só aceitnrú proposições sôbre assunto da

c"olllpetência do legislativo, l'edigidns com clareza e obedecendo
no estilo parlnmentar'; excetuados os casos expressamente i)l'evislos,
Il('nhuma proposição passará à segunda discussão, sem a necessá-
rin audiência da Comissão competente.
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Muncipais, ou as dos eleitores, devendo esta dizer se o projeto obe.
deceu aos requisitos da lei, determinando a seus autores que a
ajustem às prescrições regimentais.

(Vide art. 144).

Ar1. 148 - O projeto da iniciativa de qualquer Deputado
sel'á lido à hora do expediente, pelo apresentante ou, se estiver sô-
bre a Mesa pelo 1.. Secretário; quando se passar à Ordem do Dia,
a Casa decidirá, sem discussão, se o projeto apresentado é, ou não,
objeto de deliberação.

(Bste apoiamento preliminar é dispensado, na
forma do ~ 3.•).

~ 1.. - Considerado objeto de deliberação, poderá ser in-
cluído, pam a pI"imeira discussão, na Ordem do Dia seguinte; nesta
hipótese, serú numerado, impresso em ata e em avulsos, que serão
distI"ibuícl03 aos Deputados.

~ 2.• - Decidido não ser objeto de deliberação, será o pro-
jeto consíderado rejeitado, e não poderá ser reproduzido em reu-
nião do mesmo ano. Esta proibíção será aplicável também aos pro-
jetos rejeitados em qualquer das díscussões, salvo o caso de pl'Oposta
da maioria absoluta da Assembléia.

(Vide art. 32 da Constituição).

~ 3.• - Independerão dêsse apoiamento preliminar, sendo logo
considerados objeto de deliberação, os projetos das Comíssões, os
da iniciativa do Governador, das Câmaras l\Iunicipais, dos eleitores
(, os assinados por cinco Deputados, no mínimo.

~ 4.• - Do projeto, serão extraidas as necessarl3s copws
para a publicação e formação da duplicata do respectivo processo,
(' qual ficarú na Secretaria, para consulta, até a solução final do
mesmo. A ela, sempre que possível, se juntarão, por cópia, todos
os despachos proferidos, pareceres e documentos elucidativos, de
modo que, em qualquer momento, se lhes possam conhecer o con-
teúdo e o andamento do projeto.

(Vide art, 56 e parágrafo único).

Ar!. 149 - Os projetos e respectivos pareceres irão a im-
primir na Ata dos trabalhos da Assembléia e os projetos serão (lis-
!ribuídos em avulso, aos Deputados.

(Vide art. 107, ~ 2.•).

T
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~ V - Sàmente depois dessa distribuição, será o projeto
incluído em Ordem do Dia, para segunda ou terceira discussão.

~ 2.• - Em caso de urgência, oferecido o parecer, po~e:á
(. projeto ser logo incluído em Ordem do Dia, dispensada a previa
impressão e distribuição, se algum Deputado o requerer e a Casa
deferir.

(Vide art. 117).

Ar!. 150 - A requerimento de dez Deputados, aprovado por
mais da metade dos membros da Assembléia, poderá qualquer pro-
jeto de lei reger-se pelas mesmas normas e prazos a que estão su-
jdtos os projetos periódicos.

(Vide art. 152 e seguintes).

SEÇÃO II

Dos Projetos Vetados

Ar!. 151 - Os projetos vctados pelo Governador do Estado
serão distribuídos à Comissão de cinco membros que a Casa eleger
para emitir parecei', dentro de oito dias, a contar da data do rece-
IJlmento.

~ 1.. - Dentro de trinta dias, contados da devolução ou da
reabert:lra (los trabalhos, com ou sem parecer da ~om.issão, _os pro-
jdos remetidos sel'ão sujeitos, em globo, a uma s.o dlscussao, con-
siderando.se aprovados, se obtiverem o voto de dOIS terços dos pre-
sentes.

(O projeto vetado terá uma só discussão (art.
202, n" VI) e a votação será por escrutínio secre-
to, conforme dispõem os arts, 15 e 30, * 4 .• da ,Cons-
tituição do Estado. O escrutínio secreto sera pra-
ticado na forma do arf. 230 e ~~.

B de se anotar que a Assembléia reexamina o
projeto ou parte dêle, em que incidiu ~ veto go-
vernamental, e não o próprio veto. ASSim o pare,
cer da Comissão, a discussão e a votação prendem.
se ao projeto, simplesmente.

Se o Deputado quiser rejeitar o projeto e mano
ter o veto, deverá votar com a cédula NÃO; se o
Deputado quiser manter o projeto e rejeitar o veto,
deverá votar com a cédula SIM.

O artigo e o ~ 1.. repetem as disposições dos
~~ 4.• e 5" do art. 30 da Constituição).
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~ 2." - Rejeilndo o \"cto. será de\"olddo no Go\"ernador o
respecti\"o projeto pnrn n promulgnção, denlro de qunrentn e oito
horas; se não fôr promulgado, '0 Presidenle da Assemhléia o fnd
('m igunl prazo.

(Esta dispo.çição, quanto aos prazos, é idêntica
li do * G.• do art, 30 da COllstiluiçeio).

SEÇ.W UI

Dos Projetos Periódicos

Ar!. 152 - Leis ou resoluções- periódic3;s são ns que deixam
de \"igomr, independenlemenle de re\"ogação expressn, findo o prazo
pnra o qual foram \"otadns.

(Qualquer projeto de lei poderá renCI'-se pelas
mesmas norma,ç e prazos a que esteio sujeitos o,ç pro-
jetos periódicos, desde que a Assembléia aprove re-
querimento neste sentido - ar/. 150),

(Vide, ainda, art. 115. n! \'11).

Ar!. 153 Os projetos de leis periódicas serão incluídos em
Ordem do Dia pam discussão, imediatamentc depois dn distrihuição
dos nvulsos.

(Vide art. 119).

Ar!. 154 - Aprovado o projelo em primeira discussão, fi-
cará sôbre a Mesa, pelo prazo de cinco dias úleis, pnra J'eceber
emendas por escrito.

~ 1.. - Findo o prazo, serão as emendas e o projeto enda.
dos à Comissão para proferir parecer denlro de oito dias.

~ 2 .• - Para segunda, e em terceira discussão, o projeto e
emendns só ser1ío incluídos em Ontem do Din quarenta e oito horas
depois de distrihuídos os avulsos.

(Vide ,~ U do art. 158).

Arl. 155 - Em segunda discussão, poderú a Assembléia deci-
di r que o projeto sejn discutido por título, capítulos, seções ou
grupos de ar'tigos juntamente com as respectivas emendas e sub-
emendns; enceITadn a discussão, votar-se-ú a parte do projelo já
discutida. 'Em seguidn, serão votadas englohadnmcnte, snlvo des-
taque, as emendas e subemendas que tiverem parecer contrário
da Comissão; e uma a uma as quc o tenham fnvorúvel.

G3 -

(Discussão por par/e: o requerimento deverá
ser formulado com base no ar/o 17G, n! VIlI.

Des/aque: deverá ser solicitado na forma do
art. 116).

Ar!. 15G - Depois de ser o projeto redigido pela Comissão,
de acôrdo com o \"encido, ficará sôhre a Mesa, por cinco dias, parn
receheI' emendas de terceirn discuss1ío. Findo o prazo, ser1ío pro-
jeto e emendas remetidos fi Comissiio, pnrn parecer. de modo n
pel'mitiJ' n inclusão em Ordem do Dia, dentro dos mesmos prnzos
e com as mesmas formalidndes da segunda discuss1ío.

(/\ Comisseio tem o prazo de quarenta e oito
floras para redigir o venl'Ído - ar/o 11!l, ,~ 2".).

Ar!. 157 Em 1erceira discussiio, o projeto c ns emendns
5''1';''0 discutidos e \"oln(los, em gloho, sal\"o as mnlél'ias deslncndas
e as emendas.

(Vide art. 11G).

Ar!. 158 - O eneerramento de qualquer discussão dos proje-
tos periódicos só se poderá requerer depois de discutidos em duas
Ieuniõe~,

(Vide arts. 178, n! IV e 204).

~ 1,. - A Mesa, conforme a urgência, poderá (leterminar
cx.offício 011 a requerimento aprovado, a imediata discussão ou
yotaçiio de qunlquer projeto periódico, com a pretedção da Ordem
do Dia.

(n requerimento poderá ser formulado com
base no ar/. 178, n! \'lIl.

A providência do pará{frafo, se adotada, pre-
judicará as constantes dos nr/s. 119 e 153).

ê 2 .• - Na hipótese do parágrafo anlerior, só poderú ser
requerido o encerramento da discussão, após terem falndo dois
oradores de cada bancada.

Ar!. 159 - Poderú qualquer Deputado falnr: em primeira
c terceira discussão, umn só vez, pelo prazo improrrogável de
meia hOl'a e em segunda, uma vez sôbre cadn ar'ligo. título, ca-
pítulo, seção ou grupo de artigo, de modo que o tempo total de
sua permanênCia, na trihuna, não exceda a uma hom. O rc1ator
Usarú da palavrn, como nos projetos comuns,
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(Para discussão de projeto periódico, o Depu-
tado tem a metade do prazo que lhe é concedido
para a de projetos comuns - art. 219 e parágrafo.

O relator usará da palavra na forma do dispos-
to no art. 221).

.Parágrafo UnICO O encaminhamento da votação poderá
s;r ~el~o pelo primeil'O signatário da emenda ou pelo relalor da
~omlssa~, pelo espaço de cinco minutos cada um, podendo, para
ISSO, ? I elator falaI', tantas vêzes quantos os oradores após cada
um deles ou de uma só vez. '

(O art. 232, ~ 2.•, fixa em cinco minI/tos o PI'a-
::~. ~e encaminhamento da votação de projeto pe-
rlOdlCO) •

. . Ar1. 160 - Aos projetos periódicos, serão aplicáveis os
POSlt~vOS~ue regem os projetos comuns no que não colidirem
~.s dispOSições especiais referentes àqueles.

SUBSEÇÃO I

Da Fixação do Efetivo da Polícia Militar

, ":1'1. 161 ,- A C0n,'issão de Segurança Pública compete dar
pai cecI. ?O p~'~Jeto que fIxa, pam o período de um ano, o efetivo
da PoliCia ~hhtar.

(A tramitação do projeto obedece às normas
constantes dos arts. 152 a 160).

~ 1,. - Se, quarenta dias depoís do início da sessão ordi-
narJ~, ~ Poder Executivo não hom'er providenciado a respeito a
Comlssao, dentro de oito dias, apresentará projeto à Mesa. '

~ 2.•. -. Se, at~ entã~, não houver a Mesa recebido o proje-
to da, Com~ssao, fara as ~ndíspensáveis modificações na lei em
vigor, Inelmndo-a em Ordem do Dia, em forma de projeto.

Ar1. ,162 - A votação do projeto só poderá ser adíada, uma
\'cz, em \'Irtude de requerimento, pelo prazo de quarenta e oito
horas,

(Vide arts. 178, n! llI; 237 e 238),

Art. 163 - Quando faltarem, apenas, vinte dias para o en-
cerramento d?s t.rabalhos legislativos, o projeto será incluído em
urd:m do. Dia, Independentemente de distribuição de avulsos e
de Impressao.

(Vide ~ L" do arf. 158. inclusive anotações).

\
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SUBSEÇÃO II

Do Orçamento

Ar1. 164 - Recebido o projeto de orçamento, a Mesa, in-
dependentemente de sua leitura no expediente, mandará publicá-
lo, fazendo distribuir, no prazo máximo de cinco dias, os avulsos
nos Deputados.

Art. 165 - Se, até noventa dias antes de terminar o prazo
de sua sessão ordinária, não houver a Assembléia recebido do Go.
H'mador do Estado a proposta do orçamento, a Comissão de Fi-
nanças, Orçamento e Tomada de Contas organizará o projeto, apre-
sentando-o no prazo de oito dias .

Art. 166 - O projeto de lei de orçamento terá sempre pre-
ferência na discussão, e não poderá conter disposições estranhas
à receita e à despesa do Estado, nos têrmos da Constituição.

(Quanto a "preferência", vide arts. 115 e 158,
~ Lo; quanto a proibição contida na parte final do
artigo, vide ~ 1.., do art. 33 da Constituição).

~ 1.. - Findo o prazo da permanência do projeto sôbre a
Mesa para emendas, quer da segunda, quer da terceira discussão,
,serão elas publicadas em atas, devidamente classificadas, pela
ordem dos artigos e capítulos a que se referirem.

(2 de cinco dias zíteis o prazo para apresen-
tação de emendas, em fase de 2.' discussão (art.
154);é de cinco dias, am fase de 3" discussão (art.
156).

~ 2,' - O Presidente dará também publicidade, em separa-
do, a tôdas as emendas que, por anti-regimentais, haja recusado ou
eliminado, indicando sempre o fundamento da sua decisão.

~ 3.. - Se o autor da emenda não se conformar com as
razões da decisão e reclamar, o Presidente devolverá o conhecimen-
to da questão à Assembléia, para que esta resolva definitivamente,
após debate, que não passará de meia hora. Nêle, só poderá
falar o reclamante por 15 minutos e o relator por igual prazo, po-
dendo o Presidente, se quiser, expor mais uma vez à Casa as
razões da exclusão.

Art. 167 - Em terceira discussão, não serão aceitas emen-
das que tendam a aumentar a despesa, salvo apenas quando pro-
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puserem o restabelecimento de medidas mencionadas na propos-
la do Poder Executivo, ou consignarem verba para despesas já
determinadas em lei.

(São aplicáveis, ainda as restrições constantes
do art. 199).

Art. 168 - Considerar-se-á prorrogado o orçamento em vigor,
nos têrmos da Constituição, se até 30 de novembro o projeto não
houver sido enviado à sanção.

(Art. 35 da Constituição, modificado pela Lei
Constitucional n" 1).

SUBSECÇÃO fil
Do Subsídio e da Ajuda-de-Custo

Art. 169 - A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas formulará, até o dia cinco de outubro do último ano de cada
legislatura, o projeto de fixação do subsídio e da ajuda-de-custo dos
Deputados da legislatura seguinte, bem como o subsídio do Gover-
nador e do Vice-Governador .

(Vide Lei Constitucional n" 10).

~ 1.9 - Se o disposto no artigo não fôr cumprido pela re-
ferida Comissão, ou por qualquer outra, ou ainda por qualquer
Deputado, até aquela data, a Mesa incluirá na Ordem do Dia da
reunião seguinte, em forma de proposição legislativa, a resolução
respectiva em vigor.

~ 2.9 - A Comissão de Finaças, Orçamento e Tomada de
Contas terá o prazo de cinco dias, improrrogáveis, para emitir pa-
recer sôbre as emendas.

~ 3.. - Aprovado o projeto, a Comissão providenciará, no
sentido de serem postas, de acôrdo com a Resolução, as necessá-
rias verbas orçamentárias.

~ 4.• - O saldo da verba do subsídio variável do Deputado,
aprovado mensalmente, será escriturado, à parte da receita e des-
pesa ordinária da Secretaria da Assembléia, pela sua Diretoria de
Contabilidade.

SEÇÃO IV

Dos projetos de resolução

Art. 170 - Os projetos de resolução destinam-se a regular
a matéria de caráter político, ou administrativo, sôbre os quais
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deva a Assembléia pronunciar-se em casos concretos, tais como:
I - perda de mandato do Deputado;

(Vide arts. 82 a 84).

I! - concessão de licença para processo criminal, ou prisãú
do Deputado;

(Vide art. 85, n" II e ~~ e art. 17 e ~~ da Cons-
tituição).

lI! - concessão de licença a Deputado;

(Vide art. 89 e ~~).

IV - criação de Comissão Especial de Inquérito;

(Vide art. 33).

V - todo e qualquer assunto de sua economia interna.

Art. 171 - Os projetos de resolução legislativa serão distri-
buídos em avulsos e, obedecendo às mesmas formalidades dos pro-
jetos de lei, sofrerão três discussões.

(Os projetos que concedem licença a Deputado
ou ao governador e os que aprovam as contas
dêste, na forma dos arts. 89, 244 e 248, ~ 2.• ,sofre-
rão uma só discussão: os que alteram o Regimento,
serão apreciados pelo menos, em duas reuniões (mas
uma só discussão), tendo votação única, art. 173,
in fine).

Parágrafo UDlCO - Se o requerer o relator da Comissão e a
Casa o aprovar, poderá o projeto, antes de incluído na Ordem do
Dia para qualquer das discussões, ficar sôbre a Mesa, para receber
emendas, por prazo fixado no requerimento e nunca exedente de
três dias.

Art. 172 - Nas discussões, poderá cada orador falar pelo
espaço de vinte minutos, e o autor da emenda, para encaminhar-lhe
a votação, apenas cinco minutos, podendo o relator da Comissã.o
responder a cada um pelo mesmo espaço de tempo, se não preferIr
falar de uma só vez, pelo prazo máximo de meia hora.

(As normas gerais que regulam a discussão de
projetos, não são aplicáveis aos de Resolução.
1!:stes possuem normas especz'ais inscritas, princi-
palmente, neste artigo e nos de n"s 173 e 89).
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Art. 173 - As alterações regimentais dependerão de proposta
c~crita, que será distribuída em avulsos e discutida pelo menos em
duas reuniões.

("P:stes projetos serão discutidos em duas reu-
niões, pelo menos, mas sofrerão uma só votação.
A discussão iniciada na primeira reunião, pros-
seguirá na seguinte, ainda que, não haja oradores
inscritos) .

~ L" - O projeto não será incluído em Ordem do Dia, senão
depois de distribuidos os respectivos avulsos, se a proposta fôr da
Comissão Executiva, ou os avultos do projeto e do parecer desta, no
caso contrário.

(O projeto, sendo de autoria de Deputado ou
de outra Comissão, deverá ser encaminhado à Exe-
cutiva, antes de ser incluido em Ordem-da-Dia,
para parecer preliminar).

~ 2." - A discussão, iniciada na primeira reunião, pl"osseguirú
na seguinte.

(Vide ar/o 173, inclusive anoLações>.

~ 3." - Oferecidas emendas na segunda reunião, poderá en-
cerrar-se a discussão da proposta. não h:I""'1r!c ::,:,;~ (lucm sôbre a
mesma queira falar. Tôdas as emendas serão enviadas à Comissão.
Executiva, que sôbre o assunto proferirá parecer dentro de ClllCU
dias. Nesta hipótese, distribuídos os avulsos, prosseguirá, \'Ínte e
quatro horas depois, a discussão das emendas. Encenada a dis-
cussão, proceder-se-á à votação da proposta c das emcndas.

~ 4." - Na hipótese do S 3.", poderá a Comissão Executiva
proferir parecer imediatamente, de modo que as emendas sejam
logo submetidas a discussão, juntamente com o projeto.

(Vide art. 181, ~ Lo).

SEÇÃO V

Das Indicações

Ar!. 174 - O Deputado poderá provocar a manifestação da
Assembléia, ou de qualquer de suas Comissões, sôbre determinado
assunto, formulando indicação por escrito, em têrmos explícitos e
forma sintética.

\
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~ L" - As indicações serão recebidas, sem dependência de
apoiamento; depois de lidas em resumo e copiadas para pul>Jicação,
na integm, na ata impressa, o Presidente designará a Comissão que
lhe deva dar parecer, em cinco dias.

(Será de dois dias o prazo para a Comissão emi-
tir parecer, se a proposição estiver em regime de
urgência (art. 181, ~ 4.").

Não exigindo o RegimenLo a publicação do pa-
recer sôbre indicação, como condição essencial à
sua apreciação pelo Plenário, esla poderá ser, ime-
diaLamenLe após o parecer, discutida e valada, ainda
que o parecer seja oral. Sôbre urgência, vide arL.
117 e ~~).

~ 2." - Proferido o parecer, escrito ou oral, serão as indicações
imediatamente discutidas e votadas, a menos que a Casa delibere,
seja a matéria incluida na Ordem do Dia seguinte, ou que só entre
em discussão e votação depois da distribuição dos avulsos"

(Vidc anoLações refercn/es ao parágrafo anLerior
e arL. 181, S Lo).

~ 3." - As indicações estão sujeitas a uma só discussão.

(Vide arL. 202, n." 11).

S 4." - Se as indicações receberem emendas, tornarão à
Comissão, que opinará a respeito, dentro do prazo de dois dias;
apresentado o parecer, a discussão continuará na forma do pal'á-
gmfo segundo,

(Vide arL. 201, parágrafo lÍnico).

SEÇÃO VI

Dos Requerimentos

Ar!. 175 - Serão verbais, ou escritos, independente de apoia-
mento, de discussão e de votação, sendo despachados imcdiatamcntc
pelo Presidente, os requerimentos em que se solicite;

I - a palavra ou a sua desistência;

(Vide art. 213)

11 - a posse de Deputado;

(Vide ar/s. 6.", ~ 2.", e 74)

111 - a retificação da ata;

(Vide ar/o 106, S Lo)
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IV - a inserção de declaração de voto em ata;

(Vide art. 226)

V - a observância de disposição regimental;

(Vide arts. 120 e 209, * V)
VI - a retirada de requerimento verbal ou escrito;

(Refere-se o item aos requerimentos que não
dependem de parecer. Vide art. 239).

VII - retirada de proposição com parecer contrário;

(Vide arts. 143, 239 e 240. O primeiro define
o que seja proposlçao. Se a proposiçcio tiver pare-
cer favorável, o pedido enquadra-se no al'l. 177,n" lI) .

VIII - a verificação de votação;

(Vide arl. 236).

IX - esclarecimento sôbre a ordem dos trabalhos;

(Vide art. 120).

X - o preenchimento de lugares vagos em qualquer Comissão;

(Art. 73, * V).
XI - a leitura de qualquer proposição a ser discutida ou

votada.

Art. 176 - Poderão ser verbais e votados com qualquer nú-
mero, independentemente de apoiamento e de discussão, os reque-
rimentos de:

I - inserção em ata de voto de regozijo ou de pesar;

(Vide parágrafo IÍnico).

II representação da Assembléia por meio de Comissão
externa;

(Vide arl. 32, * 4.°).

III - levantamento da sessão em regozijo ou pesar;
(É mantida, no n" ./ll, a expressão levantamento

da sessão, porque consta da publicação original da
Resolução n" 28, ocorrida em 23-10-51.

Esta Resolução, entretanto, distinguiu sessão da
reUlllao, definindo aquela, indiretamente, como
sendo o conjunto de reuniões ordinárias ou ex/ra-
ordinárias, realizadas pela Assembléia (ar/. 96), em
determinado periodo do ano).
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IV - manifestação de regozijo ou pesar, por ofício, telegrama

ou por qualquer outra forma escrita;

V - publicação de informações oficiais no "Diário da
Assembléia" ;

(Vide ar/o 125).

VI - permissão para falar sentado;

(Vide ar/o 210)

VII - prorrogação de prazo para a apresentação de parecer;

VIII - discussão por parte (títulos, capítulos, seções, sub-
seções, grupos de artigos ou de emendas);

(Vide art. 192).

IX - o requerimento de proITogação da hora da l"euniiio e o
de adiamento desta;

(Vide ar/o 103 e **).
X - inversão da Ordem do Dia.

(Vide ar/o 115 e anotações).

Parágrafo único - O requerimento de pesar, por motivo de
falecimento, deverá ser por escrito, devidamente apoiado, e referir-se
a pessoa que tenha sido membro do poder público.

Art. 177 - Poderão ser verbais, independentes de discussão
c apoiamento, mas só poderão ser votados com a presença da maioria
absoluta dos Deputados, os requerimentos de:

I - dispensa de impressão de qualquer propOSlçao;

II - retirada de proposição, substitutivo, emenda ou sub-
emenda, com parecer favorável;

(Vide arts. 239 e 240).

IH - destaque de emenda aprovada, ou de parte de propo-
sição, para constituir projeto separado.

Art. 178 - Serão escritos, independentes de discussão e só
poderão ser votados com a presença da maioria dos membros da
Assembléia, os requerimentos de:

I - renúncia de membro da l\Iesa;

(Vide ar/s. 7.°, 8.° e 73, * 4.0).

II - votação por partes, inclusive de artigo e de emendas;
(Sempre que a Assembléia aprovar requerimento



- 72-

(Vide arts. 19, n" VII; e 125, S 2.9).

SEÇÃO VII

111 - nomeação de Comissões especiais;

(Vide arts. 42, 51, 52, 53 e 59.

(Vide arts. 32 e 33).

Art. 181 - As Comissões redigirüo os pareceres por escrito,
em têrmos explicitos, concluindo sempre pela conveniência da
aprovação ou rejeiçüo da matéria.

Dos Pareceres

Art. 180 - Na hom do expediente, na parle destinada ü
apresentação de projetos, pareceres, indicações, requerimentos, o
Deputado poderá USaI' a palavra, dentro do tempo regimental, para
fazer à Mesa ou li Assembléia comunicação sôbre qualquer fato ou
acontecimento de relevância verificado no Estado, no Pais ou no
estmngeiro.
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(A hora do expediente, prôpria para apresen-
tação de projetos, pareceres, indicações, requeri-
mentos etc., é das quatorze às quinze horas) .

(Vide art. 58).

SEÇÃO VIII

Das Comunicações

IV - reunião da Assembléia em Comissão Geral;

(Vide arts. 63, 66, 57 e (5).

~ 1.9 _ Os l'cquerimentos subre informa\'ões ao Govêi'IlO e os
que pedem o comparecimento li Assembléia de Secrctário de Estado
estüo sujeitos aos trfullitl:s das indicações.

(Vide arl. 174).

~ 2:" - Os requel'imentos sujeitos a apoiamento só serão
admitidos à consideraçüo da Assembléia, quando subscritos, no
minimo, por cinco Deputados.

V - reuniões extraordinárias;

(Vide art. 101, parágrafo lÍnico).
VI - quaisquer outros assuntos que se não refiram a incidentes

sobrevindos no curso das discussões ou votações;

VII - audiência de uma Comi~são sôbre determinada matéria
ou reunião de duas Comissões para deliberaI' sôbre determinado
assunto.

e 58, parágrafo') 9-. ,(Vide arts. 204; 158, e *
único) .

V - votação por determinado processo;
(O art. 227 estabelece os processos de votação) .
Dispõe, sôbre o assunto, o Regimento Interno

da Câmara dos Deputados:

(Vide arts. 63 e 107, S 1.9).

VII - sessão secreta;

de votação por parte, o encaminhamento será feito
apenas uma vez, ao ser anunciada a votação da
primeira parte (s 2.9 do art. 233).

111 - adiamento de discussão ou de votação;

(Vide arts. 203, 222, 237 e 238) .

IV - encerramento de discussão;

(Vide art. 114 e anotações ao pé do n" III do
arl. 178).

I - informações solicitadas ao Govêrno do Estado ou por
seu intermédio;

(Vide arts. 23, n" VII; e 77, n" 11).

11 - inserção no "Diário da Assembléia" de documentos não-
oficiais;

. . VIII - inclusão, em Ordem do Dia, de projeto periódico, na
lupotese do art. 158 e seus parágrafos.

Art. 179 - Serão escritos, sujeitos a apoiamento e discussão,
e só poderão ser votados com a presença da maiol'ia absoluta, os
requerimentos sôbre:

"Art. 145 - Assentado, previamente, pela Câ-
mara, determinado processo de votação para uma
proposição, não será admitido para a mesma reque-
rimento de outro."

(O requerimento solicitando votação por deter-
minado processo deverá ser apresentado antes de
ser allllllciada a respectiva votação).

VI - remessa, a determinada Comissão de papéis despachados
a outra;
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Sôbre o assunto, dispõe o Re{JÍmento Interno
da Câmara dos Deputados:

"Ar!. 113 - Parecer é a proposição com que
uma Comissão se pronuncia sôbre qualquer matéria
sujeita a seu estudo.

S 1.. - A Comissão que tiver de apresenlar
parecer às proposições, mensagens e demais papéis
submetidos à sua apreciação, cingir-se-á à matér'Ía
de sua exclusiva competência, quer se lrate de pro-
posição principal, quer de acessória ,ou de matéria
ainda não objetivada em proposição.

S 2.• - O parecer por escrito constará de trés
partes:

I - relatório, em que se fará exposição, tanto
quanto possivel explicita, da matéria em exame;

II - voto do Relalor em têrmos sintéticos, com
a sua opinião sôbre a conveniéncia da aprovação
ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sôbre
a necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecCl'-lhe
emendas;

III - parecer da Comissão, com as conclusões
desta e a indicação dos Deputados que votaram a
favor e contra.

S 3.. - O parecer a emendas pode constar
apenas da II e III partes, dispensado o relatório.

S 4" - Sempre que houver parecer sôbre qual-
quer documento, ou papel, que não seja projeto do
Executivo ou do Judiciál'io, nem proposição da
Câmara ou do Senado, e desde que das suas con-
clusões deva resultar resolução, decreto legislativo
ou lei, deverá o mesmo conter a proposição neces-
sária, devidamente formulada.

S 5" - Cada proposição terá parecer indepen-
dente, salvo em se tratando de matérias análogas,
que tenham sido anexadas, a requerimento escrito
de Comissão competente, deferido pelo Presidente
da Câmara.

S 6.• - Os pareceres aprovados, depois de opinar
a última Comissão a que tenha sido distribuido o
processo, serão remetidos à Mesa anunciados no
Expediente c mandados à publicação.
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S 7.• - O Presidente da Câmara devolverá a
Comissão o parecer formulado em desacôrdo com
as disposições regimentais, para o redigir na sua
conformidade." )

~ 1.. - Excepcionalmente, nos casos expressamente previstos
no Regimento, os pareceres poderão ser verbais.

(Vide arts. 173, S 4.• ; 174, S 2 .•; e 207).

~ 2 .• - Será de quinze dias, contados da remessa do projeto,
o prazo para as Comissões proferirem seus pareceres. I~sse prazo
será de oito dias, em se tratando de projeto em regime de urgência.

(Vide arts. 117; 149, S 2 .• ; e 158, S V).

~ 3.• - Será de cinco dias, contados da remessa de qualquer
outra proposição, o prazo para as Comissões proferirem seus
pareceres.

(Qualquer outra proposição, exceto proje/o.

Vide art. 143).

~ 4" - Será de dois dias o prazo para as Comissões profe-
rirem parecel'es sôbre proposições em regime de urgência.

(O parecer verbal é permitido para as indica-
ções (arl. 174, S 2."). Vide, também, ar!. 117, S 3.9).

Art. 182 - Se a Comissão não emitir parecer nos prazos esti-
pulados nos SS 2.•, 3.• e 4" do artigo anterior, entrará a proposição
em Ordem do Dia para discussão ou continuação desta, por iniciativn
do Presidente ou a requerimento aprovado pela Assembléia.

(Pelo art. 54, se o requerente fôr o autor do
Projeto, cumpre ao Presidente despacIlá-lo de plano;
em caso contrário, será submetido à apreciação do
Plenário) .

Art. 183 - Se concluírem em projetos de lei ou resolução,
serão êstes submetidos aos trâmites regimentais por que passam as
proposições dessa natureza.

(£ o caso de parecer sôbre mensagem ou pro-
postas de projeto (arts. 134 e 147).
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CAPíTULO I

Das Discussões e das Emendas

TíTULO IV

(A Assembléia manifesta seu consentimento,
quando dois lerços dos Deputados presentes subs-
crcvercm o projelo).

Parágrafo único Denomina-se subemenda a emenda apre-
sentada a outra emenda.

Art. 185 - O substitutivo ongmarlO da Comissão terá prefe-
rência para a votação sôbre a proposição principal. Havendo mais
de um substitutivo de Comissão, caberá a preferência ao da Comissão
de competência específica para opinar sôbre o mérito da proposipão.

Art. 186 - Para discussão de qualquer matéria, salvo dispo-
slçao especial, bastará a presença de um têrço dos membros da
Assembléia.

Parágrafo UnlCO - A falta de número para votação não pre-
judicará a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia.

Vide, ainda, arl. 29 da Constituição) .

(O inciso repele, litemlmcnte, a disposição do
arl. 28 da Constituição do Eslado.

(Finda a hora da rCUlllao, organizará o Prcsi-
'dcntc a ordem dos ll'llbalhos do dia seguintc, anun-
ciando-a anles de lcvantar a reunião (ar/. 113). Há,
porém, uma exceção: a do ar/. 158, S 1.• ).

(Vide ar/. 224, SS 2 .•, 3 .•, 4 .• e 5 .• ).

Art. 187 - Quanto à discussão dos projetos, observar-se-ão as I,,'$
seguintes condições, além de outras já constantes dêste Hegimento: .

I - não se discutirá nenhum projeto cle lei ou de resolução I j í
que não tenha enlI'ado em Ordem do Dia, pelo menos, vinte e quatro

horas antes;

II - nenhum projeto de lei poderá ser discutido, se não fôr
apresentado, pelo menos, dez dias antes do encerramento da sessflO
legislativa, salvo se a própria Assembléia, por dois terços dos
JilCmbros presentes, resolver o contrário, 011 se o solicitar o Gover-
nador, em mensagem especial.

III - salvo quando precedido de Mensagcm do Govcrnador,
qualquer projeto de lei, que importe acréscimo de despesa, terá o
andamento suspenso após a primeira discussão, até que seja aprovada
a receita correspondente.

é a proposição apresentada como aces-
As emendas são supressivas, substitutivas,

Das Discussões e da Ordem dos Dcbalcs

Eslas, as disposições que encontramos 110 Capí-
lulo relalivo às prefcrências. Elas, en/reian/o, não
se amoldam à disposiçiío do arl. 194, incluído no
Capilulo "Das discussões e das cmendas".

Diz o arl. 194: pôslo em volaçiío cada W'íigo
do projelo, salvo as cmendas, e aprovado êsle, seriío
elas c rcspeclil'US subemendas sujeitas à deliberação
da Casa, confronlando o Presidenle o lcx/o do artigo
com a emenda que o alterar. (Vide arl. 194, inclu-
sive anolações).

(Na volação, as emendas supressivas preferirão
às dcmais; as substitutivas, aditivas e modificativas,
pl'cfeririío à proposiçiío a quc se referirem (S 2",
do arl. 115).

As cmendas das Comissões tcriío preferência,
na ordem do parágrafo anlerior, sôbre às dos Depu-
lados (S 3.•, do art. 115).

(Vide arl. 143, que dcfine proposiçiío.

Art. 184 - Emenda
sória de outra proposição.
aditivas e modificativas:

As cmcndas dcvem ser assinadas por lrês Dcpu-
tados, 110 mínimo (art. 193).

I - supressiva é a emenda que manda suprimir qualquer parte
da proposição;

11 - substitutiva é a emenda apresentada como sucedên@a de
uma proposição e que tomará o nome de "substitutivo", quando
atingir a proposição no seu conjunto;

III - aditiva é a emenda que se acrescenta à proposição;

IV - modificativa é a emenda que altera a pl'Oposiçuo, sem
a modificar substancialmente.

./
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Art. 194 - Pôsto em votação cada artigo do projeto, salvo
as emendas, e aprovado êste, serão elas e respectivas subemendas
sujeitas à deliberação da Casa, confrontando o Presidente o texto
do artigo com a emenda que o alterar.

(As emendas são discutidas juntamente com os
artigos do projeto a que se referirem e só na dis-
cussão poderá o projeto ser emendado (arl. 1(6).
Em se tratando de proposição q/le independe de
discussão, a praxe é a do recebimento de emendas
na fase de votação).

I 'A. r GSSi:.MBU:.IA L_lil;)
Procuradoria

(O art. 115, que estabelece as preferências regi-
mentais, dispõe que as emendas pl'efeririÍO a propo-
sição a que se referirem, independentemente de sua
natureza. O artigo em exame, dispõe contrària-
mente àquele, pois manda que o projeto seja votado
antes das emendas.

A praxe adotada pela Assembléia é o resultado
da interpretação lógica dos dispositivos conflitantes,
ou seja:

a) o substitutivo prefere a proposiçeío original;

b) o substitutivo da Comissão especifica, pre-
fere o apresentado por outra ou outras Comissões;

c) as emendas supressivas ou substitutivas
preferem, nesta ordem, às demais emendas, o artigo
ou a parte da proposição a que se referirem;

d) o artigo ou a parte da proposição preferem
as emendas modificativas ou aditivas;

e) em igualdade de condiçeío e natureza, as
emendas das Comissões preferem às dos Deputados) .

Art. 195 - Quando, pelo número ou importância das emendas
oferecidas em segunda discussão, se tornar difícil o pronunciamento
imediato da Assembléia, o Presidente, ex officio, ou a requerimento
de qualquer Deputado, enviará o projeto à Comissão respectiva para
proferir o parecer, ficando adiada a votação.

~ 1.Q O parecer, que será publicado, não sofrerá discussão
especial.

~ 2.Q
- Apresentado substitutivo a algum artigo, serú aquêle

pôsto em votação em primeiro lugar; se rejeitado, ficará prevale-
cendo o do projeto, salvo emendas.

(A impressão poderá ser dispensada em caso de
urgência - arl. 117).

(O requerimento de disc/lsseío por parte deve
ser formulado com base no art. 166, n .• VIlJ).

\

(Dispõe o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados:

(Não se admite, também, o adiamento da dis-
cussão - art. 222, * V).

"Art. 50 - Nenhuma proposiçeío será distrib(li-
da a mais de três Comissões. ")
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Art. 193 - Lidas pelo l .•-Secretário as emendas que ocorrerem,
e submetidas a apoiamento as que não pertençam à Comissão com-
petente, ou assinadas não se achem por três Deputados, serão logo
postas em discussão com o artigo, ou a parte do projeto, a que se
referirem.

Art. 189 - Encerrada a primeira discussão do projeto, segue-
se a votação; aprovado, será enviado à audiência da Comissão
competente.

Art. 190 - Quando houver dois ou mais projetos sôbre a
mesma matéria, serão êles remetidos à Comissão, a que caibam por
sua natureza, a fim de reproduzi-los em um só; mas, se algum
Deputado, depois da leitura do projeto refundido, insistir na prefe-
rência de um dos pI'Ímitivos e assim o decidir a Assembléia, entrarú
êle em discussão, ficando os outros prejudicados naquilo em que
colidir com o vencido.

Ar!. 191 - Anunciada a segunda discussão, o l.Q-SecretáI'Ío
lerá todo o projeto, bem como o parecer da Comissão que o houver
examinado e as emendas por ela oferecidas, se estas e aquêle nflO
tiverem sido impressos.

Art. 192 - Na segunda discussão, discutir-se-á o projeto, arti-
go por artigo, a menos que resolva a Assembléia, a requerimento
de qualquel' Deput;Hlo, que isto se faça pOl' títulos, capítulos, seções
ou grupos de artigos.

Art. 188 - Versará a primeira discussão de um projeto de lei
ou de resolução imicamente sôbre as vantagens ou inconvenientes
dêle, não se admitindo, por isto, neste debate, emenda de qualquer
espéeie.
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~ 3.9 _ Quando o substitutivo oferecido a um projeto com-
precnder tôda a matéria dêle, terá, depois de submetido a apoia-
mento, uma diseussão preliminar em globo, conjuntamente com o
projeto, na sessão posterior àquela em que fôr distribuído o impresso,
e, encerrada a discussão, passar-se-á à votação.

Art. 19G - No corrCl' da discussão dos artigos do projeto,
poderá qualquer Deputado mandar à Mesa emendas, as quais entrariio
logo em discussão.
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(Têm uma só discussão os pareceres que con-

cluírem em projelo de resolução, como no caso dos
arls. 89 e 244).

I! - as indicações;

(Vide arl. 174 e 88).

lI! - os requel'imcntos que por êstc Hegimcnto cstivcrcm
sujcitos a discussão;

.I - os parcceres de Comissões quc concluírem cm rcqucri-
i,lcnto (art. 190);

Art. 201 - Adotado dcfinitivamcnte o projcto, será rClllcli(lo,
COIll as cmcndas aprovadas, à rcdação final.

(Vide arls. 4G, 205 a 208 e 248, 8 3,9).

Parágrafo único - As indicações só irão à Comissão de
Redação, quando aprovadas com emendas.

(Vide arl. 174, 8 4.9).

O requerimento deve ser formulado com base
no arl. 178, n.' IIl, tendo preferência sóbre a pro-
posição (art. 115, 8 4.9).

(Vide art. 117).

(Vide art. 179 e 8 1.").
IV - as redações finais;

(Vide arl. 205).

V - o rclatório das deliberações da Comissão Pcrmanentc;
(A Comissão Permanenle foi extinta pela Lei

Conslilucional n: 5).

\'1 - os projctos vetados.

(O requerimento deve ser formulado com base
fIO art. 178, n" IV.

Constiluem exceções as disposições conslanles
dos artigos 58, parágrafo lÍnico; 140, parágrafo lÍnico;
e 158, S 2.9).

(Vide arl. 151).

(As normas complementares eslão inscl'Ítas fIO

arl. 222 e 88.

~ 1.9 - O prazo l'cferido no artigo scrá, no máximo, dc cinco
dias, para a proposição cm regime de urgência.

Art. 203 Será pcrmitido o adiamento da discussão uma só
vez, mediante l'equerimento escrito e por prazo nunca superior a
dez dias.

~ 2.9 - O requerimento não será lido, ncm votado, se houvcr
orador na tribuna.

Ar!. 204 - O cncerramcnto da discussão só poderá ser rc-
querido, quando a proposição haja sido discutida em rcunião anterior
c já tenham falado sôbre ela, pelo menos, dois oradorcs de cada
bancada.

Tcrão uma só discussão, salvo disposição especial:Art. 202

(Os arts. 193 e 234 eslabelecem as normas de
discussão e de encaminhamenlo de volação das
emendas, face à disposição emendada).

Ar!. 197 - Se, pelas cmendas aprovadas, o projcto tivcr sido
muito alterado, ou se a Comissão lhe oferecer emcndas, serão as
cmendas e o projcto publicados.

Ar!. 198 - Em terceÍl'a discussão, discutir-se-á o projeto em
globo, juntamente com as cmendas que lhe forem ofcrecidas.

(O arl. 235 eslabelece a forma do encaminha-
menlo da volação das emendas).

.'\rt. 199 - Em terccira discussão, sàmcntc serão accitas
emcndas supressivas. ampliaiivas ou modificativas, scm cogitar dc
matéria nova, ou rcjcitada na scgunda, visando tão-sàmente a supri-
mir, no projeto, artigos, parágrafos e palavras, modificar ou ampliar
a idéia contida cm algum dos seus têrmos.

(Em se lratando da proposta orçamentária, (l

norma especial eslá contida no arl. 1G7).

Art. 200 - Em tcrceira discussão, o projeto será votado cm
globo e as emcndas uma a UIlla; das ampliativas, crá votada em
primeiro lugar a que fôr mais laia.

(O encaminhamento da volação é regulado pelo

arl. 235).
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CAPíTULO II

Da Redação Final e da Pl'Omulgação

Art. 205 - Apresentada e lida, a redação final do projelo ou
da indicação será imediatamente discutida e votada, salvo se, anles
de iniciada a discussão, ou no correr desta, algum Depulado requerer
e a Assembléia deliberar seja a redação impressa em ata ou dis-
tribuída em avulsos, para ser discutida e votada, ou pal"a se pI'osseguir
na discussão adiada.

(ris redações finais serão voladas na primeira
parte da Ordem do Dia (das quin::e às dezesseis
!Joras) ou após a votação dos projetos em pauta
(arts. 108, parágrafo LÍnico, e 111).

Parágrafo único - Quando se discutir ou volar a redação
final, só poderão falai', além do relatOl" da proposição, dois oradores
de cada hancada, pelo espaço de dez minutos cada um.

(lIide art. 220).

Art. 206 - A discussão será restrita aos têrmos em que se
acharem redigidas as proposições, e nela só se admitirão emendas
que visem à cOITeção de enganos e contradições.

Art. 207 - As emendas à redação sel"ão imediatamente dis-
cutidas e votadas, depois de parecei" oral da Comissão; todavia, o
relator poderá requerer o adiamento da discussão, a fim de emitir
parecer escrito.

(lIide ar/. 181, * 1.0).

Parágrafo único - O autor da emenda poderá falar durante
cinco minutos e o relator, por igual tempo.

Art. 208 - Aprovada a redação, salvo as emendas, e depois
aceitas estas, serão incorporadas ao texto, sem dependência da
discussão especial, sendo o projeto en\'iado à sanção e promulgação.

CAPíTULO III

Da Ordem dos Debales

Art. 209 - Os debates deverão realizar-se com ordem e sole-
nidade e a nenhum Deputado será permitido falar, sem que a palavra
lhe seja concedida pelo Presidente.
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(No art. 209, após o * 3.", existe U/lI "parág1'llfu
lÍnico". Trata-se de U/lI êrro de técnica tegislativa,
e não de impressão, e que aparece na Resoluçiio n."
28 (Regimenlo Interno), desde a sua pr01llulgaçiio
e publicação, ocorrida em 23 de outubro de 1951.

A disposição do "parágrafo lÍnico" é pertinenle
ao caput do artigo e complementa a dis[Josiçiio do
S 3.•).

g l." - Qualquer Deputado tem o direito 'de reclamar a obser-
vflncia dêste Regimento, cump!"indo ao Presidente atendel" às recla-
mações, independenlemente de debate, salvo se houver dúvida quanto
ú oportunidade do dispositivo invocado.

( li ide ar/. 175, n" lI).

g 2.0 - Se um Deputado pretendei" falai', ou permanecer na
tribuna, sem que lhe tenha sido dada a palavra, será convidado a
sentar-se; caso o Deputado insista em falar, o Presidente fará seu
discurso por terminado e, nesta hipótese, cessará o ser\'iço taqui-
gráfico.

~ 3.0 - No caso de infração dêste Hegimento, no decurso dos
debates, o Presidente advertirá o Deputado, usando a fórmula:
"Atenção" . Se esta advertência não baslal", o Presidente dirú:
"Senhol' Deputado F. Atenção!". j Tão bastando a advertência nomi-
nal, o Presidente lhe retirarú a palavra; e, se insistir em desatender
às advel.tências assim feitas, o Presidente convidá-lo-á a retirar-se
do recinto, o que o Deputado deven'\ fazer imediatamente. Deso-
bedecida esta determinação, o Presidente suspenderá a reunião.

Parágrafo único - Sempre que o Presidente entender que
houve desacato à Assemhléia, baixarú portaria, determinando ins-
tam"ação de inquél"ilo conli"a o Deputado faltoso.

Art. 210 - O Deputado, com exceção do Presidente, falará
de pé, da tribuna ou da bancada; só POI" enfermidade poderá obter
pennissão para falar sentado.

(Para falar sentado, deverá requerer com base
no art. 176, n" lI/).

Ar!. 211 - Ocupando a tribuna, o Deputado dirigir-se-á ao
PI'esidente, ou à Assembléia, de um modo geral.

S 1.. - A revisão de discursos e apartes não se poderá fazer
fOI'a do edifício da Assembléia, nem em Pl'aZO supel"ior a vinte e
quatro hOl"as, a contar do momento em que fôr colocado à disposição
dos interessados, com êste objetivo.

(Vide art. 125, S 1.0).



seus discursos,
qualquer outra
expressões in-
do Congresso
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(Vide art. 122).

(O S 1.. refere-se ao "Pequeno Expediente"
(expressão consagrada pela praxe parlamentar), que
compreende a primeira hora da primeira parte da
Ord~m do Dia. Neste, o Deputado poderá falar por
10 minutos, n6.o sendo permitido aparte. (art. 223,
S 2 .•, n.• VII).

O S 2.• refere-se ao "Grande Expediente", àquele
que se inicia após a votação dos lJ1'ojetos em pauta.
Neste, o Deputado poderá falar por uma hora, sendo-
lhe permitido aceitar a cessão do prazo de inscrição
de outro orador. É permitido o aparte).

(Ao Presidente, como fiscal da ordem, compete
regular os trabalhos da Assembléia, tomando as pro-
vidências necessárias ao andamento norn1([1 das
reuniões (arl. 23), especialmente no caso de inob-
servância dos itens acima relacionados).
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I - desviar-se da questão em debate;

11 - falar sôbre o vencido;

UI - usar de linguagem impl-ópria;

IY - ultrapassar o prazo que lhe compete;

V - deixar de atender às advertências cio Presidente.

I - ao autor da proposição em debate;

11 - ao relator;

111 - ao autor do voto em sepal'3do;

IY - aos autores das emendas;

Y - a um Deputado de cada bancada, sucessivamente.

~ 2 .• - A inscrição de orador que pretender falar após o
encerramento da Ordem do Dia far-se-á seguidamente, sem deter-
minação de reunião.

~ 3 .• - Na hipótese do parágrafo anterior, terá preferência
o orador que não houver falado na última reunião.

Art. 215 - O Deputado que solicitar a palavra, sôbre propo-
sição em discussão, não poderá:

Art. 216 - Quando mais de um Deputado pedir a palana,
simultâneamente, sôbre um mesmo assunto, o Presidente concedê-Ia-á:

as
no

(Vide art. 232, ** 1.. e 2 .•).

IV - para encaminhar a votação;

~ 1.• - A inscl"Içao de orador que prelender falar na hora
de expediente se fará para a própria reunião ou a seguinte.

I - para apresentar pareceres, projetos, indicações, reque.
rimentos ou comunicações;

11 - sôbre proposição em discussão;

(Vide arts. 218, 219 e 220).

Art. 212 - Não é permitido ao Deputado, nos
pareceres, votos em separado, declarações de voto ou
forma de manifestação do seu pensamento, usar de
sultuosas, para com outros Deputados, membros
"'acionai ou membros dos podêI'es públicos.

Parágrafo único - ,A . lesa providenciará, a fim de que
expressões a que se refere êsle artigo, não sejam publicadas
"Diário da Assembléia" e nos Anais.

V - em explicação pessoal.

111 - pela ordem;

(Vide art. 120, S 2 .• ).

Art. 214 - Haverá um livro de inscl"lçao de omdores para
a hora de expediente e outro para os que se proponham a falar
depois de encerrada a Ordem do Dia.

(Vide arts. 209 e 216).

(A expunção, sempre que possivel, será feita
pela Mesa, de acórdo com o orador - art. 217.

l'ide, ainda, arts. 23, n" 1/; 211, S 3.• ; e 215,n" llI).

Art. 213 - O Depulado só podel"á falai':

~ 2 .• - Os originais de discursos e documentos lidos em
Plenário ou nas comissões passarão a constituir parte do arquivo
da Assembléia.

~ 3 .• - Em suas referências aos colegas, ou quando a êstes
se dirigir, o Deputado deverá, de acôrdo com as pl'3xes parlamen-
tares, dar-lhes tl'3tamento condigno.

(Vide arl. 23, n" lI).
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(') ~ 1.9 _ Haverá um livro de inscrição de oradores que desejem
falar sôbre os projetos, em qualquer discussão, fazendo-se a inscrição
desde o momento em que fôr anundada a discussão respectiva do
projeto, Aos Deputados inscritos, dm'á o Pn'sidente a pahl\Ta,
sucessivamente, a um de cada bancada,

~ 2.9 _ Kão estando presente o Deputado inscrito de uma
bancada, quando lhe fôr concedida a palavra, será esta transferida a
outro da mesma bancada, que tamhém esteja 'inscrito, perdendo o
ausente a sua inscrição,

~ 3.9 _ Se não houver orador i nscrito para falar sôbre um
pI'ojeto, em qualqueI' das suas discussões, seI'á esta, depois de anun-
ciada, declarada encerrada,

Ar!. 217 - Compete à ~ expungir dos dcbates a serem
publicados, tôdas as expressões anti-regimentais, procurando, sempre
que possivel, a êste rcspeito, entrar em entendimento com o orador,
podendo mesmo, para isto, adim' a publicação,

(Vide ar/s, 23, n: /\'; 211, S ;{,o; 212, parlÍ{Jrafo lÍnico;

e 215, n" IV) ,

Ar!. 218 Os Deputados só poderão falar sôhre qualquer
proposição em debate o número de vêz('s e pelos prazos adiante
estabelecidos, salvo os casos previstos neste Hegimento,

AI't. 219 - Em primeira e lercei!":. discussiio, eada Deputado
poderá falar apenas uma vez, pelo prazo de uma 110m, exceto o aulor
do projeto, que podeI'á ralar duas \'êzes, pelo espaço tolal de duas
hoI"Us.

Parágrafo único - Em segunda diseussão, poderá o De(Jutallo
falar uma vez, sôhre cada artigo, titulo, capítulo, seção ou grupo dc
UI'tigOS, de modo que o tempo total de sua pennanêneia na Tribuna
não exeeda duas horas improrrogáveis,

(Em se tra/ando de projeto pCl'iódico, poderlÍ

qualquer Deputado {alar, em primeira e terceira

discusslio, pelo prazo de meia 1I0ra; e, em segunda,
uma vez sóbre cada arti{/o, titulo, capítulo, seçlio ou

grupo de artigos, de modo que o tempo total de sua

permanência, na tribuna, não e:rceda a uma 1I0ra.
O relator (vide art. 221) uSará da palavra, como nos

projetos comunS (art. 159),

(') A adição dos parágrafos é feita, em atendimento II Resolução n.'.' 75, ,Ie
27-5-1953,
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Não se concede ao autor prazo em dôbro para
discutir o projeto,

Se se tratar de projeto de resoluçdo, o Deputado
poderá falar pelo espaço de vinte minutos, em qual-
quer das discussões. Também ndo se concede ao
autor prazo .especial para discus.wio,

Na discussão do projeto velado, cada Deputado
poderá falar, de acôrdo com a praxe, pelo prazo
improrrogável de uma 1I0ra,)

Ar!. 220 - Na discussão única dos pareceres, indica~'ões e
requerimentos, poderá cada Deputado falar por dez minutos, e o autor
e o relator da Comissão, por vinte minutos cada uni, sendo êstes
prazos improrrogáveis.

(PaJ'll discutir o parecer de redaçlio final, só
poderão falar, além do relator, dois oradores de cada
bancada, pelo ,espaço de dez minu/os cada um
(art. 205, parágra{o lÍnico),

Art. 221 - O relalor da Comissão que houver dado parecer
sôbre o projeto e o autor dêste poderão falar em qualquer discussão,
após cada orador e em resposta a êste, se não preferirem fazê-lo em
último lugar, respondendo a lodos, conlanlo que o lempo total da
permanência de cada um dêles na TI'ibuna não exceda de duas horas,
proITogável pelo lempo que o Presidente lhes eoneeder,

(Vide arts, 159, 172, 205, parlÍ{/ra{o lÍnico, e
220) .

Parágrafo único - O Deputado que !loU\'er relatado o projeto
na Comissão Permanente poderú discutÍ-lo e encaminhar-lhe a votação
nos mesmos casos e prazos que o relator da Comissão a que o assunto
pertencer,

(A Comissão Permanente (oi extinta pela Lei
Constitucional n." 5).

Ar!. 222 - O Deputado que pedir e obtiver adiamento de
qualquer discussão de um projeto, poderá, na continuação desta,
falUI' sôbre êle mais de uma vez, queI' se debata em globo, quer por
partes,

~ 1.9 - São adiáveis a segunda e tereeira discussão, cada qual
de uma vez.
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S 2.9 - O requerimento de adiamento só poderá ser apresen-
tado no correr da discussão que se pretende adiar, e ficará prejudi-
cado, se não fôr imediatamente votado, por falta de número,'

~ 3,9 - Enquanto algum Deputado estiver falando sôbre a
matéria em discussão, não será admitida a apresenta~'ão de requcl"Í-
mento de adiamento,

(Vide ar/s. 115, S 4.9; n" IlI; e 203 e ,~,~,
Não é permitido o adiamen/o da primeira dis-

cussiio. Vide al'I. 188.)

CAPíTULO IV

Dos Apar/,es

Art. 223 - A inteITupção do oradoI', por meio de apartes. só
será permiti da quando fôr breve e cortês.

~ 1.9 - Pal'a apartear um colega, devel'á o Deputndo solicitar-
lhe permissão e, ao fazê-lo, deve permanecer de pé,

S 2 .• - Não serão admitidos apartes:

I - às palavras do Presidente;

11 - paI'alelos aos discursos;

]11 - por ocasião do encallli nhamento de votação;

(Vide arts. 232 a 235).

IV - em explicação pessoal;

(\'ide al'I. 122).

V - quan(lo o orador declarar, de modo geral, que não o
permite;

VI - quando o OI'udor estiver suscitando questão de ordem
ou falando pnra reclamação;

(Vide ar/s. 120 e 209, S 1.9).

VII - quando o omdoI' estiver falando na primeira parte do
expediente, para apresentação de pareceres, projetos, indicaçôes co-
municações e requerimentos.

(\'ide arts. 180.1' 214, S 1,9).

~ 3.9 Os apartes subordinar-se-ão :'\S disposições relativas aos
debates em tudo que lhes fôr aplicável.

~ 4" - Não serão publicados os apartes proferidos contra os
dispositivos regimentais.
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TITULO V

Das Deli b,erações

CA.PíTULO I

Das Votações

Art. 224 _ Salvo caso previsto expressamente neste Regimen-
to, nenhuma matéria se votará sem a presença da maioria absoluta dos
membros da Assembléia, tendo prioridade para a votação as propo-
sições de discussão encerrada na reunião anterior.

(Os ar/s. 79 e 176 consti/uem exceção li regra.
Vide, ainda, al'I. 115, S 1.9 ).

~ 1.9 _ Encerrada a discussão de uma matéria, proceder-se-á,
imediatamente, à respectiva votação, se não tiver sido adiada a reque-
rimento ou não o fôr por falta de número, ou se findar a hora da
I'eunião sem ter sido prorrogada.

S 2 .• - Existindo matéria urgente a ser votada e não havendo
número, poder-se-á esperar que o mesmo se verifique, suspensa, para
isto, a reunião por tempo prefixado.

(No caso, o Presidente poderLÍ suspel/(ler (l

reunião, sem audiência do P/,enário, ex officio ou
por solicitação de Deputado.

Sôbre urgência, vide arts. 117 e ~S e 158, S 1.").

S 3.9 - Se, por falta de número para as vot:I~'ôes se houver
passado a discutir qualquer mntéria, logo que se verifique número, o
Presidente solicitm'á ao Deputado que, se achar com a palavra, inter-
rompa o seu discurso, a fim de se proceder à votação das matérias
de discussão encerrada, sem prejuízo do tempo a que tinha direito

o orador.

~ 4" _ Durante as votações, não deverá o Deputado sair do

recinto.

(As Comissões não se reuIllJ'{Jo no momento das
votações e, quando anteriormente reunidas, suspen-
derão os /l'aba/hos, a fim de que seus membros
1I0Uem ao P/eIIúrio (al'I. 40).
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"Art. 138 - .. , ............................

ASSEMBLEIA lf.GiSL TlVA - MG
Procuradoria

Parágrafo único - O resultado final serú proclamado pelo
Presidente e, depois (!isso, nenhum mais podel'ú votar.

AI"t. 2:~O _ A votação por escrutínio secI~l'!o se praticará por
meio de cédulas impressas ou datilografadas, reeolhidas em uma
urna, que ficarú sôhre a mesa .

(Vide al'/. 225, pal'lÍ[Jl'af() IÍnil'o).
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(Pl'atic(Jl'-se-á o escrutínio secl'.e/o no caso dos
arts. 15 e 30, ~ 4 .•, da Consliluiçiio Esladual, e 7 .•,
84, 151, ~ l.., e 231 do Hegimento.

O Presidente da Assembléia vo/a nos escrutínios
secretos (al'/. 24, parágrafo IÍnico).

AI'!. 231 _ Será por escrutínio secreto a vota(;i"to sôhre negó-

cios (Ie intcrêsse individual.

(O processo simbólico é o utilizado, normal-
mente, em /ódas as votações: o nominal, só é u/ili-
:(/(10 por decis£Ío do Plenário, ao aprovar requeri-
mento baseado no art. 1i8, n: V: o escrutínio
secreto é utilizado nos casos expressamente previs-
tos pelo Reyimento ou por deciscio do Plenário
(ar/. 1i8, n! V) .

~ 1.. _ As cédulas sel'ão lançadas (Ientro (Ia urna, pelos
Deputados, á proporção que forem sendo chamados pelo 1..-Secre-
tário. Terminada a votação, depois de contadas pelo Presidente e por
êle !idas, cada uma de per si, irão sendo apuradas, tomando os dois
Sccretádos as deYidas notas, pelas quais, finalmente, se fará a
apuração, a fim de se puhlicar o resultado da votação.

~ 2 .• _ ü Presidente convidará dois Deputados, que servirão

como fiscais e escrutinadores.

Ar!. 228 _ O processo simbólico praticar-se-á com a penna-
nência, em seus lugares, dos Deputados que votam a favO!" e com o
levantamento dos que votam contra.

Parágrafo ún ico _ Proclama(lo o resultado, mesmo em face
de pedido (Ie verificação, não po(lerão mais votar os Deputados que

com parecerem depois.
Ar!. 229 _ Far-se-á a votação nominal pela lisla geral dos

Deputados, que serão chamados pelo 1..-Secretário. ao passo que o
2 .•-Secretário irá anotando, em duas listas, os nomes dos Deputados
que forem favoráveis ou contrários ao que se estiver vaiando, devel1(lo
os Deputados responder: "sim" ou "não".

de causa própria, ou de
o Deputado está inihido

secI"eto.

ocorr('r falta de número durante a votação,
fim de, na ata, se consignarem os nomes dos

I - simbólico;

II - nominal;

IIT --:- de escl"Utinio

d t' ~d5.: - A .~otação não se interromperá, exceto se findaI' a hora
es ma a a reUlllao sem ter sid .." d .• T • o pl OIro~a a, ou se deIxaI" de haver

n
t
umelro. Ne~tes casos, ficará a votação adialla para a reunião seguin-
e, sa vo o dIsposto no ~ 2 .•.

~ 6 .• - Quando
será feita a chamada, a
ausentes.

parte n~:t ~'02~5_- Nen~um. Deputado poderá escusar-se de tomar
aos debates :~~::s'o se b~aot fIzer pr~via d~c1aração de não ter assistido

. o Je o em dehberaçao.

Parágmfo único - Em se tratando
assunto em que tenha interêsse individual
de votar. '

(Vide aris. ;)9, letra h, "in fine". 1'):; ~. - Q > l-Cn" IV É ' -v, ~:-l. C / ,J
" _' neste qu.e se baseia o requerimenio de in~
serçao e~ll aia de declaração de voio, pois é lIedada
a sua lel/ura em Plenário).

(Dispõe o Re{/imento Interno da Câmara dos
Deputados:

[Jos Processos de Voiação

Art. 22i - Três S~IOos I. , . processos ( l' votação:

~ 4.• - Tratando-se de causa própria l'
assunio ou (eem que ienha inierêsse individual o
Depuiado e'i' . 'b'd '_ s a Illl I o de voiar, fazendo comunica-
çao nesse seniido à Mesa, mas poderá a . i' "
voia . - P f . SSIS Ir açao. ara e el/o do "quol"um" seu volo ser'
siderado em branco." ,.. 'a con-

. . Será p.or escrutinio secreio a votação sóbre ne-
.qoclOS de /Ilierêsse individual (ari. 2:H).

Art. 226 - É permitido ao Deputado, I
envi:ll" á .Mesa deel:ll"ação escl'Íta de voto. l epois da votação,
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SEÇÃO 11

(Vide ar/. 120, S 5.9).

SEÇ.:\O IV

(A Mesa, em reiteradas decisões, cOll.~idCl"oU
prejudicado, por ter atingido Seu objetivo, o reque-
rimento de adiamento de votação que, por esgotar-

SEÇÃO III

Art, 238 - O adiamento só poderá ser concedido para a reu-
mao seguinte, e por uma só vez, pela Assembléia, com a presença da
maioria de seus membros.

Art. 237 - Desde o momento el11 que fôr anunciada. poderá
a respectiva votação ser adiarla a requerimento de qualquer Deputado.

Parágrafo único - Nenhuma votação admitirá mais de rluas

verificações.

(Desde o momento em que fór anunciada e até
o momento em que fór iniciado o processo de 1I0ta-
ção, poderá esta ser adiada, a requerimento de

qualquer Deputado,

A distinção se faz necessária, porquanto a vo-
tação não se interrompe, e:rceto rIOs casos previsto,~

no g 5.• do art. 224),

Da Verificação da Volação
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Art. 2:~6 - Rcquerirla a verificação da votação simbólica, o
Presidente convidará os Deputados a ocupar os respectivos lugares.

Invertenrlo o critério anterior, convidará. a se levantarem, os
Deputados que tiverem votado a favor, permanecendo de pé até to(los
sercm contados e assim fará, a segui I", com os que houverem votado

contra,

Do Adiamento das Votaç<Jes

Art. 235 _ Em terceira discussão. o encaminhamento fia vo-
tação far-se-á, em relação ao projeto e às emendas, em conjunto, salvo
em se tratando de projeto de lei orçamentária.

sôbre o conjunto dos artigos e sôbre o conjunto (ias emendas, ao
serem anunciadas as votações dos primeiros.

(As disposições do artigo conflitam com as do

parágrafo LÍnico do art. 159).

falUl'
para

qualquer discussão,
Deputado o houvel'

(Vide art. 178, n! /I).

AI't. 234 - O encaminhamento da votação em segu d d'
salyo em se tz'atando de projeto de lei orçalll~ntúr7a,a fa:~~~~~

(Os arts. 159, parágrafo IÍnico, 172 ' 20-
p , f ' . C I,

aragra o Ull/CO, restringem o prazo de eucaminha-
mento, fixando-o em cinco minutos) .

g .2 .• - Em se tmtando de projetos de leis periÓ(!I'cas
cinco mll1utos o prazo ' " será depam o encaminhamento da votação.

(Só o primeiro si{Jnatário da emenda ou o He-
lato: pode:ão. encaminhar sua votação (art.
paragrafo Unlco). 159,

S 3 .• - Tôdas as <!uestões de I01'( em e quaisquer incidentes
supervenientes suscitados no momellto Il a votação, scrão computados
no prazo do encaminhamento.

(~s~rts, 159,. parágrafo LÍnico, 172 e 205, pará-
grafo Ull/CO, constItuem exceção à r,egra).

g 1.9 - Pal"U encaminhai' t-
I
'a' a vo açao, nenhum Deputado pode-

falar mais de dez minutos.

/)0 Encaminhamento da Votação

v . ;-Art .• 2:2 - Ao a;lun~iar o Presidente da Assembléia qualquer
?ta~,IO, o Deputado que qUlsel' encaminhá-Ia devel'á, para isso soli-

citai a palavra, '

Art 233 N I. I' - ! en lUll1 Deputado, salvo os relatores pOllel'a'
maIS (e uma vez rl . I' .,
11

" epOlS l e anunCiada uma votação a n - .
1e I'equerer a vel'ificação. . ao sei

.g 1.9 - Os relatores podel'ão falaI', em
encamll1hando a ot, ;-
f

. v açao, sempre que qualquer
CitO.

S 2.9 - Sempre que a As' lI"de - ,sem) ma aprovaI' um requerimento
votaçao por partes, o encaminhamento sel'á f

ao ser anunciada a votação da primeira parte'. eito apenas uma vez,

s:1o,
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se, a hora da reunieío ou por falta de "quorum",
deIXOU de ser apreciado,

O requerimenlo (de adiamenlo) deve ser forlllll-
lado com bas,e 110 arl. 178, li,. I!l.)

CAPITULO II

Da Relirada de Proposições

_ Ar!. 239 - A retirada de uma proposição, sujeita à conside-
r~çao {~a Assembléi:, só poderá ser pedida depois de anunciada a sua
ulscussao ou votaçao,

(Vide arl. 241.)

~ 1." - A I'etirada de qualquer proposição só poderú
I'equerida pelo respectivo auto!', ser

~ ')" E, ~ -, - m se tratando de proposi~~ão oferecida por lima
COIl1ISSaO, será tido POI' seu autor, para efeito dêste al'ti"o o relator
e, na sua ausência, o Presidente <Ia Comissão. " ,

,_ Art., 240 - Qualldo fÔI' solicitada a retirada de uma propo-
slçao que tn'er parecer contrário, o Presidente (\efnl'I'ra' e;s ., t' I' . ,. , . se reqnerl-
men o" ~ ependera <le consentimento da Assembléia a relirada de
proposlçao que tenha paz'ecer favorável, ou à qual se haJ',\ ofereci(.lo
emenda. ' ,

(\'ide arls. 175, 1I••S \'I e \'11; e 177, 11.' !l.)

Art, 241 Só em prinlel' (','I I' -(ISCUSSao Se podeI'á solicitar a
rctim<la de um projeto,

TJTULO VI

/)0 Poder Executivo

CAPJTULO I

Do Gove/'nado/' e do l'ice-Governador

Ar\. 242 O GO\'el'nado(' \T' G_ ' e o 'Ice- ,0vernadOl' do F -t. I
ton.Jarao P?sse p.erante a Assembléia Legislatiya, em reunião eSl~~~;~\~
que po?era realIzar-se no horário da reuniiio ordinária • , '
quer numero de Deputados, c com qUdl-

(Vide a/'I. 99, fJu/'úgmfo único).
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~ 1." _ Aberta a reunião, o Presidente nomear:' comissão de
quatro Deputados para receber à porta e introduzir no recinto, o
Governador e o Vice-Governador, os quais lomarão assento à ~[esa,

ao lado do Presidente.
~ 2." _ () Governador prestará o seguinte compl'omisso:

"Promelo n/anler, def.ender e cUlllprir a COllS-
liluição Federal e a COllsliluição do Eslado, obser-
var as Leis e desempenhar, com lealdade, as {Ull-
ções de Goverllador do Eslado de Minas Gerai,ç,"

~ 3," - Prestado o compromisso, o Presi(\en te declarará em-
possados o Governador e o Vice-Governador, lavraIH\o-se, em seguida,
ata em IiVI'O próprio, que será assinada pelo Presidente, 1.Q-SccI'etário
e empossados.

Ar!. 243 - No caso de vaga ou de impedimento no cargo de
Governador, à posse de seu substituto aplica-se o (\isposto no artigo
anterior e seus parágrafos,

Art, 244 - Recebido pelo Presidenle da Assembléia requeri-
mento do Governador, solicitando licença para ausenL,r-se <lo Estado,
por prazo superior ao que lhe conced~ o ar!. 49 da Constituição Esta-
dual, a ~Iesa encaminhá-lo-á ao Plenário, acompanhado do respectivo
projeto de resolução legislativa, submetendo-os à discussão única,
quarenta e oito horas {\epois de publicados no "Diário da Assem-
bléia" ,

(O pra:::o lixado llO ar/, 49 da COllsliluiçeío é de

oi/o dias cOlls,eclllivos.)

Parágrafo único - Aprovado o projeto, será êste promulgado
e publicado pela ~[esa, na forma dos pl'ojetos comuns (Ie resolução
Icgislativa.

AI't. 245 - Recebendo a Assembléia mensagem governamental
em que o Chefe do Poder Executivo manifeste propósito de expor,
pessoalmente, assunto de interêsse público, designará o Presidente
reunião especial, com esta finalidade, observando-se, no que fôr apli-
cável, o disposto no art. 242.

CAPJTULO I.I

Da Tomada de Conlas

Ar!. 246 - Logo que chegue à Assembléia, em qualquer hora
<la reunião, o proeesso de prestação ele contas do Governador do
Estado, a ;\Iesa, independentemente ele leitura em expediente, mandar:,
publicar o balanço geral das contas organizado pela Contadoria.
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Gemi do Tesouro do Estarlo, os documentos que a instruem e o pare-
cer do Tribunal de Contas.

Em seguida, dentro de oito dias, distribuirá aos Deputados os
respecti vos avulsos.

Parágrafo único - Se decorridos sessenta dias da inaugumção
de cada sessão legislativa ordinária, a Assembléia não houver reee-
bido a prestação de contas rio Governarlor do Estado, a Mesa aplicará
o disposto no artigo, no que couber, ao relatório financeiro organizado
pelo Tribunal de Contas ..

Art. 247 - Feita a distribuição dos avulsos, o processo sel'á
remetido à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
que o devolverá à Mesa, dentro de dez dias, com o projeto rle reso-
lução legislativa, propondo a aprovação das contas.

Art. 248 - O processo ficará sôbre a ~[esa durante dez dias, .•.
para receber as emenrlas e pedidos de informações li Comissão, ao
Tribunal de Contas e ao Poder Executivo.

g 1.. - Escoado o prazo mencionado no artigo, o projeto, as
emendas e os demais papéis voltarão à Comissão, que, dentro de 1-
quinze dias, os devolverá, acompanhados do seu parecer, com os
esclarecimentos solicitados.

g 2 .• - Esse parecer será publicado e dislI"ibuido em a\'ulsos,
com as emendas, e, quarenta e oito horas depois, será inclui<lo na
Ordem do Dia, para discussão única.

(Os prazos para discussiio de projeto de reso-
luçiio estão inscritos no arl. 172.)

g 3 .• - Tenninada a votação, voltarão os papéis à Comissão
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para redação final.
Oferecido o pareCeI", será votado e discutido imediatamente.

(.4 inversiio das fases de tramilação. constarlle
do último Irecho - será valado e discutido imedia-
lamenle - é manlida, por constar da publicação
original da Resolução n.- 28, ocorrida no "Diário da
Assembléia" de 23-10-951.

Forma de apreciação do parecer de re(/açcio
final: vide al'I. 205")

Art. 249 - Se não fôr aprovada pelo Plenário a prestação de
contas, ou parte dessas contas, será todo o processo ou a parte refe-
rente às contas impugnadas enviados à Comissão de Constituição,
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Legislação e Justiça, para que, em parecer, que iermine em projeto
de resolução, indique as providências a serem tomadas pela Assem-

bléia.

(Videarl.44).

Parágrafo único - A mesma Comissão tornarú efetivas as
medirias propostas, quando estas sejam aprovadas pela Assembléia.

CAPíTULO III

Do Comparecimenlo do Secrelár:o d.e Eslado

Art. 250 - '~[ediante requerimento de UIll têrço de scus mem-
bros, ou de uma de suas Comissões, e rleliberação da maioria, a
Assembléia convidará qualquer Secretário de Estado a comparecer
pemnte ela ou perante a Comissão requerente, a fim de ministraI'
informações sôbre assunto predeterminado.

(Vide al'I. 253).

Parágrafo único - A convocação será cOlllunicada ao Secre-
tário, por ofício, com indicação <lo assunto a ser tratado, para que
êste escolha, <lentro de prazo razoável, o dia da reunião, em que deve
comparecer.

Art. 251 - O Secretál"io de Estado que o desejar poderá pedir
à Assembléia ou a alguma de suas Comissões que lhe designe dia e
hom, a fim de solicitar providência legislati\'a em assunto concel'-
nen te à sua Secretaria ou sôbl'e êle mini strar esclarecimen tos.

Art. 252 - Enquanto na Assembléia, o Secretário fícará sujei-
to li mesma disciplina que os Deputados, no tocante aos debates.

Parágrafo único - Não bastando ao Secretário o tempo que
lhe haja sido reservado para prestUl' as informações, será o prazo
prorrogado, com IJI'eterição de qualquer assunto.

TíTULO VII

Disposições Finais

Art. 253 - Quando solicitado por uma Comissão o compare-
cimento de uma autoridade para prestar informações, <Ieyc, antes, ser
organizado um temário.

(As UIllcas autoridades que podem comparecer
pel'Unt.e a Assembléia, são o Governador do Eslado
e os seus Secrelários. A.s demais autoridades só
pod.erão ser ouvidas pelas Comissões (vide arls.
245 e 250.)
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Art. 254 - Serão impressos, e dislribuidos aos Deputados, os
Anais da Assembléia.

Art, 255 - Os serviços da Assembléia serão execulados pela
Secretaria c reger-se-ão por regulamento especial, considerado parle
integrante dêste Regimento.

Art. 256 - Fica a Comissão Executiva autoI'Ízada a elaborar,
dentro de trinta dias, um projelo de I'evisão do Regulamenlo da Se-
cretaria, submetendo-o à aprovação da Assembléia,

Art. 257 - Nos casos omissos, o Presidente aplicará o Hcgi-
mento da Câmara dos Deputarlos FedenlÍs c, na omissão dêstes, os
usos e praxes parlamentares,

Ar!. 258 - As a!teI'ações feitas nesle Regimento entrarão em
vigor na sessão seguinte úquela cm que forem voLadas,

Ar!. 259 - EsLa resoluçi'io legislativa entmrú em vigor na daLa
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio ria :Inconfidência, em Belo HorizonLe, aos 10 de outubro
de 1951.

O Presidente: José Ribeiro Pena

O l.v-Secretário: Ciro Maciel

O 2."-Secretário: João \' a=
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Índice do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa

TíTULO I
Da Assembléia

I - Disposições preliminares - Arts. 1." a :i.v.
UI - Da instalação da Assembléia - Arts, 4.• a 1:i,

IH - Da Mesa - Arts. 14 a 20.
I - Do Presidente - Arts. 21 a 24.

II - Dos Vice-Presidentes - Ar!. 25.
HI - Dos Secretários - Arts. 26 a 29.
IV - Das Comissões.

I - Disposições preliminares - Arts. :i0 a :i6.
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VH - Dos impedimentos - AI'!. 72.
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V - Dos Deputados.
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Dos Trabalhos da Assembléia

I - Das sessões - AI'tS. 96 a 98,

H - Das reuniões'- Arts. 99 a 104.
I - Das reuniões públicas - Arts. 105 a ll:i.

H - Das reuniões secretas - Ar!. 114.

HI - Das preferências e dos destaques - Arts. 115
e 116.
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a 208.
111 - Da ordem dos debates - Arts. 209 a 222.
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TíTULO VI
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Do Poder Execuliuo

Disposições finaÍs - Arts. 253 a 259.

I - Do Governador e do Vice-Governador Arts.
242 a 245.

11 -- Da tomada de contas - Arts. 246 a 249.
III - Do comparecimento do Secretário de Estado

Arts. 250 a 252.
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CAPíTULO

CAPíTULO

•

e 121.

I - Das votações - Arts. 224 a 226.
I - Dos processos de votação - Arts. 227 a 231.
11 - Do encaminhamento da votação - Arts. 232

a 235.
111 - Verificação da votação - Art. 236.
IV - Do adiamento das votações - Arts. 237 e 238.
11 - Da retirada de proposições - AI"ts. 239 a 241.

I - Da refOI"ma constitucional - Arts. 133 a 142.
11 - Das proposições - Arts. 143 a 145.
I - Dos projetos - Arts. 146 a 150.
11 - Dos projetos vetados - Art. 151.
111 - Dos projetos periódicos - Arts. 152 a 160.
I - Fixação da Polícia Militar - Arts. 161 a 163.
11 - Do orçamento - Arts. 164 a 168.
lU - Do subsídio e da ajuda de custo - Art. 169.
IV - Dos projetos de resolução - Arts. 170 a 173.
V - Das indicações - Art. 174.
VI - Dos requerimentos - Arts. 175 a 179.
VII - Das comunicações - Art. 180.
VIII - Dos pareceres - AI"ts. 181 a 183.

IV - Da urgência - Art. 117.
V - Do interstício - Arts. 118 e 119.
VI - Das questões de ordem - Arts. 120
VII - Da explicação pessoal - AI"t. 122.
VIII - Das atas - Arts. 123 a 128.
IX - Da polícia - Arts. 129 a 132.
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índice Alfabético-Remissivo do Regimento
Interno da Assembléia

A

ABERTURA DE HEUNIAO - Ordinária ou solene ~ Arts. 105 e 99,
parágrafo único.

ADIAJ\IENTO DE DISCUSSÃO - Forma de apres~ntação e votação,
oportunidade, prazos máximos e preferência - 178, n.V IlI, 203
e ~S, 222 e SS e 115, S 4:' - Projeto - São adiúveis, apenas,
a 2.' e 3.' discussões, cada qua~ uma vez - Art. 222 e S 1.".

ADIAMENTO DE DECIS.l.O NAS Cü:\I1SSõES - Art. iO, parágrafo
único.

ADIAJ\IEl 'TO DE VOTAÇÃO - Forma de apresentação e votação,
oportunidade, prazo múximo e preferência - Arts. 178, n" lII,
237, 238 e 115, S 4:'.

ADVERTÊNCIA A DEPUTADO - Arts. 23 e 209 e ~S.
AJUDA DE CUSTO - Arts. 77 e parágrafo único e 169 e ss.
ALTERAÇÃO DO REGE\lEl '1'0 - Forma de pl"Oceder e Yigência

Arts. 173 e 258.

A~Tl-REGlJ\lE~TAIS - Expressões - Arts. 23, n." IV, 211, S 3:',
212,215, n." III e 217.

APAHTE - São permitidos - AI't. 223 e ~~.
- São proibidos - Art. 223, S 2.v•

APOIAMENTO - De emenda - Art. 193.
- De Indicação - Art. 174, ~ 1.".
- De Projeto - Art. 148, ~ 3.".
- De Hequerimento de informações - Arl. 179, S 2:'.
- De Requerimento de rito periódico - Art. 150.
- De Requerimcnto de urgência - AI'l. 117, S 1.v•
- De Hequerimentos - Art. 179 e S 2.".

AHQUIV A~lENTO DE PROJETOS - Arl. 145.

ASSEJ\IBLI::IA - Instalação - Art. 4.".
- J\lesa da - Arts. 14 a 16.

SSEM8LE/A L[ ~ ATIVA _ MG
Procuradoria
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- Número de membros - Ar!. 2.'1.
- Presidente da - Arts. 21 a 24.
_ Reunião especial da - Arts. 99, n," V, parágrafo único, 242 e 245.
_ ~e~nião extraordinária da Arts. 99, n ..... IIl, 101, parágrafo

umco e 179, n." V.
Reunião ordinária - AI"ts. 99, n." 11, 100 e 105 a 113.
Reunião preparatória - Arts. 4." e 99, n.Q I.
Reunião secreta - Arts. 102, 114 e 178, n.Q VII.
Reunião solene - Ar!. 99, n." IV e parágrafo único.

- Secretários da - Arts. 26 a 29.
- Sede da - Ar!. 3.'1.
- Sessão legislativa da - Arts. 96 a 98.

ATA - Arts. 123 a 128.
- Leitul"U e aprovação - Arts. 10G e 107.
- Retificação da - Ar!. 106 e ~~.
- Reunião secreta - Ar!. 127.

ATRIBUIÇõES - Comissão Executiva - Ar!. 43.
- Comissões - Arts. 42 a 48.

Mesa - Arts. 14 a 16 e 19.
- Presidenle da Assembléia - Arts. 21 a 24.
- Presidente de Comissão - Arts. G7 a 70 e 56.
- Secretários da Assembléia - Arts. 26 a 29.
'- Vice-Presidentes da Assembléia - Ar!. 25 e ~~.

AUDIENCIA DE COMISSAO - Papéis - Arts. G3, 107 e liS, n." \'1.
- Proposições - Arts. 63 a 66, 144 e 179, n.Q VII.

AUTORIDADE - Comparecimento do Governador à Assembléia -
Ar!. 245.
Comparecimento de Secretários ti Assembléia ou a llIlla (Ie suas
Comissões - Al'ls. 250 a 252.
Comparecimento, em uma das Comissões, de - Ar!. 253.

AVULSOS - Arts. 26, n.Q X, 107, ~ 2." e 149.

B

BANCADA - Lídel' de - Arts. 91 a 95.

BLOCO PARLA~IENTAR - Constituição de - Ar!. fI:l e ~S.

c
CAMARA DOS DEPUTADOS - Regimento Interno - Aplicação nos

casos omissos - Ar!. 257.
CARGOS DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA - Competência para

criação e provimento de - Ar!. 43.

105

CASOS O~lISSOS - Aplicação do Regimento Inlerno da Câmara
dos Depulados - Usos e praxes parlamentares - AI'I. 257.

CASSAÇAO - De palavra - Ar!. 23, n.Q 11.
_ De mandato - Arts. 81 a 84.
CAUSA PR6PRIA - Votação de matéria que envolva - Arts. 225,

parágrafo únieo e 231.
C(,;DULAS - Votação por escrutinio secreto - Arts. 8.'1 e 230.

CESSAÇAO DO APANHAMENTO TAQUIGRAFICO - Ar!. 209, ~ 2.".

CHAMADA DE DEPUTADO - É atribuição do 1.Q-Secretário -
Ar!. 26, n.Q I.
Eleição da Mesa - Ar!. 8.".
Escrutinio secreto - Arl. 230, ~ 1.0.
Para prestação de compromisso - Arl. G,o, ~ I,".
Votação nominal - Ar!. 229.

_ Votação simhólica - Falta de número - Ar!. 224, ~ 6.'1.

ICOj\IISS.:\O _ Alteração da ordem dos trabalhos - AI'!, 49, ~ 1.".
Atribuição - Arts. 42 a 48.
Audiência de - Arts. 6:{ a 66.
Autoria de emenda, para efeito (le retirada - Ar!. 2:l9. S 2,".
Autoria de projetos - Ar!. 14(j, n.Q Il.
Comparecimento de autoridade em - Ar!. 253.
Comparecimento de Secretário de Estado em - Arls. 250 a 252.
Competência da - Arts. 43 a 48.
Competência do Presidente da - Arts. 69 e 70.
Composição de - Arts. 31 e 35.
Constituição de Comissões Especiais - Arts. 32, 3:1, 176, n.Q 11
e 179, n.Q 111.
Constituição de Comissões de Inquél'ito - Arts. 33 e 170, n," IV.
Convocw;ão de reunião extraonlinária - Ar!. 38 e parágrafo único.
De Constitui~~ão, Legislaçiio e Justiça - Arts. 44 e li4' e parágrafó
único.
De Finanças, Orçamento e Tomada de Contas - Arts. 45, 1Ii5 e

169.
De Redação - Ar!. 46.
Decisão _ Empate na votação em - Arl. 70, parágrafo únieo.
Discussão de parecer pelos membros da - Ar!. 52, ~ 3.'1.
Discussão de matéria por Deputado não pertencente à - Arl. 55.
Dispensa de parecer de - Não é permitida - Arl. 117.
Distribuição de matéria - Oportunidade e competência - Arts.

49, n.Q 11 e 50.
Distribuição de matéria urgente - Pode ocorrer antes de reu-
nida a - Ar!. 50, parágrafo único.
Empate - na votação em reunião de - AI't. 70, parágrafo único.
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DEBATES - Da ordem dos - Arts. 20!l a 223.
'J2 'XVIll.DECIS.:\O - De questão de onlem - ArL. - , n.'
A t ')')(jDECLARAÇ.:i.O DE \'01'0 - Forma de - r. -~ J.

. ... I "" Ile',ia de -- Art. 1:{2.DELITO - OcorrêncIa, no edlÍ1clO (a .••.ssem) ,
\ t 209.DEPUTADO - Advertência ao - .. r .

_ Compromisso do - Art. li.".
_ Deveres do - Ar!. 76.

Direitos do - Arts. í7 e 78.
D' - Prazos que tem para - Arts. 219 e 220.

Iscussao - .. Art. 225, paI'Ú-
Impedimento do - Votação em causa propna -

grafo único. 'J

I . - do Uso da palavra - Arl. _14.- nscnçao - , .
L. T' tamento de saúde e interêsse partIcular -- Art._ Icença - la

89 e ~~. ., A t 80 a 86
_ Mandato _ Suspensão, perda, cassação e .r~nuncla - r. :
_ Palavra _ Expressões e atos não perlllllldos quando no uso d,l

_ Arts. 211, ~ 3.", 212, 215 e 217.

CONSTITUIÇÃO

CONTAS - Do
a 249.

COl'\VOCAÇÃO - De reunião extraordinária da Assembléia - Forma
de _ Arts. 101, parágrafo único e 179, n." V. .

_ De reunião extraordinária de Comissão - Forma de - Art. 38,

parágrafo único. •
De Secretário de Estado - Arts. 250 a 252. " .
De Sessão Legislativa Extraordinária - COll1pctem:la para soli-
citar e forma de - Arts. 96, ~ 2,0 e 97.

_ De suplente de Deputado - Arts. 88 e 90.
CIAI C te"ncI'a jJara assinar as daCORRESPONDENCIA OFI ,- ompe

Ass('mbléia - AI'l. 22, n,o XIV.
, 11- ~ 3"CH(';DITO ESPECIAL - Urgência - ",,1'1. I. ~ ..

CRIAÇÃO DE cmnss.:W ESPECIAL - Arts. 32 e 3:i.
t I I't 11") edifíl'Ío daCHIl\IINOSO - Prisão do que praticar a o (C I 1I0S0 •

Assembléia - Art. 1:{2.

CO~IPETf:NCIA - Das Comissões - Arts. 42 e seguintes.
\'1" A .ts 'J'J e 'J3_ Do Presidente da Assemu ela - I . -- _.

_ Do Presidente de Comissão - Arl. 69.

CO~IPRo~nSSO - De Deputado - Art. (j.".

_ Do Govemador do Estado - Arl. 242.
_ Processo de reforma - Arts. 133 a 142.

Go,'ernador - Forma de aprel'ia~'üo - Arts.
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Especial - Interna ou externa - Constituição - Arts. 32 e
~~, 176, n." U e 179, n." UI.
Executiva - Elei~'iio, atribuições e ,'agas - Arls. 7." alO, 1!l, 4:{
e 73, ~ 4.".
Externa -- Constitlliçüo, com ônus para a Ass('mhléia, de _
Arl. 32, ~ 5.".
Fomla de deliberação na - Arts. 51 e 52, ~ 9.".
Geral - Constituição da Assembléia ell1 - Art. 58 e parágrafo
único.
Inconstitucionalidade - Conclusüo de paI'ecer de - Arl. (j4,
parágrafo UIllCO.
Indicação de membro de - Compele ao lider de baneada
Arl. 92.
Inquérito - Forma de conslituição de - Arls. 33 e 170, n." IY.
Intema - Arts. 32, ~~ 2." a 4." e 179, n." lU.
Líder - Compete indicar membros de - Art. 92.

- Nomeação de membros de - Compete ao Pr('sicienLe -- Arts.
22, n" VUI e 31, ~~ l." a 3.".

- Opção de Deputado, no caso de nomeação paI'a mais de duas
Comissões - Arts. 34 e 73, ~ 2.".

- Onlem dos trabalhos da - Al'l. 49.
- Parecer de - Definiçüo, prazos e forma de deliberação sôbI'e _

Arts. 181 a 183 e 52 a 54-
- PnlZOS para parecer de - Arts. 181, 182 e 54.
- Presidente de - FOI"lua de eleição, alribui~'õ(,s e competência para

relatar - Arts. li7 a 70.
- Questões de onlem le"antadas em - Art. (i!), n." XV.
- Heunião de - Arts. 37 a 41.
- Reunião conjunta de - AI'ts. 65 e (jS, ~ 2.".

Temporária - Arts. 32 e 48.
Trabalhos da - Arts. 40 e 49 e seguintes.
Urgência - PnlZOS panl emissiio de parecer - Ar!. 181 e ~~.
Vagas na - Ar!. 73 e ~~.

- Vencido - Redação na - Prazo - Art. 119, S 2.".
- Vista de parecer na - Art. 52, ~ 4,0.
- Voto em separado - Art. 52, ~ 8.".
- Votos - Forma de contagem - Art. 52, ~ 9,0.

CO~IEl\IORAÇÃO ESPECIAL - Pode seI' destinada a pI'imeira hora
da reunião para - Ar!. 104.

CO~IUNICAÇÃO - Oportunidade de apresentaçüo de - Arts. 180
e 111.

COl\IPARECE\IENTO - De autoridade à Comissüo Arl. 25:1.
De Secretários de Estado - Arls. 250 a 252.

- Do Govemador à Assembléia - Arl. 245.
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- Posse - Arts. 6 .• e 74.
- Suplente de - Arts. 75, 87 e 88.
- Viagem ao exterior - Art. 89, ~~. 7:' e 8.".

DESARQUIVA;\IENTO de proposição Art. 71.

DESEMPATE DE VOTAÇÃO - Voto de qualidade do Presidente
Ar\. 24, parágrafo único.

- Comissões - Forma de - Art. 70, parágrafo único.

DESTAQUE - Forma e oportunidade de apresentação de requeri-
mento de - Ar\. 116 e. parágrafo único.

DEVERES DO DEPUTADO - Art. 76.

DIREITOS DO DEPUTADO - Em exercício - Art. 77.
- Em licença - Art. 89, ~ 6.", e 77, n .•S V a IX.

DISCURSOS - Expressões insultuosas ou anti-regimentais - Expun-
são pela Mesa - Arts. 211, S 3.", 212, 215 e 217.

- Publicação, nas atas, de - Art. 125, ~ 1.".
- Reprodução, com fundamento de cOITigir erros - Xão é permi-

lida - Art. 126.
- Revisão de - l'\ão poderá ser feita fora do edificio da Assembléia

- Prazo 24 horas - Art. 211, ~ 1:'.

DISCUSSÃO - Adiamento - Arts. 178, n:' III, 203 e 222.
- Alteração do Regimento - Art. 173 e ~S.
- Efetivo da Policia ;\Iililar - Arts. 161 a 163.
- Emendas - Apresentação de - Art. 196.
- Encenamento de - Comissão Geral - Art. 58, parágrafo único.
- Encerramento de - Projetos comuns - Arts. 178, n .• IV e 204.
- Encerramento de - Projetos periódicos - Arts. 178, n." IV, e 158.

Orçamento - AI'tS. 164 a 168.
- Primeira - De projeto - Arts. 188 e 189.
- Projeto periódico - Forma de - AI.tS. 152 a 1<iO.
- Projeto refoI'ma constitucional - Arts. 133 a 142.
- Projeto resolução - FOI'ma de - Arts. 170. a 173.
- Projeto vetado - Art. 151 e ~~.
- Projetos de licença - Deputado e Governador - Arts. 89 e 244.
- Proposições - Art. 220.
- "QuOI'um" para - Art. 186, parágrafo único.
- Redação final - AI'tS. 205 e 206.
- Segunda - De projeto - Arts. 191 e 192.
- Terceira - De projeto - AI'tS. 198 a 200.
- Única - Arts. 202, 220 e 89.

DISPENSA DE INTERSTíCIO - Xão poderá ser concedida - Arts.
117 e 119.
Projetos peI'Íódicos - Permissão, em caso de urgência - Art.
158, ~ t,o.
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DISTRIBUIç.:\O - De matéria na Comissão - Competência para -
Arts. 50 e 52.

_ De matéria urgente na Comissão - Art. 50, parágrafo único.
_ De papéis e proposições para Comissões Arts. 63 e 64.

E

EFETIVO DA POLíCIA MILITAR - Arts. 161 a 163.

ELEIÇÃO - Dos membros da l\Iesa - Arts. 7 .• a 10 e 7:~, S 4.".,
_ Dos Presidentes e Vice-Presidentes de Comissões - Arts. 77 e 78.

E:\lENDAS - Aflitivas - Arts. 184, n." III, e 115, ~ 2 .•.
_ Ampliativas - Arts. 184, n .• IV, e 115, S 2.".
_ Apoiamento de - Art. 193.
_ Apresentação de - Oportunidade - Art. 196.

Discussão de - Art. 193.
_ Encaminhamento de votação - Arts. 234 e 235.
- Indicação - Art. 174, S 4 .•.
_ :\Iodificativas - Arts. 184, ~ 4.", e 115, S 2.0.
_ Orçamento - Arts. 166, 167, 234 e 235.
_ Preferência - Ar\. 115, SS 2 .• e 3.".
_ Primeira discussão - De projeto - Não é permitida a apresen-

tação de - Ar\. 188.
- Projetos comuns - Ar\. 184.
_ Projetos de alteração (10 Regimento - Ar\. 173, S 3.".
- Projetos de licença - Art. 89.
_ Projetos de reforma constitucional - Ar\. 135.
- Projetos de resolução - Ar\. 172.
_ Projetos periódicos - Ar\. 154 a 157.
- Redação final - Arts, 206 a 208.
_ Retirada de - Arts. 239 e 240.
_ Segunda discussão - De projeto - Arts. 192 a 197.
_ Subemendas - Definição - Art. 184, parágrafo único.
_ Substitutivas - Arts. 115, S 2.", e 184, n." JI.
_ Supressivas - Ar\. 115, S 2 .•, e 184, n." I.
_ Terceira discussão - De projeto - Arts. 157, 167 e 200.
_ Votação de - Arts. 194 e 195.

E:\IPATE EM VOTAÇÃO - Comissão - Art. 70, parágrafo único,
_ Plenário - Ar\. 24, parágrafo único.

ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇ;\O - AI'ts. 232 a 235.

ENCERRA:\lE:\'TO DE DISCUSSÃO - Arts. 58, parágrafo único, 158
e 204.

EXPEDIENTE - Despacho - Arts. 105, S 3.0, e 107.
- Horário - Ar\. 111.
_ Leitura - Prazo máximo - Art. 107, S 3.0
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Al'I. 212,
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EXPLICAÇAO PESSOAL - Art. 122 e ~~.

EXPRESSõES INSULTUOSAS e A~TI-REGDlENTAIS .\rts. 211,
~ 3 .•, 212, 215, n .• IH, e 217.

EXTERIOR - Viagem de Deputado ao - Art. 89, ~ 8:'.

F

FALAR ASS~NTADO - Art. 176, n." VI.

FALECIl\lENTO DE DEPUTADO - Art. 79.

FAL TA DE DECóHO - Causa de penla de mandato - ArI. 81, n.O I.

FALTA AS REUNIOES DAS Cm.nSSõES - Art. 73, S ;{.".
FALTA AS HEUNIOES DO PLENÁRIO -- Dois meses consecutivos _

Art. 81, n .• I.

FIXAç.:W DO EFETIVO DA POLíCIA l\IILITAR - Arts, 161 a lfi3.

FUNCIONÁRIOS - Da Assembléia - Art. 4;~, n .•s IV a VI.

G

GALERIAS - Xão podem se manifcstal' - A,'1. 130.

GOVERNADOR - Comparecimento ú Assembléia - Al'I. 245.
- Impedimento ou vaga - Posse do substituto - A,'t. 24:~.

Licença para sc auscntar do Estado por mais dc oito dias eonsc-
cutivos - Art. 244 e parágrafo único.
Posse - A,'1. 242.

- Prestação de contas - Arts. 240 a 249.

H
_. - . -. -- ... - --~'.- •.-. ;._.v _v.7J'J--~~~~'.1i~;c;:-;""T'i~

HORARIO - De inicio- da reünião'-=-- "Arts. 100 c 105 _" .,.".-
- De reumao extraordinária - Art. 101, parágrafo único.
- De reunião de Comissão - Art. 38.

I

Il\IPEDDlENTO - Deputado - Comparecimento its Comissões _
Art. 72 e ~~.

- De Deputado - Votação em causa própria - Ar!. 225, parágrafo
único.

IMPRENSA - Acesso à bancada e às dependências da Assembléia _
Ar!. 130, ~~ 2." e 3.•,

INCONSTITUCIONALIDADE - Conclusão de parecer da Comissiío
de Justiça - Art. 64, parágrafo único.
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I:"CLUSAO EM OHDEl\I DO DIA - Arl. 22, no" XI, 178, n.O VIII, c
149, ~ 2,".

INDICAÇ.~O - Apresentação, apoiamento, cmcndas, discussão e vo-
tação - Arl. 174.

INFHAÇAO DO HEGIl\lENTO - Art. 209, S 3.".

INICIATIVA DE PROJETO - A quem cabe - Arts. 14(j a 148.

INQUÉRITO - Comissão de - Arts. 33 e 170, n." IV.
- Contra Deputaclo - Art. 209, parágrafo único.

INSCRIÇÃO DE ORADOR - Discussão de projetos - Art. 216 e g.
Grande expediente - Art. 214, S 2, •.

- Lidcl' pode inscrever liderado - Art. 10!l.
- Pequeno expediente - Al'I. 214, ~ 1:'.

INSTALAÇ.~O DA ASSEl\IBLÉIA - Arts .. 1.. e 11.

INSUL TUOSAS - Expl'essões - Não s::o permitidas
parágrafo único.

li 'TERESSE INDIVIDUAL -- Impedimenlo de VObl~',io - Ar!. 225,
"parágrafo único.

Il'\TERHUPÇÃO DO OHADOR - Pelo Presidente, quando desviai' tio
ponto em discussão, falar contra o vencido, fallar ú consideração
ú Assembléia, a algum de seus membros ali a representantes do
Poder Púhlico - Art. 23, n." H.

- Questiio de ordem - Arl. 120, S 5.".
- Votação de requerimento de prorro;.:aç,'1O da rcuniiio - Art. 10:{.

S 5.".
Il'\TERSTICIO - Prazos de - Arts. 113 e 119.
- Dispensa de - Art. 117.
- Projeto periódico - Urgência - Ar!. 158, parágrafo único.

INTERVENTOH - Aprovação da nomeação de - Arl. 59.

IHRADIAÇAO - Ou gl'avaçiio dos trahalhos da Asscmbléia - Al'I.
19, n: I.

J
JURAl\IENTO - Ou compromisso - Deputado e Go\'ernador -

Arts. 6." e 242, ~ 2.".

L

LAUDO l\II~DICO - Licença PUI'a tratamento de snúde - Al'I. 89,
êê V ao 4:.

LEITURA DA ATA - Arts. 106 e 123.

SSEMôLElt Lf Gl~LATiVA. M(,i
Procuradoria

,
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M

NOl\IEAÇAO - Membros de Comissão - Ar1. 31 c SS.
Kúi\IERO - Abertura da rcunião - Al'I. 105, SS 1.. e 2, •.

p

o
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OPÇAO - Em Comissão - Ar1. 34.

Ol\IISSOS - Casos - Ar1. 257.

ORADOR - Apartes - Ar1. 223.
- Dirigir-se-á ao Presidenle ou à Assembléia, de modo geral -

Ar1. 211.
- Explicação pessoal - Ar1. 122.
- Falará de pé, da tribuna ou da hancada; por enfermidade, poderá

falar sentado - Arts, 210 e 176, n,. VI.
- Inscrição de - Ar1. 214,
- Para discutir pareceres, indicações e requerimentos - Tempo de

que dispõe - Al'I. 220,
- Para discutir projetos - Forma de concessão da palavra e lempo

de que dispõe - Arts, 216, 218 e 219.
- Uso de expressões antiparlamentares e insultuosas a membros

dos podêres públicos - Arts. 211, 212, 215 e 217,

ORÇAl\IENTO - Ar1. 164,
- Prazo para apresentação do - Ar1. 165.
- Preferência na apreciação - Arts. 166 e 158, ~ 1.•.
- Prorrogação do - Ar1. 168,
- Vide tramitação de projetos periódicos '-. Arts. 152 a 160,

ORDEl\I - l\Ianutenção, nas galerias, da - Ar(~ 130.
- Plenário - Ar1. 110.

ORDE"I DO DIA - Alteração - Arl. 112,
- Competência para organizar - Arts, 22, n,. XI e 113,
- Inclusão de projetos na - Arts. 54 e 182.
- Organização da - Arts, 111 a 113.

ORDINARIA - Reunião - Arts. 99, n .• II e 100.
- Sessão - Ar1. 96, ~ 1,0.

ORGANIZAÇAO - Das Comissões - Ar1. 35.

PALAVRA - Cassação - Arts, 23, n,. II e 120, ~ 4,.,
- Forma de concessão, em caso de pedido simultâneo - Ar1.

216 e ~~,
- Uso, nas Comissões, da - A,'ls, 52, ~ 3,. e 55.
- Uso, em Plenário, da - Arts, 209 e. seguintes.

PARECER - Definição - Ar1. 181.
- Comissão - Prazos para emissão de - Arts, .181 e 182 .'
- Comissão - Processo de emissão e apreciação -de - Arts. 50 e

seguintes.
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N

LEITURA DO EXl'EDIEl'\TE - Arls. 107 e 125.

LICENÇA - De Depulado - Al'I. 89.
- Do Goyernador, para ausenlar-se do Eslado - Al'I. 244.

LíDER - De baneada ou de bloco parlamentar - Arts. 91 a 95.
LIVRO DE INSCRIÇ.:\O - Arls. 214 e 216.
- Líder pode inscrever liderado - Ar1. 109.

:\IODIFICAÇAO DA ORDEl\I DO DIA - Ou im'ersão
parágrafo único e 176, n,. X,

:\IAIORIA - Deliberação da Assembléia com a presen~'a da
Ar1. 224.

- Deliberação das Comissões com a presença da - Arl. 51.
- Líder da - Al'I. 94.

:\IANDATO - Deputado - Posse - Ar1. 74 c parágrafo único,
- :\Iesa - Al'I. 17, parágrafo único.

Perda ou cassação - Arts, 81 a 84.
- Renúncia - Ar1. 86.
- Suspensão - Ar1. 85,

:\IANIFESTAÇAO DE REGOZIJO OU PESAH - AI'1. 176, n .• IV.

:\IANUTENÇAO DA ORDE:\I - Arts, 23, n," V e 130, ~ 5 .•.

:\IAT(,RIA - Audiêneia de Comissão - Al'I. 66.
- "Quorum" para discussão de - Ar1. 18fi.
- "Quorum" para votação de - Ar1. 224.
- Reunião secreta - Ar1. 114, ~ 3,•.
- Secreta ou reservada - l'\ão se darú puhlicidade - Al'I. 125,

~ 3,•.
- Urgente - Ar1. 117,
- De Comissão - Númcro de - Ar1. 31.

MEMBROS - Da :'Ilesa - Arts, lfi, ~ 2 .• e 18.

MESA - Eleição da - Arts, 7,. a 12.
- Competência da - A,"ls, 14 a 19.
- i\Iandato da - Al'I. 17, parágrafo único.

:\11. 'ISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS - Aprovação de num cação
- Arts. 59 e fiO,
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- Leitura, em Plenário, de - Arts. 107, ~ 2.' e 111, ~ 2.'.
- Oral - Arts. 181, ~ 1.', 174 e 207.
- Perda de prazo nas Comissões - Arts. 54 e 182.

PERDA DE MANDATO - Arts. 81 a 84.
PERMANENTE - Comissão - Extinta pela Lei Constitucional n.' 5.

PESAR - Voto de - Art. 176, n.' IV e parágrafo único.
POLíCIA MILITAR - Projeto de fixação do efetivo da - Prazo

para apresentação e forma de tramitação - Arts. 161 a 163.

POLICIAMENTO - Do edificio da Assembléia - Arts. 19, n.' IH,
43, n.' 111 e 129.

POSSE - De Deputado - Art. 74.
- De suplente de Deputado - Art. 75.
- Do Governador - Art. 242.
PRAXES PARLAMENTARES - Aplicação das - Art. 257.

PRAZO - Apresentação de projeto, para apreciação: dez dias antes
do término da Sessão Legislativa - Art. 187, n.' 11.

- Comissões - Convocação de reunião extraordinária de - Art.
38, parágrafo único.

- Comissões - Eleição do Presidente - Art. 67.
- Comissões - Organização e nomeação - Art. 31, ~ 3.'.
- Comissões - Pedido de vista - Art. 52, ~ 4.'.
- Comissões - Prazo para emissão de parecer - Arts. 52, 54 e 181.
- Comissões - Redação do vencido - Arts. 52, ~~ 6.' e 7.' e 119,

~ 2.'.
- Discussão - de parecer, indicação e requerimento AI't. 220.
- Discussão - de projetos - Art. 219.
- Encaminhamento de votação - Art. 232 e ~~.
- Explicação pessoal - Art. 122.
- Prestação de Contas - Arts. 246 a 249.
- Projeto de fixação do efetivo da Policia Militar - Art. 163.
- Projeto de Licença - prazo para parecer - Art. 89.
- Projeto de Licença do Governador - prazo para parecer

Art. 244.
- Projeto de Orçamento - Arts. 165 a 168.
- Projeto Periódico - Arts. 154 a 156.
- Reunião da Assembléia - Ordinária ou extraordinária - Arts.

100 e 101.
- Revisão de discursos - Art. 211, ~ 1.".

PREFER:J::NCIA - De emendas, sôbre a proposição a que se refiram
- Art. 115, ~ 2.'.

- Ordem regimental da - Art. 115.
- Palavra - Concessão - Art. 216 e ~~.
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- Projeto de Orçamento Art. 166.
- Projeto Periódico - Art. 158, ~ 1.".
PRESENÇA - De Deputado - Art. 105, ~ 4.'.

PRESID:J::NCIA - Comissões - Art. 67.
- Comissões reunidas - Art. 68, ~ 2.'.
- Reunião de Instalação da Assembléia - Art. 5.'.

PRESIDENTE - Atribuições - Arts. 22 a 24.
- Comissões - Atribuições - Arts. 69, 70 e 50.

PREPARATóRIA - Reunião - Art. 99, n.' I.
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Do Governador do Estado - Arts.

246 a 249.
PRIl\IEIRA DISCUSSÃO - De Projetos - Arts. 188, 189 e 219.

PROCESSO - Restauração do não devolvido - Art. 56, parágrafo
único.

PROCESSOS DE VOTAÇÃO - Arts. 227 a 231.
PROCLAMAÇÃO - Dos membros eleitos da Mesa - Art. 10.

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO - Parecer sôbre a escolha do
- Art. 59 e alíneas.

PROJETOS - Dos - Arts. 146 a 150.
- Apoiamento de - Art. 148, ~ 3.'.
- Arquivamento de - Arts. 71 e 145.
- Desarquivamento de - Arts. 71 e 145.
- Discussão de - Condições a serem observadas na - Art. 187

e seguintes.
- Fixação do Efetivo da Polícia Militar - Arts. 161 a 163.
- Fusão ou refusão de - Art. 190.
- Identidade de matéria - Art. 190.
- Inconstitucionalidade de - Art. 64, parágrafo único.
- Iniciativa de - Art. 146.
- Orçamento - Arts. 164 a 168.
- Periódicos - Arts. 150 a 160.
- Periódicos - Discussão - Arts. 158 e 159.
- Periódicos - Encaminhamento de votação - Arts. 159, parágrafo

único e 232, ~ 2.'.
- Periódicos - Encerramento de discussão - Art. 158 ..
- Periódicos - Intersticio - Arts. 119 e 158, ~ 1.'.
- Prazo - Para apresentação de - Art. 187.
- Primeira discussão - Arts. 188 e 189.
- Redação final - Art. 205 e parágrafo único.
- Renovação de - Arts. 145 e ~~ e 148, ~ 2.'.
- Resolução - Arts. 170 a 173.



- 116-

- Retirada de - Ar1. 241.
- Segunda discussão - Arts. 191 e 192.
- Sobrestamento de - Ar1. 187, n,. 111.
- Terceira discussão - Arts. 198 a 200.
- Vetados - Ar1. 151.
PROPOSIÇÃO - Arts. 143 a 145.
- Arquivamento de - Arts. 71 e 145.
.- Desarquivamento de - Arts. 71 e 145.
- Distribuição de - Ar1. 64 e parágrafo único.
- Inconstitucionalidade de - Ar1. 64, parágrafo único.
- Preferência de - Ar1. 115 e ~~.
- Renovação de - Arts. 145 e 148, ~ 2.•.
- Retirada de - Arts. 239 e 240.

PRORROGAÇÃO - Orçamento - Ar1. 168.
- Reunião - Ar1. 130 e ~~.
- Sessão Legislativa - Ar1. 98.

PUBLICAÇÃO - Apartes anti-regimentais - Ar1. 223, ~ 4.•.
- Discursos - Ar1. 125, ~ 1.•.
- Dispensa, em caso de urgência, da publicação de projetos e

pareceres - Ar1. 149, ~ 2.•.
- Expunção, dos discursos, de expressões anti-regimentais - Ar1.

217.
- Reprodução, em ata, de discursos: não é permitido - Ar1. 126.

Q

QUESTõES DE ORDEM - Ar1. 120 e ~~.

QUOCIENTE - Organização de Comissões - Ar1. 35.

R

RECLAMAÇÃO - Sôbre a observância do Regimento - Ar!. 209,
~ 1.•.

RECINTO - Ordem no - Art. 110.

REDAÇÃO FINAL - Arts. 205 a 208.
- Discussão de - Ar1. 205, parágrafo UIllCO.

- Dispensa de impressão de - Art. 205.
- Emendas a - Ar1. 207.
- Encaminhamento, de votação de - Ar1. 205, parágrafo único.
REFORMA CONSTITUCIONAL - Arts. 133 a 142.
REFUSÃO - De projetos - Ar1. 190.

REGIMENTO - Alterações - Arts. 173 e 258.
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REGULAMENTO - Secretaria - Arts. 255 e 43, n .• IV.

REJEIÇÃO - De projetos - Ar1. 148, ~ 2.•.
RELATOR - Designação de relatores parciais e um geral, para

facilidade de estudo da matéria - Ar1. 52, ~ 10.
_ Designação, em caso de urgência, de - Ar1. 50, parágrafo único.
_ Designação, nas Comissões, de - Ar1. 50.
_ Prazo para emissão de parecer - Ar1. 52 .
_ Uso da palavra na discussão ou no encaminhamento da votação

- Art. 221 e parágrafo único.

RENOVAÇÃO - De proposições rejeitadas ou arquivadas - Arts.

RELATóRIO - Da Mesa - Ar1. 20.
145 e 148, ~ 2.•.

RENúNCIA - Comissões - Forma de - Ar1. 73 e ~ 1.•.
_ Mandato - Forma de - Ar1. 86.

REPRODUÇÃO - De discursos na ata - Não é permitido - Ar1. 26.

REQUERI"lENTOS - Dos - Arts. 175 a 179.

RESOLUÇÃO - Projetos de - Arts. 170 a 173.
RESTAURAÇÃO - De processos - Ar1. 56, parágrafo único.

RETIRADA - De projeto - Ar1. 241.
- De proposições - Arts. 239 e 240.

REUNIÃO - Assembléia Legislativa - Arts. 99 a 114.
_ Comemoração especial - Ar1. 104.
_ Comissão Geral - Assembléia - Ar1. 58, parágrafo único.
_ Comissões - Arts. 37 a 41.
_ Conjunta de Comissões - Ar1. 65.
_ Duração da - Arts. 100 e 105, ~ 5.•.
_ Especial - Ar1. 99, n .• V e parágrafo UIllCO.

_ Extraordinária - Arts. 99, n .• III'e 101 e parágrafo UIllCO.

_ Instalação - Arts, 5,. e 99, n .• IV e parágrafo único.
_ Ordinária - Arts. 99, n .• 11, 100, 102, 103 e 105 a 113.
_ Preparatória - Art. 99, n,. I.
_ Prorrogação de - Ar1. 103 e ~~.
_ Pública - Arts, 102 e 105 a 113.
_ Secreta - Das Comissões - Arts. 53 e ~~, e 60.
_ Secreta - Do Plenário - Arts. 102, 114 e 178, n,. VII.
_ Solene - Ar1. 99, n,. IV e parágrafo único.
- Suspensão de - Ar1. 23, n .• V.

REVISÃO - De discursos ...:.-Art, 211, ~ V e 217.
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s
SECRETARIO - Atribuições dos - Arts, 26 a 29,
- Comissão - Arts. 39, parágrafo único, 61 e 62,
- Estado - Comparecimento do - Arts, 250 a 252.

SECRETA - Reunião de Comissão - Arts. 53 e ~~ e 60.
- Reunião da Assembléia - Arts. 102, 114 e 178, n." VII,

SESSÃO LEGISLATIVA - Ordinária e extraordinária - Art. 96
e ~~,

- Prorrogação de - Art. 98.

SOBRESTAMENTO - De projeto - Art. 187, n." III.
_SOLENE - Reunião - Art. 99, n." IV e parágrafo único,

SUBEMENDA - Definição - Art. 184, parágrafo único.

SUBSíDIOS - De Deputado - Arts, 77, parágrafo único e 169,

SUBSTITUIÇÃO - De membro de Comissão, em caso de impedi-
mento - Art. 72 e ~~.

SUBSTITUTIVO - Definição - Art. 184, n," 11.
- Preferência, sôbre a proposição a que se refira, do - Arts, 115,

~ 2.", 184, n." 11 e 185.

SUPLENTE DE DEPUTADO - Compromisso - Art. 6.".
- Convocação. Casos de Arts, 87, 88 e 90.
- Dispensa de prestação do compromisso - Art. 75, parágrafo

único.
- Membros de Comissão - Art. 31, ~~ 4." e 5,".
- Posse. Prazo pa,ra - Art. 75,

SUSPENSÃO - Do exercício do mandato - Art. 85 e ~~,
- Reunião - Casos de - Arts, 23, n," V e 130, ~ 5,",

T
TAQUIGRAFIA - Cessação do serviço de - Art. 209, ~ 2,".
TEMPORARIA - Comissão especial - Art. 32.
TERCEIRA DISCUSSÃO - Adiamento da - Art. 222, ~ V.
- Discussão de projetos - prazos - Art. 219.
- Emendas - Espécies que podem ser apresentadas em - Art. 200.
TOMADA DE CONTAS - Tramitação do projeto de - Art. 246

a 249.
TRABALHOS - Da Assembléia - Perturbação dos - Art. 110.
- Das Comissões - Arts. 49 a 62,
TUMULTO - Nas galerias - Procedimento em caso de - Arts.

130, ~ 5." e 23, n." V.

-119 -

TI

URGENCIA - Art. 117 e ~~.
_ Créditos especiais - Art. 117, ~ 3,",
_ Dada a natureza do assunto - Art. 117, ~ 3.". • .

. d gencIa nas Comis-_ Distribuição de proposições em regIme e ur ,
sões - Art. 50, parágrafo único,

_ Forma de requerer-se a - Art. 117, ~ 1.".
_ Ordem do Dia - Inclusão de projetos, em caso de urgência

Art. 149, ~ 2.".

v
VAGA - Comissões - Art. 73.
_ Deputado - Art. 80.
_ Mesa - Art. 73, ~ 4.".
VERIFICAÇÃO - De votação - Art. 236.
VETO - Forma de apreciação - Art. 151 e ~~.
VIAGE~1 AO EXTERIOR - Comunicação - Art. 89, ~ 8.",

VICE-GOVERNADOR - Posse do - Art. 242,
VICE-PRESIDENTE - Assembléia - Atribuições - Art. 25.
_ Comissões - Eleição e atribuições - Arts. 67 e 68.

VISTA _ Pedido, nas Comissões, de - Art. 52, ~ 4.".

VOTAÇÃO - Da - Arts. 224 a 226.
_ Adiamento da - Arts. 237, 238 e 162,
_ Apuração, nas Comissões, da - Art. 52, ~ 9,".
_ Desempate nas Comissões - Art. 70, p~rágl'af~ ~mco.
_ Desempate no Plenário - Art. 24, paragrafo UnlCO.
_ Global - De projeto, em 3,' discussão - Art .200.
_ Encaminhamento de - Arts. 232 a 235.
_ Interêsse individual - Art. 231.
_ Nominal - Processo - Art. 229,
_ Por partes, seções, títulos, capítulos - Arts, 178, n." II e 192.
_ Processos de - Arts, 227 a 231.
_ "Quorum" de - Art. 224.
_ Secreta - Processo - Art. 230.
_ Simbólica - Processo - Art. 228.
_ Verificação de - Art. 236.
VOTO _ Apuração, nas Comissões, do - Art. 52, ~~ 5." a 9,".
_ Congratulação ou regozijo - Art. 176, n," L
_ Declaração escrita de - Art. 226.
_ Pesar - Art. 176, n," I e parágrafo único.



LEI N.9 1.106, DE 23 DE AGôSTO DE 1954

Fixa em setenta e quatro o número de
Deputados à Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais

o Povo do Estado de :\Iinas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.9 - Fica fixado em 74 (setenta e quatro) o número
de Deputados à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
para a Terceira Legislatura, de conformidade com o disposto no
artigo 5.• da Constituição do Estado.

Art. 2.• - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23
de agôsto de 1954.

(a) JUSCELINO KUIlITSCHEK DE OLIVEIRA

Mauricio Chagas BicaI/lO

Publicada no "~l. G." de 24-8-1954



RESOLUÇÃO N.~ 75

Modifica o Regimento Interno

Art. 1.. - Modifique-se o Regimento Interno, nos seguintes
têrmos:

a) O art. 94 será assim redigido: "É facultado aos líderes
da maioria, da minoria e das bancadas, em caráter excepcional,
em qualquer hora da reunião, salvo quando se estiver discutindo
ou votando algum projeto, usar da palavra pelo tempo que lhe fôr
prefixado pelo Presidente, para tratar de assunto que, por sua rele-
vância e urgência, interesse à Assembléia ou para respondel' criti-
cas dirigidas às bancadas a que pertençam."

b) Acrescentem-se, ao art. 216, os seguintes parágrafos:

"~ 1.. - Haverá um livro de inscrição de oradores que desejem
falar sôbre os projetos, em qualquer discussão, fazendo-se a ins-
crição desde o momento em que fôr anunciada a discussão respec-
tiva do projeto. Aos Deputados inscritos, dará o Presidente a pala-
vra, sucessivamente a um de cada bancada.

'~ 2,. - Não estando presente o Deputado inscrito de uma ban-
cada, quando lhe fôr concedida a palavra, será esta transferida a
outro da mesma bancada, que também esteja inserito, perdendo
o ausente a sua inserição.

~ 3.• - Se não houver orador inscrito para falar sôbre um
projeto, em qualquer das suas discussões, será esta, depois anun-
ciada, declarada encerrada."

Art. 2,. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
a presente lei em vigor a partir do primeiro dia da próxima sessão
ordinária.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte aos 27 de maio
de 1953.

Publicada no "D.A," de 28-5-1953.

RESOLUÇ~O N.~ 123

Fixa o subsidio do Governador e do Vice-Governador para o qüin-
qüênio de 1956 a 1961 e o subsídio e a ajuda de custo dos Deputados
à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para o qüin-

qüênio de 1955 a 1958,

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promul-
ga:

Art. 1.. - Ficam os subsídios do Governador e do Vice-Go-
vernador do Estado, no qüinqüênio de 1956 a 1961, fixados, nos
têrmos da Constituição, respectivamente em Cr$ 288.000,00 (du-
zentos e oitenta e oito mil cruzeiros) e Cr$ 120.000,00 (cento e vinte
mil cruzeiros), por ano.

Parágrafo único - O Governador e o Vice-Governador do Es-
tado, além dos subsídios, perceberão, em cada exercício, uma ajuda
de custo, correspondente a um mês de subsídio.

Art. 2.. - Fica estipulada, para a próxima Legislatura, em
Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros), a parte fixa do subsídio men-
sal dos Deputados à Assembléia Legislativa do Estado de Mínas Ge-
rais e em Cr 400,00 (quatrocentos cruzeiros) a sua parte variável,
correspondente ao comparecimento às reuniões.

~ 1.. - A parte variável só será devida ao Deputado, medi-
ante a sua presença à reunião, e àqueles que se ausentarem, em co-
missão externa, no periodo dc funcionamcnto da Asscmbléia Le-
gislativa, sendo que, no recesso desta, sàmente aos membros da Co-
missão Permanente.

~ 2,. - Não serão permitidos o abono nem a justificativa de
falta à reunião.

Art. 3.• - Na instalação de cada sessão legislativa, terá o
Deputado direito a uma ajuda de custo, no valor de Cr$ 24,000,00
(vinte e quatro mil cruzeiros),

Art. 4,. - Será de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a ver-
ba mensal destinada à representação do Prcsidente da Assembléia.

*---------------------------------

•
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. Art. ~'•. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os cré-
dI~OSnecessarlOs para fazer face às despesas decorrentes do cum-
prImento desta resolução.

Art. 6.• - Revogadas as disposições em contrário entrará
esta resolução em vigor na data de sua publicação. '

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de no-
vembro de 1954.

(a) O PRESIDENTE: José Ribeiro Pena

O V-SECRETARIO: !\Iagalhães Carneiro

O 2.•-SECRETARIO: Celso !\Iotta.

RESOLUÇÃO N.~ 131

Modifica os artigos 13, * V do arl. 96 e 145 do Regimento Interno.

Art. 1.. - O art. 13 do Regimento Interno passa a ter a
seguinte redação.

"Art. 13 - A Assembléia Legislativa reunir-se-á, ordinària-
mente, na Capital do Estado, indepenrlentemente rle convocação a
15 de junho de cada ano, e funcionará até 15 de dezembro, nos têr-
mos do art. 8.• da Constituição Estadual (art. V da Lei Constitucio-
nal n.. 1), e, no primeiro ano de cada legislatura, a sessão. terá iní-
cio a 1.• de fevereiro para terminar a 15 de dezembro (art. 2.• da
Lei Constitucional n.• 1)."

Art. 2.• - Suprimam-se, no !l 1.. rlo art. 96, as seguintes ex-
pressões:

"respeitado o disposto no art. 13 dêste Regimento."

Art. 3.• - O art. 145 passa a ter a seguinte redação: "Ar!.
145 - As proposições que não tivel'cm solução até o fim de cada
legislatura, salvo os projetos dc reforma constitucional, os processos
de prestação de contas do Governador do Estado e os trabalhos da
Comissão Permanente, scrão considerados findos e arquivados, nã:>
prevalecendo parecercs, discussões e votações porventura havidos."

Art. 4.• - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de ja-
- neiro de 1955.

Publicada no "D.A." de 25-1-1955.

ASSEMBLt:IA LEG'SLATIVA. MG
Procur~ deria
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RESOLUÇÃO N.~

Modifica o Regimento
Legislativa do Estado de
concessão de licença.

312
Interno da Assembléia
Minas Gerais quanto à
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dl'SPOsl'ço-esem contrário, entrandoArt. 4.• - Revogam-se as
. esta resolução em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de março
de 1959.

O Presidente: (a) - José Augusto Ferreira Filho

O 1..-Secretário: - João Navarro
O 2.•-Secretário: - Pedreira Cavalcanti,

Publ. no "D.A," de 4-3-59.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promul-
ga:

Art. 1.. - O ~ 1,0 do art. 89 do Regimento Interno da Assem-
bléia Legislativa do Estado de' Minas Gerais passa a ter a seguinte
redação: .

"~ 1.. - O deputado que pretender licenciar-se para tratamento
de saúde deverá encaminhar requerimento escrito à Mesa, que soli-
citará, no prazo máximo de 48 horas, os serviços profissionais de
dois facultativos não-deputados, os quais, com o médico-assistente
do interessado, e às expensas do requerente, constituirão a junta
médica que elaborará o respectivo atestado."

Art. 2.• - Fica alterada a enumeração dos parágrafos 2.•, 3,',
4.• e 5.• do art. 89 do Regimento Interno, respectivamente, para 5.',
6.•, 7.• e 8.•, acrescentando-se ao referido artigo mais três parágrafos,
que serão o 2,., 3,. e 4.• assim redigidos:

" ~ 2,' - Se por seu estado de saúde o próprio interessado
não puder encaminhar o pedido de licença, poderá êste ser formu-
lado por outro deputado."

" ~ 3.' - O prazo da licença requerida nos têrmos do ~ 1.'
não excederá ao que a junta médica fixar como necessário ao trata-
mento do requerente."

" ~ 4.. - O deputado licenciado para tratamento de saúde
terá direito ao subsídio fixo e a ajuda de custo mensal,"

Art. 3,. - O ~ 2,. do art. 89, modificado para ~ 5.', passa a
ter a seguinte redação:

" ~ 5,. - A licença ou soma das licenças para tratar de inte-
rêsse particular não poderá ultrapassar a 18 (dezoito) meses em cada
legislatura. "
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RESOLUÇÃO N.9 437

Modifica os artigos 100, 103, 111 e 113 do Re-
gimento Interno da Assembléia Legislativa.

A Assembléia Legislativa do Estado de l\Iinas Gerais promulga:

Art. 1.' - Passam a ter a seguinte redação os artigos 100,
103, 111 e 113 do Regimento Interno (Resolução n.' 28, de 10 de ou-
tubro de 1951):

"Art. 100 - Realizar-se-ão duas reuniões ordinárias da Assem-
bléia Legislativa, nos dias úteis, exceto aos súbados, iniciando-se os
trabalhos da primeira às 14 horas e os da segunda às 17 horas, pelo
relógio da Casa, com a duração de duas horas e trinta minutos cada
uma,

Parágrafo únieo - A abertura da segunda reunião ordinúría
será adiada, no easo do art. 103, S 8.', por tanto tempo quanto a
prímeira exeeder o prazo regimental, sem diminuir a sua duração."

Art. 103 - A requerimento de qualquer deputado, o prazo de
duração da segunda reunião ordinária poderá ser prorrogado uma só
vez, até duas horas, salvo quando se tratar de discussão e votação de
projeto.

"~ 1.' - O requerimento de prorrogação poderá ser verbal, de-
vendo prefixar o seu prazo.

~ 2.' - No tempo da prorrogação, não se tratará de outro
assunto senão do que a determinou.

~ 3.' - Quando a prorrogação se destinar à votação só pode-
rá ser considerada com a presença da maioria absoluta dos Deputa-
dos, verificada, de ofício, pelo Presidente.

~ 4.• - O requerimento de prorrogação poderá ser apresentado
à Mesa até o momento de anunciar o Presidente a Ordem do Dia
seguinte.

~ 5.• - Se, ao ser requerida a prorrogação da reunião, houver
orador na tribuna, o Presidente o inten'omperá para submeter a
votos o requerimento.
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~ 6.' - Aprovado o requerimento de prorrogação não poderá
o seu prazo ser restringido, salvo se encerrada a discussão da ma-
téria em debate, a votação, ou a oração do Deputado .

•~ 7,' - Antes de finda uma prorrogação, poder-se-á requerer
outra, no caso do art. 103, in fine,

~ 8,' - Não se prorrogará a duração da primeira reunião or-
dinária, mas o esgotamento da hora de qualquer das reuniões não
interromperá o processo da votação nem da sua verificação, ou do
requerimento de prorrogação da segunda reunião, retardado pela
superveniência de questões de ordem."

"Art. 111 - A Ordem do Dia, que será impressa e distribuida a
todos os Deputados no início da primeira reunião, organizar-se-á na
conformidade do Regimento Interno e do seguinte modo:

I - PRIMEIRA REUNIÃO

1 - Primeira parte - Das 14 às 15,30 horas:

a) leitura e aprovação da Ata;
b) leitura do expediente;
e) leitura e apresentação de pareceres, projetos, reque-

rimentos, indicações e eomunicações.

2 - Segunda parte - Das 15,30 às 16,30 horas:

a) discussão e votação de pareceres, requerimentos, in-
dicações;

b) leitura, discussão e votação de redações finais;
c) diseussão e votação de projetos de résolução;
d) eleição de Comissões Especiais;
e) explicação pessoal.

11 - SEGUNDA REUNIÃO

1 - Das 17 às 19,30 horas:

a) L', 2.' e 3.' discussões de projetos e respectivas vo-
tações;

b) discussão e votação de projetos vetados;
c) leitura, discussão e votação de redações finais;
d) discursos de oradores previamente inscritos.
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"~ 1.9 - Esgotada a matéria para que se houver consignado
certa hora, passar-se-á a tratar da que se lhe seguir. Esgotada a ma-
téria de uma parte da Ordem do Dia, poder-se-á tratar imediatamen-
te da que se achar noutra parte.

~ 2.9 - Para a leitura e apresentação de pareceres, projetos,
indicações, comunicações e requerimentos, cada Deputado poderá
falar uma só vez e por dez minutos; para os oradores inscritos na
conformidade do item d da Ordem do Dia da segunda reunião, o
prazo será de 30 minutos.

~ 3.9 - Qualquer proposição apresentada à Casa, depois de
esgotada a Ordem do Dia, só será objeto de deliberação na reunião
seguinte.

~ 4.9 - Para efeito da pauta prevista no Regimento Interno,
será lavrada e impressa apenas uma Ata das duas reuniões especifi-
cadamente, a ser lida e apl'Ovada na primeira reunião do dia útil sub-
seqüente. "

Art. 113 - Finda a segunda reumao e antes de levantá-la, o
Presidente organizará e lerá a Ordem do Dia das duas reuniões sub-
seqüentes. "

Art. 2.• - Pelo comparecimento à segunda reunião ordinária,
o Deputado perceberá dois mil cruzeiros de diária.

Art. 3.9 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4.9 - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFID~NCIA, em Belo Horizonte, aos 31
de julho de 1961.

O Presidente: Castro Pires
O 1,9-Secretário: Wilson Modesto Ribeiro
O 2.•-Secretário: Godofredo Prata
Publicada no "Diário da Assembléia" de 2-8-61.

RESOLUÇÃO N.~ 510

Modifica os artigos 100, 103, 111 e 113 do Re-
gimento Interno da Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promulga:

Art. V - Os artigos 100, 103, 111 e 113 do Regimento In-
terno, modificados pela Resolução n.9 437, de 31 de julho de 1962,
passam a ter a seguinte redação:

Art. 100 - A reunião ordinária realizar-se-á nos dias úteis,
exceto aos sábados, iniciando-se os trabalhos às quatorze horas, pelo
relógio da casa, e com a duração de quatro horas.

Art. 103 - O prazo de duração da reunião poderá ser pror-
rogado, uma só vez, a requerimento de qualquer deputado, salvo quan-
do se tratar de discussão e votação de projeto.

~ 1.. _ O requerimento de prorrogação poderá ser verbal,
devendo prefixar o seu prazo, que não deverá exceder à metade do
prazo regimental para duração de uma reunião.

~ 2.• - No tempo da prorrogação, não se tratará de outro assun-
to senão do que a determinou.

~ 3.• - Quando a prorrogação se destinar à votação só pode-
rá ser considerada com a presença da maioria absoluta dos deputados,
verificada de oficio, pelo !Presidente.

~ 4.• - O requerimento de prorrogação poderá ser apresen-
tado à l\Iesa até o momento de anunciar o Presidente a ordem do
dia seguinte.

~ 5.• - Se, ao ser requerida a prorrogação da reunião, houver
orador na Tribuna, o Presidente o interromperá para submeter a
votos o requerimento.

~ 6.• - Aprovado o requerimento de prorrogação, não poderá o
seu prazo ser restringido, salvo se encerrada a discussão da matéria
em debate, a votação, ou a oração do deputado.

~ 7.• - Antes de finda uma prorrogação, poder-se-á requerer
outra, no caso do ar!. 103. "in fine".
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"Art. 111 - A Ordem do Dia, que será impressa e distribuída a
todos os deputados, antes da reunião, organizar-se-á na conformidade
dêste Regimento, e do seguinte modo:

Primeira Parte - Das 14 às 15 horas:

Leitura e aprovação da ata.
Expediente, inclusive leitura e apresentação de pareceres, in-

dicações, comunicações e requerimentos.
Leitura e aprovação de redações finais.

Segunda Parte - Das 16 às 18 horas:

1 L', 2.' e 3.' discussões de projetos e respectivas votações.
2 - Leitura e aprovação de redações finais.
~ 1.. - Esgotada a matéria para que se houver consignado

certa hora, passar-se-á a tratar da que se lhe seguir. Esgotada a ma-
téria de uma parte da Ordem do Dia, poder-se-á tratar imediatamente
da que se achar noutra parte.

~ 2.• - Para a leitura e apresentação de pareceres, projetos,
indicações, comunicações e requerimentos, cada deputado poderá
falar uma só vez e por dez minutos.

~ 3.• - Qualquer proposição apresentada à Casa depois de es-
gotada a Ordem do Dia, só será oujeto de deliberação na reunião
seguinte. "

"Ar!. 113 - Finda a hora da reunião, organizará o Presidente
a ordem dos trabalhos do dia seguinte, anunciando-se antes de levan-
tar a reunião.

Parágrafo único - Se a Ordem do Dia fôr dividida em duas
partes, o tempo destinado à primeira não poderá ser excedido por
espaço superior a um quarto de hora,"

Ar!. 2.• - Esta resolução entrará em vigor a partir de 1.. de
fevereiro de 1963.

Art. 3,. - Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente a Resolução n,. 437, de 31 de julho de 1961.

PALÁCIO DA INCONFIDENCIA, em Belo Horizonte, aos 22
de dezembro de 1962.

O Presidente: (a) - Pio Soares Canêdo
O 1"-Secretário: (a) Euclides P. Cintra
O 2"-Secretário: (a) - Hélvio Moreira

Publicada no "Diário da Assembléia" de 29-12-62.

RESOLUÇÃO N.~ 645

'Altera o Regimento Interno .da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais.

A f\~se!nbléia .Legislativa do Estado de Minas Gerais promul~a:

Ar!. 1.. - Fica criada a Comissão do Polígono da Sêca, com-
posta de 5 membros, respeitando, tanto quanto possivel, o principio
de proporcionalidade contido no artigo 35, do Regimento Interno.

Ar!. 2.• - A Comissão tem por finalidade:

a) estudar os problemas da área mineira incluida no polí-
gono da sêca e no setor de operação da Superintendência de Desen-
volvimento do Nordeste - (SUDENE);

b) sugerir soluções à Administração Pública e aos Governos;
c) pronunciar-se sôbre qualquer proposição referente ao as-

sunto.

Art. 3.• - Esta 'resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DA INCONFIDENCIA, em Belo Horizonte, aos 11
de dezembro de 1964.

O Presidente: (a) - Walthon de Andrade Goular!
O 1.••Secretário: (a) - Luiz Fernando Azevedo
O 2.•-Secretário: (a) - Waldir Morato

Publicada no "Diário da Assembléia" de 15-12-64.



RESOLUÇÃO N.~ 737

Acrescenta item ao artigo 30 do Regimento
Interno.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promulga:
Art. 1.. - Fica acrescentado ao artigo 30 do Regimento In-

terno o seguinte item:

"XIV --:...de Siderurgia e Mineração".

Art. 2.• - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta resolução em vigor na data de sua publicação.

PALACIO DA INCONFIDP.:NCIA, em Belo Horizonte, aos 22
de dezembro de 1965.

O Presidente: (a) - Jorge Vargas
O 1.••Secretário: (a) - João Navarro
O 2,o-Secretário: (a) - Ânuar Fares.

Publicada no "Diário da Assembléia", de 24-12-65.

IMPRENSA OFICIAL
BELO HORIZONTE

1966

SSi:.M6U:.! Lt.GiSLATIVA. MG
fiOCUrz.doria
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