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RESOLUÇÃO N.o 28

CONTÉM O REGIMENTO INTERNO

DA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PUBLICADO NO "DIÁRIO DA ASSEMBLéiA" DE 23 DE OUTUBRO DE 1951



LEI N.9 1.106, DE 23 DE AGOSTO DE 1954

Fixa em setenta e quatro o número de
Deputados à Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Arl. 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 5.9 da Constituição do Estado.

Art. 2.9 - Revogadas as disposições em contr~rio, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

:\Iando, 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 KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Maurício Chagas Bicalho

Publicada no "M. G." de 24-8-1954



HESOLUÇÃO N.• 75

Modifica o Regimenlo Inlerno.

Art. 1.. - Modifique-sc o Hcgimcnto Interno, nos seguin-
tes têrmos:

a) O art. 94 scrá assim rcdigido: É facultado aos lidercs
da maioria, da minoria e das' bancadas, cm caráter exccpcional,
cm qualquer hora da rcunião, salvo quando sc CStivCI' discutindo
ou yotando algum projcto, usar da palavra pelo tempo que lhe
fôr prefixado pclo Prcsidcntc, para trataI" de assunto quc, por sua
relcYância e Ul"gência, intercsse à Assembléia ou para rcsponder
críticas dirigidas às bancadas a que pcrtcnçam".

b) Acrcsccntcm-sc, ao aI"t. 21G, os seguintes parágrafos:
S 1.9• Havcrá um li \TO dc inscrição de oradores que desejem
falar sôbre os projetos, em qualqucr discussão, fazendo-se a ins-
cri~'ão dcsde o momcnto em quc fôr anunciada a discussão rcs-
pectiya do projcto. Aos Dcputados inscritos, dará o Presidente
a palalTa, succssivamcntc a um de cada bancada,

S 2.. 1\ão cstando prescnte- o Deputado inscrito de uma
bancada, quando lhc fôr conccdida a palavra, será esta transferi-
da a outro da mcsma bancada, que também csteja inscrito, pcr-
dendo o auscnte a sua inscrição.

~ 3.0 Sc não houvcr orador inscrito para falar sôbrc um
projeto, cm qualqucr das suas discussõcs, será esta, depois anun-
ciada, declarada cnccrrada".

Art. 2.. - Revogam-sc as disposições cm contrário, en-
tl'U11doa prcscntc lci em vigor a partir do p."imciro dia da pró-
xima seção ordinária.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizontc aos 27 dc maio
de 1953.

Publicada no "D.A." de 28-5-1953.



RESOLUÇÃO N.9 123

Fixa o subsidio do Governador c do "ice-Governador para o qUlll-
qiiêIlio de 1956 a 1961 c o subsidio c a ajuda de custo dos Deputados
à Asscmbléia Legislativa do Estado de Minas Gcrais, para o qiiin-

qüênio de 1955 a 1958.

A Assembléia Legislativa do Estado de ~linas Gerais promul.
ga:

Ar!. 1.9 - Ficam os subsidios do GovernadO!' e do Vice-Go-
vernador do Estado, no qiiinqiiênio de 1956 a 19!i1, fixados, nos
têrmos da Constituiç.ão, respectivamente, em Cr$ 288.000,00 (tlu-
zen tos 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 subsidios, perceberão, em cada exercicio, uma ajuda
de custo, correspondente a um mês de subsidio.

Ar!. 2.9 - Fica estipulada, para a próxima Legislatura, em
Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros), a parte fixa do subsidio men-
sal dos Deputados à Assembléia Legislativa do Estado de l\[inas
Gerais e em CrÇ~400,00 (quatrocentos cruzeiros) a sua parte variá-
vel, correspondente ao comparecimento às reuniões.

~ 1.9 - A parte variável só será deYida ao Deputado, medi-
ante a sua presenç.a à reunião, e àqueles que se ausentarem, em co-
missão externa, no periodo de funcionamento da Assembléia Le-
gislativa, sendo que, no recesso desta, somente aos membros da Co
missão Permanente.

~ 2.9 - Não serão permitidos o abono nem a justificativa d
falta à reunião.

Ar1. 3.9 - 1Ta instalação de cada sessão legislativa, terá
Deputado direito a uma ajuda de custo, no valor de Cr$ 24. OOO,O(
(vinte e quatro mil cruzeiros).

Art. 4.9 - Será de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a ver
ba mensal destinada à representa~'ão do Presidente da Assembléia.
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Ar!. 5 .• - Fica o PodeI' Executivo autorizado a abril" os cré-

ditos nccessúl"ios para fazer facc ús despcsas dceorrcntes do cum-
primcnto dcsta resolu~~iio.

Ar!. 6:' - Rcvogadas as disposições em contr:írio, entrarÍI
esta resoluçiio Clll vigor na dala dc sua publicaçiio.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de no-
vembro de 1954.

(aa) O PRESIDENTE: José Hibeiro Pena

O 1.. SECRETAHJO: l\lagalhiies Carneiro

O '2 .• SECHETAHIO: Celso :\[olla.
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RESOLUÇ;W N .• 131

Modifica os artigos 13, S L" do art. 96 e 145 do Regillll'llto Interno.

Arl. 1.. - O arl. 13 do Rcgimento Intcmo passa a ter a
seguinte redação.

"Ar!. 13 - A Assembléia Legislatiya I'eunir-se-á, ol"(linária-
mentc, na Capital do Estado, independentemente ele co;)vocação
a 15 de junho ele cada ano, e funcionará até 15 de dezembro,
nos têrmos do ar!. 8 .• da Constituição Estadual (ar!. 1:' da Lei
Constitucional n.o 1), e, no primeil'o ano de caela legislatura, a
sccção tel'á inicio a 1.. de feycI'ciro para terminal' a lil de dez<;m-
bro (arl. 2.0 da Lei Constitucional n.o 1)".

Ar!. 2.0 Supl"imam-se. no S 1.. do arl. 96 as seguintes
expressões:

"respeitado o disposto no ar!. 13 dêste Regimento".

AI-I. 3.0 - O ar!. 14 5 passa a tCI' a seguin te rellação: "Ar!.
145 - As pl"Oposições quc não tiverem solução até o fim de cada
legislatul"a, salvo os projetos de reforma constitucional, os pI'ocessos
de prestação de contas do Governaúor do Estado e os trabalhos
da Comissão Permanente, serão considerados findos c arquivados,
não pre\'alecendo pareceres, discusões c yotaçõcs pon'cntura
havidos".

AI'1. 4.0 - Reyogam-se as disposições cm contrúl"io.

Palúcio da Inconfidência. em Bclo Horizontc. aos 18 de ja-
neiro de 1955.

Publicada no "D.A." de 25-1-1955.



TíTULO I

DA ASSEM/JU_'J..\ LEGISLA 1'IV.4

ClPiTULO I

DISPOSIÇuES PRELlJII.YARES

Art. 1.0 - A Assembléia Legislativa compõe-se de Deputa-
.oos, repI"eSentantes do povo mineiro, eleitos na forma da lei pelo
período de quatro anos.

AI'I. 2 .• - (, de setenta e dois (.) o número de Deputados.

Art. :3." - A Assembléia LegislatÍ\'a tem por sede o Palúcio
da Inconfidência, nesta Capital.

CAPJTULO Il

[) a in s Iai (/(;tlO d (l •.1sSc III b 1éia

Art. 4." - No primeiro ano de cada legislatura, a primeiro
de fc\'ereiro, ÚS quatorze horas. indepel1llente de convocação, reunir-
sc-ão, no Palúeio da Ineonfil1l'ncia, os Deputados diplomados ú
Assembléia LegislatÍ\'a.

Art. 5." - A reunião serú presidida pelo Deputado mais
idoso presente, o qual. ao declarú-la iniciada, convidará dois outros
para secretúrios, organizando, em s~'guida, lista dos diplomados, dos
eleitos e suplentes, de que se darú conhecimento ao Plenúrio.

Ar!. n." - O Presidente de pé, no que serú acompanhado
pelos presentes, profeI"irú o seguinte compromisso.

"Promclo {Iuardar as ConstiluÍl;ões do Eslado c da Re-
pública c descmpcnlwr. fiel c lcalmcnle, o mandalo quc me
foi confiado".

(") Modificada pela Lei n: 1.100, de 2:{-S-1!l54.
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S 1.. - Em scguida, scrá fcita pclo 1.0 Secrctário a chamada
dos demais Deputados, c cada um, ú medida que fôr sendo profe-
rido o scu nomc, rcspondcrá. - ":\ssim o promcto".

S 2,. - O Dcputado quc compareccr posteriormente scrá
conduzido ao I"ccinto paI" dois outros que o Presidente designar, e
prestará, em voz alta, o compromisso.

Arl. 7.° - Verificada a presença da maioria dos Deputados,
proceder-se-á à eleição da ?Ilesa, por escrutinio seci-eto. .

Art. 8.° - Haverá uma cédula para cada cargo. Os Depu-
tados, por ordem de chamada, depositarão na urna a sohrccarta
fcchada, contendo os votos.

AI"t. 9.° - Se, em primeiro escrutinio, nenhum dos candi-
datos ao CUI'gO dc Presidente obtiver o voto de mais da metade
dos membros da Assembléia, proceder-se-á segundo, considerando-
se eleito o mais votado e, em caso de empate, o mais idoso.

Art. 10 - O PI'esidente proclamará os eleitos e lhes dará
posse dos respectivos CUI"gOS.

Pa1'Úgl"afo único - Se o Presidente da reunião fôr deito
Presidente da Assembléia, a posse do cal'go ser-lhe-á dada pelo
1.. Vice-Presidente, já empossado.

Art. 11 - A declaração de instalação da Assembléia será
feita pelo seu Presidente, de forma solene, de pé, no que será
acompanhado pelos presentes.

:\1'1. 12 - A eleição da ~lesa, com a noticia da instalação
da .-\ssembléia, será comunicada ús altas autOI'idades do Estado,
do Pais e dos demais Estados da Federação .

.\I.t. 13 - Encerrando a reuni~lO, o Presidente convocará
o::tr~l pai':! o dia seguinte, a fim de procedcr-sc ú clcição da
CO:~1is:;~io Permancnte, que funcionará até 15 de junho, data em
que a Assembléia Legislativa reiniciará seus trab:!lhos. (' ) .

CAPíTULO III

Da Mesa

:\rt. 14 - À ~lesa da Asscmbléia compete a direção de seus
trabalhos .

.-\rl. 15 A ~lesa compõe-se do Presidente, de dois Vice-
Presiden tes e de quatro Secretários.

(') .lIodifieado pela RESOUJÇ.-iQ lI.' 131, de 18-1-1955.
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Art. 16 - Tomarão assenlo à Mesa o Presidenle e Secre-
tários.

S 1.. - O Presidenle conYÍdarú um Deputado para substituir
o Secretúrio, na ausência eventual dêste.

S 2,. - A Mesa pel'manecerú sempre com pieI a duranle U

reunião, não podendo nenhum de seus memhl'os deixar a eadeil'u
antes de convocado seu substitulo.

Art. 17 - A mesa eleita no i nicio de cada sessão legislativa
ordinúria servirá também nas sessões extraordinúrias.

Parágrafo único - O mandalo dos membl'os da Mesa tel"-
mina com a posse dos sucessores eleitos para a sessão ordinúria
seguinte.

Art. 18 - Os membros da l\lesa, além da Comissão exe-
cutiva, somente poderão fazer parle da Comissão Permanenle.

Art. 19 - Compele à Mesa, além de outl"US atribuições
regimentais:

I - Tomal' as providências nccessúrias à l'egulal'Ídade dos
trabalhos legislativos;

II - dirigir os sel"YÍços da Asscmbléia duranlc as sessõcs
legislativas e seus interregnos;

III - prover a policia inlerna da Asscmbléia;
IV - propor à Assembléia a criação de lugares necessúrios

ao serviço de sua Secrctaria;
V - prover aos lugares da Secretaria;
VI - nomear os funcionúrios da Assembléia e conceder-lhes

licenças e aposentadoria;
VII - dar parecer sôbre pedido de insel"ção em Ata de

documentos não oficiais.

Art. 20 - Na última reulllao da sessão lcgislativa, a Mesa,
por intermédio de seu 1.. Secretário, farú à Assembléia relalól'Ío
dos trabalhos desta, durante a sessão.

SECÇÃO I

Do Presidente

Ar!. 21 - O Presidenle é o órgão da Assembléia quando
ela sc enuncia coletivamente.

Art. 22 - Além de oulras atribuições previstas neste Hegi-
menlo, compete ao Presidcnle:

I - Abrir, prcsidil" e enccnar as rcunlOes da Assembléia;
II - fazcr ler as alas pelo 2.. Secrelário, submetê-Ias a

diseus9ão e votação e assiná-las, depois de aprovadas;
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III - fazer ler o expediente pelo 1.. Secretário;
IV - dar posse aos Depulados;
V - anunciar a ordem do dia e o número de Deputados

presentes;
VI - sulJmeter a discussão e volação a maléria em paula;
VII - anunciar o resultado das votações;
VIII - nomear membros de comissões especiais, criadas

pela Assembléia e de acôrdo com a indicação dos lideres das
bancadas;

IX - designar, em caso de vaga ou impedimenlo, conformc
indicação dos lideres de bancadas, substitutos aos membros de
comissões, exceto os da Comissão Executiva e da Comissão
Permanente;

X - promover e regular a pulJlicação dos trabalhos da
Assembléia;

XI - organizar a matéria para a ordem do dia da reunião
seguinte;

XII - informar à Assembléia sôbre qualquer queslão de
ordem ou de prática parlamenlar,

XIII assinar as resoluções e mensagens da Assembléia;
XIV assinar a correspondência destinada ao Presidente

da República, Presidentes da Câmara dos Deputados e Senado
Federal, Ministros de Estado, Secretál"ios de Estado, Presidentes
das Assembléias e autoridades diplomáticas;

XV - convocar sessões c reuniões extl'aordinárias;
XVI - presidir às reuniões da Comissão Executiva, com

direito a voto e às reuniões da 'Comissão Permanente, com direito
a voto de desempate;

XVII - substituir o Governador do Estado. na hipólese
prevista no ~ 1.. do art. 46 da Constituição Esladual;

XVIII - decidir, conclusivamente, as questões de ordem
suscitadas em Plenário;

XIX - promulgar as resoluçõcs legislativas e os projetos
de lei velados pelo GovernadO!' e por êle não promulgados
(Constituição Estadual, art. 30, ~ 6.0),

Art, 23 - Ao Presidente, como fiscal da ordem, compete
regular os trabalhos da Assembléia, tomando as providências
necessárias ao andamento normal de suas reuniões, e especial-
mente:

I - fazer observar as leis e êste Regimento;
11 - interromper o orador que se desviar do ponlo em

discussão, falar contra o vencido, faltar à consideração à Assem-
bléia ou a algum de seus membros e, em geral, aos representantes
do Poder Público, chamando-o à ordem e retirando-lhe a palavra;
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111 - chamar a atenção ao oradol" que tel'lninm" a hora de

expediente e da ordem-do-dia, ou ao se esgotar o tempo em que
tem direito de ocupar a tribuna;

IV - não permitir a publicação de expressões e conecltos
vedados pelo Rcgimento;

V - suspender a reunião, se as circunstflllcias o eXIgIrem;
VI - zelar pelo prestígio da Assembléia e dignidade de

seus membros;
VII - fazer reiterar os pedidos de informações endereçados

às autoridades do Estado;
VIII - dar ciência ús autol'Ídades supel'Íores de que niio

foram atendidos os pedidos de Ínfol'lnações já reiterados.

Art. 24 - Só na qualidade de membro da Comissão Exe-
cutiva poderá o Presidentc ofereceI' projetos, indicações e reque-
rimentos; poderá, porém, tornai" parle na discussão de qualquer
assunto, desde que passe a cadeira a seu substituto.

Parúgrafo único - Somente nos escrutinios secretos, ou
para desempatar a votação, terá o Presidente direito a voto.

SECÇÃO II

Dos Vicc-Prcsidcntcs

Art. 25 - Para supl'Ír a falLa do Presidenle haverú dois.
Vice-Presidentes.

~ 1.9 - Sempre que o Presidente não se achai" no reeinto
à hora regimental do inicio dos trabalhos, o 1.9 Vice-Presidenle e
em sua falta, o 2.9 Vice-Presidenle o substiluirá no exercício de.
suas funções, que lhe caberão, logo que fÔI" presenle.

~ 2.9 - Proeeder-se-á da mesma forma, nos casos de impe-
dimento do Presidente ou quando êste se ausentar, durante a.
reunião.

SECÇÃO III

Dos Secretários

Art. 26 - São atribuições do V Seeretário:

I - fazer a chamada dos Deputados;
11 - ler à Assembléia a Íntegra dos ofícios das altas auto-

ridades da República e do Estado, bem como as proposições para
discussão ou votação e, em sumário, qualquer outro papel do.
expediente;
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III - dcspachar a matéria do cxpcdicntc;
IV - reCebeI" e fazer a cOITespondência oficial da Asscmbléia;
V - fazer rccolhcr c guardar cm boa ordcm as proposições;
VI - distribuir papéis às Comissões;
VII assinar, depois do Presidente, as rcsoluções legis-

lativas;
VIII proceder à contagem dos Deputados, em processo de

verificação de votação;
IX - inspecionar os trabalhos da Sccretaria e fiscalizar-lhe

as dcspcsas, interprctando e fazendo observar o rcspectivo Regu-
lamento;

X - providenciar a entrega, em tempo, aos Dcputados, dos
.avulsos impI'cssOS da Ordem-do-Dia;

XI - assentar o resultado da votação das proposlçoes ou
papéis à sua guarda, autcnticando-os com sua assinatura;

XII - sobrepor emendas aos projetos de lei, recebidos sem
.clas.

Art. 27 - São atribuições do 2." Sccretário:

I - fiscalizar a rcdação das atas c proceder à sua lcitura
em Plcnário;

II - assinar, depois do 1.9 Sccretário, as resoluções lcgis-
lativas;

III - rcdigir a ata das reuniõcs secI'ctas;
IV - auxiliar o 1.9 Secrctário na vCI"Íficação de votação e

.na correspondência oficial da Assembléia.

Art. 28 - Compctc ao :l.9 e 4.9 Secretários, além da subs-
:tiluição dos dcmais, auxiliar na verificação de votação, votação
nominal c clciçõcs.

Art. 29 - Os Secretários substituir-sc-ão na ordem de sua
enumcração, e, ainda nesta ordcm, substituirão o Presidentc, na
falta ou impedimento dos Vice-Presidentes.

CAPlTULO IV

Das Comissões

SECÇAO I

Disposições preliminares

Art. 30 - Durantc a sessão legislativa ordinária e na
,ordinária funcionarão na Assembléia as seguintcs comissões, que
:serão nomcadas pelo Presidente da Mesa, na conformidade dos
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])arágrafos 2." e :i." do art. 31, no comêç'o llc cada sessão legis-
latÍ\"a, ú exceção da Execuliva, que serú eleita nos têrmos do
nrl. 17:

I - Exeeuliva;
II - de Constiluição, Legislação e Jusliç'a;
IH - de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas;
IV - de Agricultura, Indúsll'Ía e Com(~rcio;
V - de Transportes, Comunicações e Obras Públieas;

VI de Trabalho e Onlem Social;
VII de Educação e Cultma;

VIn de Saúde Pública;
IX de Segurança Pública;
X de Assun los l\lun ici pais e In leresladuais;

XI de Redação;
XII - de Sel'\'iço Público.

Parúgrafo único - A Comissão Permanenle funcionarú du-
rante o recesso parlamen lar.

Art. 31 - As Comissões compor-se-ão de cinco membros
cada uma, exceto: a Execuliva, que serú inlegrada pelos membros
da l\Iesa; as de Constituiç'ão, Legislação e ,Jusliça; de Finanças, Or-
çamento e Tomada de Contas que teI'ão sele membros; e a Perma-
nente, dezoito.

S I.Q
- 1\0 inicid de cada legislalum, a nomeaç~ão dos mem-

bros das comissões sel'ú feila, após a instalaç'ão dos trabalhos, em
15 de junho.

S 2." - Os membros das comissões, excetuados os da Comis-
são Executiva e da Permanente, serão nomeados pelo Presidente
da Assembléia alendendo ú indicação dos líderes das hancadas e,
lanlo quanto possivel, a represenlação proporcional dos parlldos.

S 3.0 - A nomeaç'ão far-se-ú dentro de cinco dias, a contar
da inslalação da sessão, sendo a título prccúl'Ío a dos represenlan-
tes das baneadas que se não houverem manifestado dentro daquele
prazo .

S 4.0 - Haverú tantos suplenles, indicados na forma dêsle
artigo, quantos foram os membros das comissões da Assembléia,
snlyo os da Comissão Executiva e da Permanente.

S 5," - Os substitutos permanentes tomarão parte nos tm-
balhos da Comissão, sempre que qualquer membro efetivo de seu
partido esteja licenciado, impedido, ou não se ache presente no ini-
cio das deliberações.

Art. 32 - A Assembléia poderá criar comissões temporá-
rias, ou especiais, internas ou externas que se exllnguem uma vez
preenchido o fim a que se destinarem,

:!
~••••j
•••:iie
••
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S 1.. - As comissões internas em que se compreendem as
de inquérito, destinam-se ao estudo de determinado assunto, sujei-
to à apreciação da Assembléia.

<: 2.• A constituição de comissão especial dependerá de apro-
vação da Assembléia ou de requerimento subscri.to por um têrço de
Deputados.

S 3.• - O requerimento para constituição de comissão especial
será subscrito POl' cinco Deputados, no minimo, e indicará, desde
logo, o assunto que haja de tratar c o número de membros que a
deverão compor,

S 4.• - As comissões externas são constitui das para participar
de atos em que a Assembléia haja de representar-se,

S 5.• - Quando a constituição da comissão externa implicar
em despesas para os cofres públicos, será ouvida a Comissão Exe-
cutiva, que poderá dar parecer favorúvel a respeito, se houver saldo
na respectiva verba orçamentária.

Art. 33 - As comissões de inquérito sàmente poderão ser
criadas para conhecer de fatos determinados mediante requerimento
de um têrço dos membros da Assembléia e deliberação da maioria e,
para sua atuação, terão, por subsidiárias, normas constantes do Có-
digo de Processo Penal.

Art. 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 dir'eito de opção, prevalecerá
a escolha para as duas 'primeiras.

Ar!. 35 - As comissões se organizarão, em regra, dividin-
do-se o número de membros da Assembléia pelo número de mem-
bros de cada comissão e o número de Deputados de cada bancada
pelo quociente obtido. O quociente final representará o número de
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 por ventura existentes.

Ar!. 36 - Os membros da Comissão Permanente serão elei-
tos no fim de eal!a sessão legislati\":l, por escrutínio secreto, dentre
os nomes indicados pelos lideres de bancada, em número de dois
'para cada lugar a ser preenchido na Comissão. Os membros da
primeira Comissão Permanente de cada legislatura serão eleitos na
forma do art. 13 dêste Regimento,

S 1.. - A Comissão, em sua primeira reunião, elegerá dois
Secretários.

S 2,. - Os membros da Comissão são inelegíveis para o inter-
valo seguinte,



- 17 --

~ :l." - O 1." Seerelúrio da Comissão Executi\'a contillllarú a
excrccl' tôdas as atrihui~'iies que lhe s:io confel'idas neste RegillJento,
durante o funeionamento da Comissão Pcrm:lI1ente.

SECÇ.\O II

J)a rcuJliii.o

eomiss(ics, cm rcgra serão pú-
scm dil'l.~ito a voto, qualqm'l"

Arl. :i7 - Até tl'és dias de[)ois de conslituída, cada cOlniss,io
IJI'oc('dcrú ú cscolha, por escrutínio secreto, de um 1'l'esiden\e e UIII
\"ice-Presidcnte.

AI,t. :18 - As comissiies rcunir-se-ão ordinúriamen!l' nu edi.
fício da :\ssemhléia em sala própria e dias pl'ôviamente designados,
c exlraol'lli núriamenle ('on \'oc:lllos pelo Presiden te, de oficio ou a
requcrimento de qualquel' de seus IIlemhros,

Parúgrafo único - Qual(!uer cOII\'oea~':io de eomiss:io serú
anunciada pelo "Diúl'io da ASSClIlhl{'ia", com vinIl' e quatro horas de
antecedêneia, e dcsigna~'ão de dia, lIonl, Jocal e ohjeto da rcuni:io,

Ar!. :HI - As I'euni(ics das
hlicas, podendo delas participar,
Deputado.

Parúgrafo único - Os tntballIos das cOlllissiies, ú exce~'ão dos
da Pcrmanelltc, serão se('I'etariados POI' funcion:írio da Ass~'llIhléia,
requisitado pclo resp('('(i\'o PI'esidente,

AI,t. 40 - :\s comissiies n:io sc rcunirão no mOlllento das \"(1_

taçiies, e, quando anteriormcnle rcunidas, suspendcrão os tra/wlhos,
a fim de que seus memhros voltem ao P!cnúl'io.

Art. 41 - O "Diúrio da Asscmhléia" publiead, pcrman 'ntc-
IIIcnle, a rela~'ão das comissõ('s, com a dcsignaç:io do local, dia e
hora das suas rcuni(ics e os 1I0mcs de seus membros e suplentcs,

SECÇ.\O JII

J)as atribuições

Arl, .12 - As Comissiies têm por objeti\'O cstudal' (' ('milil"
parccer sôhre os assuntos suhmetidos rcgimcntalmente a scu exame,

Panígl'ufo único - As denominações de ('ada eomissão de.-
clara, em regra, os assunlos que lhe s:io pertinentes,

Art. 4:J - Compete ú Comissão Exccutiva:

I - provideneim' sôbre a regularidade dos trabalhos
legisla ti vos;

II - dirigir os sCI'vi~'os da Asscmbléia, durante as sc."sôcs
legisla li vas e in tcrregnos;

III - prover ú policia inlerna da Assembléia;
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IV - organizaI' e submeter :i apl'o\'a~'ão da Assemhléia o He-
,glllamento da Secl'etaria, em que se fixem o qu:uIro de seu funcio-
lJalismo, vencimentos, condições de in\"l'stidura, acesso e deveres
~Ios funcionários:

V - propor :i Assembléia a criação de lu"ares necessill"ios,
~1O quadro do funcionalismo de sua Secrelm'ia;

VI - nomear, promon'r, demitir, suspender e licenciar os
1'unl'ionários da Se('I'c!aria e pessoal suhalterno, ,ohedecido o dis-
]lOsto a respcito no Estatuto dos Funcionários PúbHcos Estaduais,

Ar!. .u - À Comissiio de Constitui~'ão, Legish,{'ão c .rusti~':t
compele manifestar-s~~ sô!>re o aspecto juridico, legal ou constitucio-
nal das proposiçõcs, apreciando ainda a conveniência dos Projetos
de I.ei submctidos a scu estudo,

Art. -15 - À Comissão de Finanças, Orçaínenta c Tomada de
Con tas com pcte man irestar-se sôhre qualqucr proposição, inelusi vc
as que forem da atribuição de outra Comissão, desde' que, direta ou
indiretamente, 'possam afetar a receita ou despesa pública,

Art. 4ll - A Comissão de Redação compete dar fom1a defi-
llitiv.a uos Frcjetcs de Lei aprovados em última discussflO e aos que,
.em segunda discussão, tenham recebido emenda de mais (Te uma
.Comissiío,

Parágrafo único - A redação, par'a terceir:t discussão, de
Pl'Ojeto emendado cm segunda será feita Jlela comissiio que o houver
:.apresentado ou sôbre êle dado parecer,

Art. 4i - À Comissão Permanente compete, (lcl-referendulll

,la Assemhléia Legislativa:

I - elaborar Projetos de Lei e de resoluçãe;
Ir - resolver sôbre pedido de licença para IH'ocesso ou

pris:io de Deputado;
III - conceder licença ao Governador para auscntm'-se do

Estado;
IY - examinar as propostas de Lei rercl"idas nos itens lU c

IV tio art. 2i, tia Constituição do Estado;
V _ cooperar com os demais poderes estaduais para a obser-

\'úncia da Constituiç.ão e das Leis,

Parágrafo único - Dentro de dez dias após o lt1lCIO de cada
sessão legislatiya, o Presidente da Assembléia apresentará relatório
dos trabalhos da Comissão Permanente, sujeitando-o à aproyação
da Casa, Para discurssão, será o relatório publicado com antece-
dência de dez dias,

Ar'l. 48 - Às Comissões temporárias compete o desempenho
das atribuições que lhes forem expressamente conferidas pela As-
sembléia Legislativa,.
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SECÇ,\.O IV

Dos ImiJaI/lOs

Art, 4!1 - Os tnlhalhos das comissões ohedecehio Ú OIdl'm
,cguinle:

I - leitura, discuss:io e apro\'a~':io dn ata;
II - distrihuição da maté"ia pelos relatores;
III - leitlll'a dc 'pan'ceres;
IV - leitura, discussão e votação de requerimentos, rel:ttó-

rios, memol'iais e parecel'es sôhre assunto suhmetido :'t aprecia~'ão
tia Comissão,

Si:' - A Comissão poderú alterar a ordem de seus trahalhos,
a rl'querimento de qualquel' de seus memhros, e mediante apl'ovação
de sua maioria,

~ 2:' - De cada "ellllião la\'I':II'-se-ú ala resumida, que seI'Ú pu-
blicada no "Di:'u'io da Assemhléia",

Art. ;j() - - :\ dislrihui\':io da lllalél'ia suhmetida Ú aprccia~'ão
d;1 COllliss:io sl'rú feit:l pelo Presid:'ntc,

Farúgrafo Ílnko - Tratando-se de matéria urgente, como tal
considerada pela Assemhléia ou POI' ('ste Hegimento, o Presidl'nte
designal'ú rl'lator, an(:'s llll'SmO dl' rl'unida :1 COllli ssi"1O,

:\rt, i">I - As cOlllissôes deliherar:io POI' IllaiOl'ia de VOIWi.
com a jlresençade mais da mclade de seus mcmhros, compro\'a<la
pelas assinatul',ns lia ala respectiva,

Al't, 52 - Distl'ihuida a melllhro da Comissão qualquer /li 01-
térin, tCl'Ú êste oito dias para aprcsenta~'ão de parecel' escrito, pre-
cedido de relatório,

~ 1:,> - () Presidente da Comissão jloderú, a requerimento
fundamentado do relator, pl'olTogm'-lhe o prazo por quarenta e oito
horas, Esgotado êste, sem apresentação do parecer, o Presiden te desi-
~narú 1I0VO relator, a qUl'm serú imediatamente entregue o proees-
so, pelo prazo improrrogúvcl de três dias,

~ 2:' - Apresen tado o parecer, podel'ú a Comissão, por deli-
beração do Presiden te, e a requel'imen .10 do relatol' ou de qunlquel'
lIIemhl'o, mandar imprimi-lo em avulso, 'para melhol' apreciação da
matéria, cuja discussão fical'ú adiada pnra a próxima reuni:1o,

â 3," - Lido o pal'ecel', ou dispensada a sua leitura se es-
tiver impresso, sel'ú, de imediato, sujeito a discussão, pod .11(10 sôhre
o mesmo pronuncial'-se cada um (los memhros da COIüissão,

~ 4:' - Pam exame de parecer não im)JI'esso, lerú cnda mem-
bro da Comissão vista do processo pelo prazo improlTogúvel de
setenta e duns horas,
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~ 5.• - Encenada a discussão, proceder-se-á à yotaç:io do pa-.
recer, que, sc apro\"[l<lo em todos os têrmos, será tido C01l10 da Co-
1I1iss;io e, em seguida, assinada Jlelos membros presentes.

~ 6.• - Se tiyer o parecer sofrido alterações, com as quais
concorde o relator, scrá a êstc concedido pI'azo .até a reunião se-
guinte, para o redigi!" de conformidade eom a vencido.

~ 7.• - Sc o parccer do relator niio fÔI" adotado pela maioria
da Comissiio, o Presidente designará outro relatOl", qu;: lerú aprazo
dc três dias para aprcscntar pareccr.

~ 8.• - ~a hipótcsc dc aceitar a Comissão parccer di"crso, o
<lo primeiro relator passarú a consli [uir ,'oto em separado.

S 9.• - Para dcito da conlagcm dos \'olos relativos ao pa-
rcccI' scrão considerados:

1 - favorúveis, os "pcla conclusiio", "com rcslriçõcs" c "cm
separado", não di"ergentes da cont:iusiio;

11 - contrúl'ios os "vcncidos".

S 10 - Para facilidadc de cslndo, é pcnuitido ú Comissiio
di,'idir malél"ia sujcita a scu cxamc em pal'les, eom dcsigna~'iio dc
relalorcs parciais c um relalor gcral, dc modo que scja enviado ú
~Lesa um só parecer.

Ar!. 53 - Os parcccrcs apro\'ados em reunião da Comissiio
scr:io lidos na .-\sscmbléia pclo rcspccti \'0 relator c os valos vcnci.
dos pelos ,próprios Depulados, seus aulorcs, c enviado ú ~lcsa para
impressão.

S l." - Xas rcuniões secretas, dcliberar-se-á sôbrc a con\'cni-
ência dt\ screm os parcceres, nelas assentados, discutidos c \'olados
em reunião pública ou sccreta da Assembléia.

S :~." - Os parcct'rcs, valos em sepm'ados e emendas, quc dc-
vam sei" (Iiscutidos c votados em rcunião SeCI"eta, seriio cntrcgue~
em sigilo ú ~lcsa, dil'etamcnle pelo Presidcnlc da Comiss:io.

Arl. 54 - As pl'Oposições enviadas às Comissões quc niio ti-
yercm parecer dentro dc quinze dias deverão, indepcndcntcmente
dêlc, sel'cm incluídas cm Onlcm-do-Dia, ex-afficio, pelo Prcsidcnte, ou
a pedillo do primeiro dos seus signatários.

Ar!. 55 - Qualquer Deputado poderá assisli!' às ["cuniõcs c,
mediantc convite do Presidenle da Comissão, discutil' assunlos su-
jeitos a exame, aprescntal' exposições cscritas e sugerir cmendas,

Al'I. 56 - Quando um membro da Comissão retivcI', cm seu
poder, apcsar de reclamação escrita do seu Presidente, papéis que
a ela pertençam, será o falo comunicado, por escrito, ú Mesa.

Parágnafo único - O Presidentc <la Assembléia fará um apê-
lo ao Deputado, dando-Ihc vinte e qualro horas para atendê.lo, Ex-
pimdo o prazo, scm que os papéis sejam devolvídos, o Pl't'siclentc
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.da Assemhléia mnndarú proecdCl' iI I'cstaura~'ão do proccsso nomc-
ando sulJslilulo ao mcmbro falloso.

Art. 57 - A Prcsid{~ncia da scssiio das Comissõcs reunidas
eahl'rú .10 Pl'csidcntc mais idoso; 11:1 falta dos Prcsidcntcs ao Vicc-
pn'idcnlc mais idoso,

Ar!. 58 - A rcqucrimcnto dc cinco Dcputados, aprovado pc-
la maioria, podcrú a :\ss('mbléia constituir-sc cm Comiss.l0 Gcral
paI'a o cstudo dc qunlqucr assunto indicado na pcti~'ão.

Par{ll,p'afo único - Em Comiss.l0 Gcml, não Sc accilal'ú rcquc-
rimcnto. pam cncclTar a dis('ussão; todavia, ao Dcputado niio scrú
lícito falai' mais dc duas vê;(cs. no múximo 'por mcia hora dc cada
H';(. sôbrc o mcsmo assunto.

Arl, 5!J - Os pan'(,cl'CS sôhrc as ('s('olhas rpf('I'ielas no al'l.
25, n,~ XI, da Constitui(;iio do Estado, (' no al'l. 8:', ~ 2:, do Alo elas
Disposi~'ijcs Constitucionais Tl'ansitól'ias c sôhl'c oull':IS quc por lei
dep('I1(I~l'em dc apl'o\'a~'.10 ela Asscmbléia constarão exclusivamcntc:

a) d(' um relatório compl('lo sôhrc o cscolhido com as Jnfor-
lIla~'ões oh lidas pcla Comiss.l0. dc fOl'ma a possibilitar a vCI'ifica~'ão
das condi~'ões lcgais c qualidades csscnciais ao cargo;

b) da conclus.l0 sôhrc o clcmcnlos informativos, mcncionan-
do-sc na ala apcnas o resultado da vota~'ão do escrutínio sccreto,
sem que scja admitida (IUalqucl' dcclaração ou justifica~'ão dc \'oto,
excl'!o eom refcrência .1S ('ondiçõcs legais.

Ar!. (i0 - Scrão secretas as rcuniõcs da Comissão para deli-
hE'ral' sôhrc a indica~':10 dc nomcs panl os cargos a quc sc /'cfel'cm
os arts, :n, li 1.", 74, n.V I c 102, li Lv, da Constitui~'ão do Eslado c
ar!. 8,", ~ 2,v do Aalo das J)isposi~~c)cs Constitucionais Transitórias,
além de oulros pn'\'islos elll Lci.

Ar!. li! - As I'cunii)cs das Comissôes, salvo /'esoluç:l0 .cm
conlr:íl'io, só scrão .Hlmitidos os mcmbros da Asscmhléia c os fun-
cionúrios cm scn'i~'o cfcli\'o.

Pal'úgrafo único - Sllmcntc POI' ordem do Pl'csidcntc da
:\ssemhléia ou do da Comiss:l0 rcs'Pcctiva, poderú qualqucr fuucio-
núrio prcslar infonna~'ôes a 1)(~SSO<lSquc n.l0 scjam Dcputados sôhrc
as proposi~'()es cm andamcnlo c os assuntos dchalidos.

,\r!. li2 - A Sccrclaria rcmclcI'ú, no último di<l dc cad<l mês,
.aos Presidcnlcs da Assclllhlí'ia c da Comiss.l0 informa~'i)es suscintas
sôhre as 1)J'oJJOsi~'()es cm andamcnto, com a /'ela~'ão, sc fôr o C<lSO.
lanlo dos que dcpcndcm dc paI'cecr hú mcnos dc \'intc dias, quando
.dos quc estejam scm êle hú mais tempo.
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SECÇAO V

na lllldiência

:\ rI. li::! - :\ distribui~'ão de papéis :.s Comissões serú feita
pelo 1.9 Secretúrio, dentro de vinte c quatro horas, e no mesmo dia
remetidos ao respectivo Presidente, vor intermédio da Sc('re!aria.

Ar\. li4 - Quando distribuída (jualquer proposição a mnis
de uma Comissão, cada qual daI'á parecer sepnradamente. Se a pro-
]losi~'ão depender de 1);II'ecer da Comissão de Constituição, Legislação
e .Justiça, ser:' esta ouvida em primeiro lugar.

Panigrafo único - Sempre que a Comissão de Constituição,
Legislação e .Justiça, por sua maioria absoluta, conclui I' no parecer
pela inconstitucionalidade da proposição, serú esla enviada dire-
lamente à Assembléia, ainda quando já distribuida a outras Comis-
sões, para sua imediata inclusão na "Ordem-do-Dia"

Se a Assembléia julgar constitucional a PI'oposi~'ão. esta vol-
tarú a outl'as comissões, :.S quais tenha sido distribuida.

Ar\. li5 - Quando a ~[esa enviaI' qualquel' papel a uma Co-
missão e esta pretender que outra se manifeste sôbre a milti'ria, ou
com ela se reuna para deliberar a respeito, o Pl'esidente da Comis-
são el1\'iarú, no primeiro caso, ao Presidente da Assembléia. reque-
rimento escrito, e, no segundo, entender-se-ú com o Presidente da
outra Comissão. :-':esla última hipótese, ambos designarão, de comulJI
acônlo, a dat!l em que se realizarú a reunião conjunta .

..\xl. lHi - Quando um Deputado prdender seja súbre ('erl~
matél'ia ouvida delenninada Comissão, n'querê-lo-ú, por escrito, e a
Assembléia deliberaI'Ú por maioria absoluta.

SECÇAO \'1

nos Presidentes

AI'1. lij - Três dias após serem constituidas, rcunir-se-ao as,
Comiss(jes el1l uma das salas do Palúcio da Inconfidência, sob a di-
re~'ão do mais idoso, pam eleger Presidente e Vice-Prcsidente.

Parúgrafo único - Se não se I"ealizar a elei~'ão do Presidente
e do Vice-Presidente de qualquel" Comissão, dentro de três dias o
mais idoso de Sl'US membros continuarú na presidência, até que se
ve!"ifique a eleição.

Arl. li8 - Quando o Prcsidente faltaI' :. reunião da Comis-
são, sel'á substituído pelo Vice-Presidente.

SI," - Quando se verificar a ausência sinllltfmea dl' ambos,
caberá a presidência ao mais idoso dos mClllvros presentes.
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eido;
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~ :!,? - A presidência das Comissi)es renllidas caherú ao PI'C-

sidclllc mais idoso, que sel'ú suilslituído pelos oulros Presidc'nlc's, 1Ió1
onlem deerescente da idade,

~ ;{," -- I'\a hip<'Jlese de ausi'nc'ia dc lodos os Presidcllll": dóis
COlllisscies I'c'ullidas, caher:'. a presidi'neiól aos \'iC'e-presidl'nlc's ou ,lU
mais idoso dos lIIelllhros presenles,

~ 4," - Quando a ComissilO Execulinl lomal' parte na rellnião,
a pl'c'sidi'neia cah~'I'ú ,lO Prcsidc'nle dói :\sselllbli'ia ou a seu sul"litulo,

Ar!. li!! - Ao Presidenle da COlllissão cOlllpete:

I - suhlllelcr, logo depois de e1cilo, Ú ólprova~',io da Comis-
são, o 'plano de Irahalho desla, COIII a designa~';-Io dos dias da reuni,io
ordinúria;

II - eOI1\'OCHI' reunlao c'xtraordinúJ'ia, de ofício, ou a reque-
rimento de qualquer dos lIlelllhros da COlllissilo;

III - presidir ÚS I'l'ullicies da COllliss;io, nelas nlantl'::do a
ordelll e solenidades nl'cess:'u'ias;

1\' - fazel' ler a <lIa da reunião anlcrior, suhllletê-Ia a discussão
e \'ola~'ão;

Y - d<lr l'onheeilllenlo Ú COlllÍss,io dc lôda a maléria reee-

\'l - designar relalores para a matéria ('11I discuss,io:
\'l/ - eonl'edc'r <I p,i/m'I'a <10 lIIelllbro da COlllissão 011 Depu-

lado que a solicÍ!ar;

\'/11 - in!elTolllpc'I' o or<ldor que estiver f<llando súbre o \'cn-

IX - suhmetel' :1 \'olos, !t'I'min:lCl:1 a discuss:io, as qlll'slties
eXalll i n<ldas e proc!alllal' o I'esultado da \'ola~'ão;

X - cOllcedel' vis!<ls d<ls proposi~'cies <lOS IlIclllbros da C:OlllÍs-
são ou avocú-Ias;

XI - :Issinar os p<ln'C'c'res c eon\'idar os dC'lIlais lIIelllhros da
Comissão a f<lzê-Io;

XIl - enviar :" :\/('sa a lIlaléria destinada :'. Icilul'a elll l'l'uni:io
c ú puhlicidade lia <lIa dos lrah<llhos da AsselllhIl:ia;

X/Il - PI'Olllo\'('r a puhIil'a~':io das alas das COllliss'lL's no
"Diúl'io da Assemhléia";

X 1\' - solicilal' ao Presidenle da Asselllhléia, na f:dlól dos
suplen!cs, suhslilutos p<lra os IIlemhn)s da Comissão ausentes ou
impcdidos de COlllpHl'eeer;

XV - reso"'er, de ólcôrdo 'om o IlegU!<llIIl'nlo as qUt:sflies
de ontem suscil<ldas n<l COlllissão súhre SI'US Ir<lhalhos;

X\'I -- ellvi<lr Ú :\/esa, 110 fim de e<lda sess;io legisl<lth'óI, rela-
lório dos trahalhos dói Comissão,

Ar!. iO - () Presidenle podei':'. funeional' COIIIO rf'1a'or e
[crú \'010 em li,das :IS "eliheról~'cies da COlllissão,
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Parúgrafo UI1lCO Em caso de empate, ficarú allialla a
\'ota~'üo para outra reuniüo, na qual, se no"o empate hou"er, o
Presidente decidirú .

.\1'1. 71 - As proposi~'ões remetidas pelas Comissões ao
arqui,'o da :\ssembléia, o que se fal'ú, obrigatàrimnente, no final
de cada legislatura, só poderão ser desarqui"adas a requerimento
de Deputado, apro"ado pela Assembléia.

SECÇ;'O VII

Dos impedimentos

.\1'1. 72 - Sempre que um membro da Comissão não pudel'
cOmllarL'l'('r "s reuniõcs, comunicú-(o-{\ ao scu Presidente, direta-
mente. ou por intermédio do líder de sua bancada.

~ 1." - O Presidente da Assembléia, de ofieio, a requeri-
mento do Presidente da Comissüo, ou do líder da bancada a que
pel'tencer o impedido ou ausente, designar-Ihe-ú substituto inte-
rino, na ausência do suplente.

~." _ Ccssado o impedimento do membro da Comissüo,
finda-se a respecti"a substituiçüo.

~ 3:' - Cessa a 'pcrmanência do substituto na Comissüo,
-com o comparccimento do substituto "s reuniiics da .\sscmbléia.

SECÇÃO VIII

Das vagas

.\1'1. 73 - As "agas na Comissão "erificar-se-üo:

I com a renúncia;
1I com a opçüo;
III com a perda do lugar,

~ 1.? - A renúncia de qualquer mcmbro da Comissão sera
~llo acahado e dcfiniti"o com a apresentaçüo ao seu Presidente de
l"cqurri m ento cscri to.

~ 2:- - O memhro da Comissüo, designado para mais de duas,
.1e"CI'ú declarar, dentro de quarenta e oito horas, quais pI'efere, sob
pcna de ser considerada inexistente a terccira dcsignaçüo.

~ :{:' - O mcmbro cfeti"o que, presentc :\ sessão legislati"a,
ll:[O compareccr a sris reuniões ordinárias eonsecutÍ\'as da Comis-
~ão a qu\.' pertcnça, perderá o lugar, nomeando-lhe o Presidente da
.\ssemhl£,ia, pOI' indicaçüo do líder da bancada, o substituto respec-
ti"o.

S -l.? - Quando a "aga se "erificar na Mesa, o l>reenehimento
far-se-á por elci~'ão, dcntI'o de dez dias, e como o 'primeiro ato da
Ordcm-tIo-Dia, para que fôr marcada.
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CAPiTULO V

/Jos /)epul{/(/()s

SECÇ;\O I

DII posse e tio e,l'l'l'cíci() tio 11/11/1(/1110

Arl. 74 - A posse do Dcputado dar-sc.ú mediante n presla~'ão
do COIll))I'omisso a quc se I'crcrc o arl. (i," dêstc Hcgimcnlo,

l'arúgrafo único - A aprcscnla~'iio do diploma 'lJodcrú ser fcita
pelo diplomado, pessoalmcnlc, pai" ofício ao 1." Sccrctúrio ou ~)Ol'
intcrmédio dc qualquer Deputado.

AI'1. 75 - O suplcntc con\'ocado terú o prazo de tl'inta dias
para tomar Jlosse,

PaI'Úgl':lfo único - O suplcntc de Deputado, qne haja prcstado
compromisso ullla \'cz, é dispensado de fazê-lo no\'alllcntc cm con\'o-
ca~'iics suhscqiicn tcs,

Arl. 7G - )~ de\'er do Deputado eOlnp:JI'ccel' :'Is rcuniiics da
:\ssemhléi;, :', hora j'eginlt'ntal, cllmpI'indo ao 1." Secretúrio anotar as
falias não ju'stificadas, para os fins, dc .dircito,

Arl. 77 - S:io dircitos do Deplltado, l/Illa vez empossado:

I - tomal' parle nas reuniões, oferecer projelos, indica~'ões e
emendas, discutir, \'otar e ser \'otado;

C
II - solicitaI', por inlermédio da :'Ilesa ou do Presidente da

Comissão a que perll'n~'a. infortll:l~'ões das autoridadcs competentes
sôhre falos do inll'rl-sse púhlico ou que scjam úteis :'I clahora~'ão lc-
gislativa;

JII fazer partc das Comissões na forma do Regimcnto;
IY - falar quando julgai' nccessúl'io, pedindo predalnente a

pal::yra ao Presidente, obscl'\'adas as disposi~'ões regimentais;
y - l~xaminar a todo o tempo quaisqucr documcntos existcntes

)la arquivo;

\'1 - requisitar da autoridade compctcnte, por inlerlllédio da
.\!l'sa 01,1 dirl'lalllentl', prOyifl['nl'Ías para garantia das SII:lS imunidndes;

\'lI - freqiientar a Bihlioteca;
\'I1I - utiliz:lI'-se dos di\'crsos sCI'\'iços da Asselllhl('ia, desd:.:

,quc para fins relacionados com o cxercÍcio de suas funções;
IX - rccc})('I' di:'Irialllenle, em sua residência, o "Diúrio da

)sscmhléia" e o ":'Ilinas Gerais".

Pal'úgl':lfo único - O Depulado só terú direito ao suhsÍdio e
ajuda dc custo, depois de cmpossado e dc h:I\'cl' comparecido :'ts
,l'l'U n iiics,
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AI'!. i8 - f: permitido ao Deputado fazel' rctirar, mediantc
redbo, documentos do arqui\'o ou Ib-ro da Biblioteca, para dêles uti-
lizar-se em reunião das Comissões ou no Plenúrio,

Ar!. i!l - Falecendo algum Deputado dumnte a sessão Iegis-
lati\'a, o Presidente cOlJlunical'ú o fato à Assembléia e consultarú se
seus trabalhos devem ser suspensos neste dia,deliherando o ple-
núrio com qualquer núml'I'o. OcolTendo o falecimento na Ca'Jlital, o
PreSIdente nomearú uma comissão de tr['s memlJI'os pal'a 'prestar as
homenagens fúnebn's em nome da Assemhll'ia,

SECÇ.:\O II

D/lS V{/!//lS e licenças

Ar!. 80 - As \"agas, na .-\sscmhléia, \'erificar-se-ão:

r POI' fa!l'eilllenlo;
Ir por renúncia;

IH POl' perda de mandato,

Ar!. 81 - Deputado penle o mandato:

1 - por infra(;ão dos aI'ligos 1!J e 20 da Constitui~'ão do Es-
tado;

" -~ elll conseqlll'ncia da perda dos direitos políticos (Consli-
tui~'ão Fedeml, ar!. 15:i, S 2,<').

Ar!. 82 - A perda do mandato de Deputado poderú seI' pro-
\'ocada median te repI'esenta~'ão documen tada de Deputado, de Parti do
Político e do Proclll'ador-Gel'al do Estado.

SI." - Entregue it :\Iesa, a repreSl'n ta~'ão a que se refere o ar-
tigo sel'ú en\'iuda it Comissão de Constitui~'ão, Legishl~'ão e .Justi~'a, que
opinaI'ú sôbre se preenche a mesma os n'quisilos legais,

~ 2." - O paI'ecel' da Comissão, depois de distribuído com an-
:eced['neia de. pelo lIlenos, qual'enta c ui to horas, sel'ú subml'lido a
uma ÍInica diseussão,

S :i." - A Assemh)('ia Legislati\'a poderú mandar arqui\'ar,
desde logo, a rcpresenta~'ão; se, porém, a admitir, constituir-se-ú llm:~
Comissão de Inquérito. a qual, depois de procedet' ;':s diligências que
entendeI' necessúrias, de ofieio ou requcridas, emitirá o seu p:lI'eCl'r,
l'onduindo por projdo de resolu~'ão sôbre a pl'Ocedêneia ou im.
procl'd['ncia da represen laç-;io.

S 4." - Para falar sôbre o parccer, serú concedida \'Ísla ao
acusado, pelo pl'azo de cinco dias,

Ar!. 83 - O acusado poderú assistir. pessoalmcnte, a lodos os
atos de diligêneias e requerer () que julgar convenicnte ao interêssc"
de sua defesa.
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Pa/'úgl'afo único - Para os atos n'alizados fora do Pknúrio, po-
dcrú o acusado const i lu i r pl'ocurador,

AI'1. 84 - O pro,Íl'lo de resolu~',io a (IUC se refere o ~ ;{.? do
arl. X2 s('rú puhlic:Hlo (' SUhllldido :1 .\ssemhléia, que de!iJ)('rar;, elH,
vota~':io seerl'!a, por dois ler~'os de seus llll'mhros,

.-\1'1. 85 - Susjlende.s(' o exercício do mandato dc D('putado::

I - por ineapacidade cívil ahsoluta, julgada por senlelH;a de..
interdi~':io;

II - por conden:I~':io criminal. enquanto durarem sells efeitos,

~ L. - DlIl'antl' a susp('ns:io do ex('r('ícío do mandato, por 1110-
th'o de inlerdi~'{IO. l('rú o D('plllado direito :1 parte fixa do suhsídio,

S 2,. - Sel'ú ohsl'I'\'ado. quan lo :'t dl'cret:l~':io da suspens,io do
exercícío do mandato de De;JlItado, o disposlo neste Capítulo,

Arl. Sli - ;\ renllncía do mandalo de\'e ser dirigida, por es-,
(Tito, :'t ~1l'sa, com firma J'('('onhecída e sflllll'nle se tornarú efeth'a
depois de lida no ('xperlient(' (' puhliearla no "Diúrio ria Ass('mhlt'ia""
independente rle apro\'a~''-Ill desla,

:\1'1. S7 - Sah'o os casos de vagas POI' f:lieeímcnto Oll renún-
da. qaulquer oulro de extin~':io do 111:lI1d:llo de Deplllado dependerú.
I}ara os fins de convocar:io do suplente ou de e1l'i~':io, do pronun('ia-
mento da .\ssemhll'ia,

Arl. 88 - ;\ COn\'()ca~''-1O do suplente dar-sc-ú enl caso de vaga.
suspens:io do mandato, lÍt'en~'a por mais de Sl'sscnta dias e nas hipc'l-
ll'Sl'S dos arligos 21 e 22 da Constitlli~':io do Estado,

AI'1. 8n - :\ 1Ít'l'n~'a depl'nde do requerimenlo e'ilTito rliri-
gido ao PI'esiden!l' da :\ssemhll'ia, ;\ ~1l'sa emitirú Sl'U parecer,
e, dentro de selenta e duas horas, aprcsentú-)o-ú como projl'lo de !'t'-

solu~':io que tl'l'Ú discuss:io única e n:io poderú seI' emendado para
estende/' a licen~'a a outro Depulado,

~ 1.. - O Deputado li('('nci:ldo n:io perceherú suhsídio salvo,
no caso de licen~'a para tralall1l'nlo de saúde, quando lerú din'ito :'t

parle fixa, -pelo IH'azo qlll' Sl'rú det('I'I11inado, tendo em vista o lalldo
médico,

~ 2," -:\ lic('n~'a ou a soma das licenras para Iratar de inkr{'sse
particul:n' n:io poderú ultra;J:lss:n' a seis meses em cada legis!alul':I,

S :1.'" - O Deputado licenciado conlinual'ú com O'i direitos
constanl('s dos nÚIUl'ros \'. \'1. "lI, \'III e IX do artigo 7n, perdendo
os enulIIl'l'ados nos demais itl'ns,

~ 4:' - SempI'e que ti\'eI' de ausenlal'-se IWI' mais de ses-
scnta dias. !}('m como nos casos pl'e\'Íslos 'pelos aI'tigos :!I e :!2 da
Constitui~':io do Estado, cumpl'e ao Deputado solicitaI' licelH:a 0/:1 .-\s-
scmhléia,
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~ 5:' - Parn afastar-sc do tcrritório nacional, em carMel' pnr-
'licu1ar c por mcnos de scssentn dias, o Deputado dcY('rú dar pré\'in
~iência ú :\sscmbléia,

.-\1'1. 90 - O suplcnt:: con\'ocado percehcrú, além do suhsídio
,ajuda de custo pela primcira il1\'cstidura.

SECÇAO III

Dos Líderes

:\1'1. 91 - Líder de hancada é o porta-\'oz de uma represen-
:ta~'ão pal'tidúl'ia c o intel'luédiário autorizado entre eln e os órgãos
'da Assemhléin,

~ 1:' - Os lideres da haneada serão substituídos, nos seus im-
pedimentos, pclos respecti\'os \'ice-Iídercs,

~ 2,. - As bancadas de\'erão indicaI' Ú ;\lcsa, no início de cnda
scssão legislnti\'a, até cinco dias após a sua instala~'ão, os seus Iídercs
IC \'ice-lideres,

Arl. 92 - l~ da compctência do lideI' da bancada, além de
'outras atl'iiJuições regimentais que lhe scjam conferidas, a indicação
,elos ml'mbl'OS da rcspecti\'a representação partidúria, e seus suplentes,
'pnra constituircm comissõcs técnicas da Assemhléia,

.-\1'1. !13 - As rejJl'csentações de duas ou mais bancadas po-
del'ão constituir um hloco pal'lamentar, para a defesa de ohjeti\'os
'comuns,

~ L? - Cada hloco pal'lamentar serú dirigido POI' um líder,
~ 2.? - O lídel' do hloco' parlamcn tal' serú suhstituido, nos seus

;mpedimcntos, pelo \'icc-lidel',
~ ;~:' - Constituido um bloco parlamentar, as representações

jlartidúl'ias nêlc intcgradas dc\'criio indicar ú ;\lcsa, 110 prazo de cinco
dias, após a sua constitui~'ão, o seu Iidcl' c \'ice-Iidel',

~ -L" - O líder do hloco parlamcntar excl'cel'ú ns fun~'ões de
'])oI'tn-\'oz das repl'l~sentaçües coligadas, sem ]H'ejuízo das fun~'ões es-
pecíficas dos Iídcres partidúl'ios,

.\rl. 9-l - ~; facultado :IOS líderes da maiol'ia e da minoria,
"em qualquer momento elas reuniões, usar da pala\'!'a pelo tempo qUl'
Ihc rôr prdixado Ill'lo Presidente, sal\'o quando se esti\'er proce-
dendo Ú \'ota~'ão ou hou\'er orador na tribuna, pan\ tratar de as-
sunto quc, por SUa rple\'tu1<'ia c urgência, Ínterêsse ú Assemhléia ou
para J'('spondel' a (Titicas dirigidas a um ou' a outro grupo fi que

-Pl'I'tl'n~':lIl1, (')

(') .lJotli[íClIdo ]iellI RESOLUÇJO li: 75, de 27-5-1953,
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Al'I. !l5 - Quando o lideI' da maioria ou da IlJÍnoria não.
puder pessoalmente ocupar a trihuna, poderú transferir a pala\Ta
aos respecti\'os \'ice-líderes ou a qualquer um de seus líderados.

TITULO II

Dos lrabalhos da Assembléia

CAPiTULO I

Das SCSS()CS

AI'1. i(i - As sessiies da Assemhléia serão onlínúrias c ex-
traonl i n úrias.

~ 1." - Onli n úri as s,io as sessões que, in depen dcn temen te
de con\'oca~':io, se realizam anualmenle, de 15 de junho ;'1 15 de de-
zembro, :"t exccç:io da primeira sessão da legislatura, que se inicíarú
ú L" de fe\'ereil"O, l'espeil:lllo e disposto no artigo H dêste Hegi-
men to. (')

li 2." - ExlnlOt"(linúl"Ías s:io as sessões que se realizam em
pel"Íodos difereutes dos referidos no pal'úgrafo anterior, ulediante
con\'ocação do Presidente da Asscmhléia, Jlor solicitaç:io do Gon'r-
nadol'do Estado, pOI' iniciativa de um têl'~'o de Deputados. ou dc
Deputado prêso em f1agnlllte de crime inafian~'ú\'el (Conslitui~':io do
Estado artigos 9 .• e li, li L").

Al'I. !li - A sessão extraordinúria instala-se por con\'oca(;ão
do Prcsidcn te, mcdian te edi tais puhl icados no "Diúrio de Asscmhléia"
dUI'anle o pel"Íodo mínimo de cinco dias, funcionando pelo prazo
pedido de con 'ocação.

l'arúgrafo único - :'\iio podcrú ser ohjeto de discuss:io e \'0-

ta~'ão disposiç:io alguma n:io int:luída no pedido de con\'oea~''-IO.

Al'I. !lS - As sess(ies da Assembléia poderão seI' prorrogadas,
mediante requel"Ímento fundamentado de um lêl'ço de seus Illembros,
com a apl'o\'a~'ão da maioria absoluta (Constitui~'ão do Eslado, art.
8." c li 3.").

CAPITULO II

Das relllli6cs

Al'I. 9!l - As rcunic1es serão preparatórias, orclinúl"Ías e ex-_
traonlinúl"Ías, solenes e especiais,

(') Modificado pela HESOLUÇ,W li! 13l, de 18-1.1!l55,



J - preparafórias as que 'prl'('edelll a inaugura~ão dos tm-
:halhos da Assembléia, em eada scss:io h'i(is!ativa;

11 - onlinúrias, as rcalizadas quotidianamente, durante qual-
'quel' sessão legislat iva;

In - - extnlOrdinárias, as realiz:H1:ls em dia ou hora din'l'sos
dos prefixados para as ordinúl'ias;

IV - solenes, as de instala~ão e enccrr'amcnto da sessão;
\' - especiais, as convoeadas panl um determinado ohjetivo,

Parágrafo únieo .-\s reuniões solenes realizar-se com
qualqucr número; as especiais sCI'ão convol'adas pelo Presidente •
.de ofício. por uma das Comissiies ou por um têrço dos Deputados
presentes Ú reun hio cm que se solil'i tou a eon voca~ão,

AI'1. 1(J() - .\ reuni:io onlinúl"ia I'l'alizar-se-ú nos dias úteis,
'exceto aos sáhados, iniciando os seus trahalhos ús quatorze horas,
pelo relógio da Casa, e com a duração de quatro horas,

.-\1'1. 101 - A I'eunião extraordinária. tamhém de quatro
,horas, SCl'á dilll'lla ou nolLlI'na, ';lOdendo realizar-se 1'11I qualquer dia,
mesmo nos própl'ios dias de reuniiies ordinúrias, antes ou depois
destas,

P:II'úgl'afo UlUCO - A convoca~':io da reul1lao {'xtnlOrdinúl'ia,
que. se farú pelo pj'esidente, de ofieio, a pedido de um l(ol'~'o de De-
pUlados, ou POI' delih('nl~ão da Assemhléia, determinar:'! di,l l' hOl'a
dos trabalhos, matéria a ser considerada, sendo ainda divulgada em
reuni:io anterior e pelo "Diúl"io da Assemhléia",

Arl. 102 - Tôdas as reuniiies serão públicas, mas podcr:io
sei' seeretas, quando assim deliberado pelo Plenúrio,

Al'I. 103 - O prazo de dura~:io d" reunião poderú ser pro-
rogado, uma só vez, a requerimento dl' qualquer Deputado, sal\'o
'quando se trataI' de discussão e vota~'iio de 'projeto.

S 1." - O requcrimento de prolTogaçiio poderá sei' verhal,
,dcvendo 'prefixaI' o seu prazo, quc n:iodcverú exceder ú metade do
pr;izo regimental para duraç.iio de uma reuniiio,

~ 2." - Xo tempo da PI'oIToga~':io, niio se tratará de outro
assunto sen:io do que a determinou,

~ :{." - Quando a prorrogação se destinar ú votaç:io só po-
.derá ser considerada com a presen~a da maioria ahsoluta dos Depu-
tados, veI'ificada, de oficio, pelo Presidente,

~ 4," - O requerimento de prOlTogaçiio poderá ser apresen-
tado a i\Iesa até o momento de anunciai' o' PI'esidente a Ordem-do-
Dia seguinte.

~ 5," - Se, ao ser requerida a lH'olToga~iio da reunião houver
,orador na trihuna, o Presidente o interrompel'á paI'a submeter a
votos o requerimento.

~ 6," - Aprovado o requerimento de prorrogação não poderá
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.{J St'U prazo ser I'('slringilio, salYo se ,'ncelTada. a liis('ussiio da 11Ia-
ll'ria elll dehale, a yota~'<io. ou a ol'a~':lo do Deputado.

~ í." - An!l's de finda ullla JlroIToga~'ão, pod('r-se-ú requerer
outra. no ('aso do <11"1.lO:l, i// {i//t',

Ar!. 10.f - ,\ ,\ssemhléia poderú destinar a priJnt'ira hora
da rcunião onlin:',l'ia a (,olll('lIIora~':lo espccial, ou inlclTolII'pel' a
reuni<io para 1'('t'('P~':IO 1i(':III:1 llersonagl'lII, desde qU(' assim rl'sol\'a
o Presidente, de ofí('io, ou POI' de1íhl'ra~'iio do plcnúrio.

SEC(:.\O J

/)OS I'(,II//ili/'s II/il>/iclls

,\rt 10ii hora do início da rcuni:lo, os memhros da
:\Iesa (' demais Dl'pul:l(los de"eriio ocupar seus lugar~s,

~ I." - Yl'rifit':l(i:l pl'lo Pn'~idente a pl'es('n~'a de UIII tt'r~'n,
pelo 1Il('nOS, dos IIl/'mhros da Asselllhléia, s~rú dc('lar:lda aherta a
('('un ião,

~ ~,v -- Se n:lo SI' \'erifi('ar nlJlIl('ro legal. o I'residenl,_' de-
l'lararú que deixa de haH'r reuniiio (' designal"ú o Orlit'm-do-Dia
seguinte,

~ a." - :\a hipútcsc do paJ':ÍgTafu anterior, o 1." Secn'túrio
liespa('harú o expedienle, inliepl'ndenlelllt'nte da leitura e dar-Ih~-ú
puhlieidade no "Diúl'io da Assemhléia",

~ .f." - :\ pr('sen~'a dos Depulados serú, di:'irianH'nt(', regis-
trada pela Secretaria da :\Iesa,

~ 5." - Se a reunião eOIlle~'ar alé quinze minutos depois da
hOl':I, o atraso n<io diminuil'ú o lelllpo de Irahalho lIIarcado pl'lo He-
gilUento,

Al'I. 10ü - Aherta a rcuniiio, o ~." Sceretúl'io far;. a leitura
da ala da rcuniiio :1I1lerior, que considl'l'arúaprovada, independen-
tcmcnte dc yolaçiio, se não hOUycl' jlllpuglla~'ão ou I'l'clama~'iio"

~ 1." - Para retifiear a ala, o Deputado sú podt'r:'! falai' UIII:I
Yez c j){)\' cinco lIIinulos,

~ 2.0 - i\o caso de qualquer illlpugnação ou rt'/'IaIll:I~:IO, o
2," Secrctú"io 'prcsl:lrú os esdarccilllcnlos que julgaI' ('onY'~'lIiellles,
I),uando reconheeida pela ;'Ilesa a proeedl~ncia da retifica~'iio, serú esla
consignada na ala seguinte,

Arl. 107 - - Aproyada a ala, o I,. S(,cl'dill'io farú a !eilur" dos
oficios do GOVêl'llO, dos Tl'Íhunais e .Juízes; lel'ú também, em !'l'-
sumo oull'os ofícios, representações, .petiçües, melllol'iais e mais
papéis enviados ú Assembléia, dando ,a lt,lllos o destino conveniente,

~ 1.. - Se qualquer DCJlutado requerer por cscrito .:1 rcmessa
a detcl'minada Comissiio r!e papéis despal'hados a ouho •• pelo 1.. Se-
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crelúrio ou deslina(;ão diyersa da que lhes foi dada, será êsse re-
qnerimenlo o]lol'lunaml'nle suhmetido a \'olos,

S 2," - Seguir-se-á a leilura e a ajJresenla~'ão de pareceres,
proj('los, indica~'ões, comunica~'ões e reqlll'I'imenlos, sendo pelo 1..
Secrelário lidos em resumo os que se acharem sôbre a :Ilesa, e todos,
mandados publicaI' ao "Diúrio da Assembléia", e em anIlsos, para
disll'ihui~'ão aos Depu lados, os projelos.

~ 3 .• - :\ leilura do expediente serú feita denlro do prazo
máximo de meia hora.

~ 4." - Se a discussão da ala csgolaI' a hora do expedienle,
ou se IranseolTer a meia hora destinada ú leitura de papéis, senio
também os não lidos despachados pelo 1.9 Secrelúrio e mandados
publicar. na forma dêsle Hegimento.

~ 5." - A hora do eX'jJedien te é im])I'oITogúye1.
S li.• - (~ permitido ao Depulado en\"iàr Ú :Ilesa para publi-

l'a~'ão, as proposi~'ijes que não puderem ser lidas na hora do expe-
dienle,

Al'I. 108 ,... Finda a pl"Ímera hom da rCUlllao, passar-sc-á ú
discussão e \"ola~'ão de parccel'es, I'cquerimenlos, indicações c,
depois, ú leitura e apro\"a~'ão de I'edações finais, o que não irá além
das dezesseis hOl"as.

ParÍlgl'afo único - Finda a maléria dêsle arligo, serão di -
('ntidos e \"olados os projetos incluídos na segunda parle da Ordem-
do-Dia, podendo seguir-se ainda a aproya~':io das redações finais
ent:io apresenladas,

AI'1. 109 - As ins('ri~'ões de ol'adores serão feitas de próprio
punho, em li\"ro especial, ou pelo líder da hancada, Em cada rcu-
nião, falarão, de preferência. os inscritos para a mesma,

Ar!. 110 - :\0 recinlo, não serú permilida con\"crsa~'ão em
tom que dificulte os Irahalhos da :Ilesa e perlurbe os debales, nem
alitudes que, de qualquer modo, compromelam a onlem e o respeito
necessúrios ú solenidade das reuniões,

Ar!. 111 - A Ordem-do-Dia. que sel":l Impressa e distrihuí-
da a lodos os Depulados. anles da l'ellllÍ;io, ol"l,(anizar-se-Í1, na confor-
midade dêsle Hegimenlo, e do seguinte modo:

Primeira Parte - Das 14 ús 15 horas

Leitm'a e apro\"a~'ão da ata,
Expediente, inclusi\"e leitura e apresenla~'ão de pareceres,.

projelos, indicações cOll1ullica~'ões e requerimentos.

Das 15 às 1 li horas

Discussão e vOlação de pareceres, indicações, comunieações;
e requerimentos.

Leitura de aproya~'ão de redações finais.
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Segunda Parte - Das 16 às 18 lloras

1 - L", 2." e 3." discussões de projetos e respectivas votações.

Leitura e aprovação de redações finais.

S L? - Esgotado a matéria para que se houver consignado
ccrta hora, passar-se-á a tratar da que se lhe seguir, Esgotada a
nutóri:l de lima pal'te da Orrlem-rlo-Dia, poder-se-ú Iralm' imedia-
tamente da que se achar noutra ~)arte.

S 2.? - Para a leilura e apl-esenlaçiio de pareceres, projetos,
indicações, comunicaçües e requerimenlos, cada Deputado poderá
falar uma só vez e por dez minutos.

~ 3.' - Qualquel' proposiçiio apl'esentada Ú Casa depois de
esgotada a Onlem-do-Dia, só S~I'Ú objl'lo de delilJera(;iio na reuni,io
segu inte.

Al'I. 112 - A ordem' estabelecida nos artigos anlecedentes
poderá sei' alterada ou interrompida;

I para a posse do Deputado;
" em caso de 'prcferênda;

III por adiamento;
1\' em caso de urgência;
Y - a I'equel'imenlo, aprovado pelo Plenário .

. ,1'1. 113 - Finda a hora da reunião, OI'ganizará o 1'I'esidenle
a Ordcm dos trahalhos do dia seguinte, anunciando-a antes de levan-
tar a reuniiio,

; :lI'ágrafo Ílnico - Se a Onll'm-do-Oia, fÔI' divicl:cla cm
dU:I:; p:l;'tes, o tempo destinado ú pl'imeira niio poderá sei' exeedido
POI' espaço superior a um quarto de hOl'a,

SECÇ,\O II

Das reuniões secretas

:\1'1. 114 - A Assemhléia 'Poderá realizar reuniões secretas,
se fôr assim resolvido, a requel'Ímento escrito de qualquer Deputado,
com indicação pl'ecisa do seu ohjeto aprovado por maioria ahsoluta,

~ L" - Deliherada a realizaçiio da reunião secreta, fará o
Presid('nte saÍ!' da sala das reuniões, das galerias e suas dependên-
cins, todas as pessoas estrnnhas, inclusive os encarregndos dos servi-
ços de apanhamento e redação de dehates e demais em pregados da
Cnsa.

S 2,' - Se a reuniiio secreta tivel' de interrompel' a reuniiio
púhlica, será esta suspensa parn se tomarem as providências do
parágrafo anterior.
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~ :1:' - Antes de encelT:'Hla <I reUl1l<lO SeCI"eta, resoherú a
Assembléia, sem debate, se deyerão ficar seel"etos ou constaI" da ata
pública os nomes dos requerentes, a matéria yersada, o andamento
c a solução que teye.

ê .1:' - Aos Deputados, que houyerem tomado 'parte dos traba-
lhos, sel"Ú permitido reduzir" a escrito seus discursos, que serão ar"qui-
v<ulos com os documentos referentes ú reunião e com a ata que será
redigida pelo 2 .• Secretário.

CAPíTULO lI!'

/Jas' preferências e dos destaques

,\rl. 115 - As proposições terão preferência para discussão
e \'ota~'ão, na seguinte ordem, que poderá ser alterada por delihenlção
da ,\ssembléia:

I matéria orçamentária;
J[ prolTogação da sessão legislatiya;

IH reforma constitucional ou regimental;
IY adiamcnto da sessão legislatiya;
Y matéria considerada urgente;
\'1 projeto dl' fixação do efcti\ o da Polícia ~liIitar;

VII qualquer projeto pel'iódico.

S 1.. - As matél'ias de cliscussão encerrada em reuniiies ante-
riores teJ'ão prefer'ência para yotação.

ê 2," - As emendas supressiyas preferirão, na Yotação, às
demais; as substitulin\s, aditiyas e modificatiyas, preferirão à propo-
sição a que se referirem,

ê 3 .• - As emendas das Comissões terão preferência, na
ordem do parágrafo anterior, sôhre as dos Deputados.

ê 4." - Os requerimentos de adiamento, de discussão ou de
votação serão votados de preferência aos assuntos a que se
reporta rem.

S 5 .• - Quando ocorrer a apresentação simultflllea de mais
ele um requerimento yerbal ou escl'ito, terá 'prefel'(~'ncia o de conteú-
do mais amplo.

ê G:' - Quando ocorrer a apresentação de mais de um reque-
rimento dos dl'pendentes de discussão, a preferência será regulada
pela ordem de apresentação.

~ i.• - ~a hipótese do parágrafo anterior, apresentados
simultfllll'amente requel'imentos que yisem ao mesmo objetivo, a
preferência será regulada pelo Presidente,

~ 8 .• - ~ão se admitirá preferência de matéria em discussão
sôbrc assunto em yotação.
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CAPíTULO IV

Da llr{Jêllcia

OcL.~ •.•..oJ..-<...~.
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AI'1. 1Hi - O requerimento de destaque do artigo, parÍlgrafn
ou emenda, ou de preferência dêstes, na votação, sôbre OUtl'O artigo,
pal'úgrafo ou emenda, deverú ser formulado, até se anunciar a I'es-
Ilectiva votação, podendo a Assembléia delihel'3r, em se tratando (te
projeto extenso e com muitas emendas, que os requerimentos de des-
taque sejam admitidos súmente quando formulados antes de ser ini-
ciada a votação do Capítulo a que se refira.

Parúgrafo único - A preferência de que I'esulte invel'são total
flU de melade da Onlem-do-Dia só serú concedida pai' delibcração
1a maIOria, a requerimento escrito do Presidenle da Comissão,
do I'elalol" do ))I"ojelo, de um membro da Mesa ou assinado por
cinco Deputados,

CAPITULO V

Ar\. 117 - A dispensa de formalidades legais, sab'o a~ de
número, parecer e de intersticio entre as discussiies, poderú ser con.
cedida por delibel'ação da maior-ia para quc determinada propo-
sição seja considerada imediatamentl.

~ 1.9 - Os requerimentos de urgência, que poderão scr apl'e-
senlados em qualquel' momento anteriol' Ú leitura da Ordem-da-Dia
seguinle, devem sei' assinados pai' quinze Deputados, ou pelo Pn'si-
deu te da Com lssão, ou relator do projeto,

~ 2," - A nenhuma proposiç'ão será eoncedida urgi~neia,
enquanlo n:io sorl'er discussiio final outra assim considerada,

~ 3." - Serú considel'ado urgente lodo assunto cujos dei!os
dependem de deliheração imediata, Quando faltarem apenas vinte
dias para o eneelTamento dos trabalhos legislativos, considerar-se-ão
urgentes os pl"ojetos concedendo créditos ao Govürno,

AI"1. 118 - Entr"e urna c outra discussão de cada projeio de
lei ou resoluç'ão, mediarú sempre inlervalo nunea menor de "intc c
quatro 'hOI'aS, de modo que não se fará no mesmo dia uma votaç'ão
e discussão subseqiiente,

Ar\. 119 - Os projetos periódicos só serão inclu'dos cm Ordc:-Jl- ~ ,f.J..
do-Dia quarenta e oito horas depois da distrihuiç';io dos pan'cercs; •.•.•J,,,..:._.~__C'"
para os projetos comuns, aquêle intervalo serú de vinte e quatro I -~~
hol'as,

t>(~., h..i. ~ ~~
O JJ... ~ -v£: ~,
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~ 1." - Não poderão ser dispensados os interstícios para a
discussão de projetos que sejam enviados às Comissões par.a re<m.ção
do vencido.

~ 2." - Será de quarenta e oito horas o prazo -destinado à
redação para nova discussão.

~ 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

AI'l. 120 - Tôda dúvida sôbre 3 interpretação dêste Regi-
mento, na sua prátíca, ou relacionada com a Constituição, consi-
del'a-se questão de ordem.

S L" - Tôda as questões de ordem, clamlmente formuladas
serão em definitivo resolvidas pelo Presiden.te.

S 2." - O prazo improrrogável para o Deputado formular uma
questão de ordem é de dez minutos.

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

~ 4." - O Presidente, em qualquer momento da reunião, obser-
vado o disposto neste artigo. não deverá recusa!' a palavra ao Depu-
tado que a solicite "pela ordem" mas poderá cassá-la desde que o
orador não indique, desde logo, o artigo regimental que está sendo
desobedecido na marcha dos trabalhos.

S 5." - Não se poderá interromper o orador na tribuna para
se le\'antar questões de ordem, salvo concessão especial do mesmo

Ar!. 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

:\rt. 122 - Em breve discurso, não excedente de dez minutos
o Deputado poderá explicar o sentido e a extensão das palavras, por
êle proferidas no decorrer dos debates e que, a seu ver, tiverem
sido mal compreendidas, pela Casa, ou por qualquer de seu pares.

S L" - As explicações pessoais só poderão ser dadas avós
esgotada a Ordem-do-Dia o dentro do tempo destinado à reunião
ou na seguinte, à hora do expediente.

S 2." - Não serão pemnitidos apartes, quando o orador estiver
falando em explicação pessoal.

4
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CAPíTULO VIII

Das alas

.\rL 123 - Dc cada rcunião, lavral"-sc-á, além da ala que sc
destina ú divulgação pelo "Diário da Asscmbléia", uma oulra daclilo-
grafada, com cxposição sucinta dos Imbalhos, para ser lida, vola(la
e assinada na rcunião seguinte,

Parágrafo único - Quando não houvcr reunião por falta de
nÍlmero, a ata mencionará o nome dos Deputados que tiverem com-
parecido, dos ausentes e expedientc dcspachado,

AI'L 124 - A ata dcstinada ú publicação no dia seguinte no
"Diúrio da Assembléia" contel'á lôdas as minúcias dos trabalhos da
reunião.

ArL 125 - Os documentos oficiais lidos na reunião serão
exarados, em rcsumo, na ata dactilografada c transcritos na ata
impressa,

~ L" - Os disclll'sos proferidos durantc a rcunião constarão
da ata impressa, por extenso ou em resumo, conforme a preferência
do oradol', manifestada oportunamente ao redatOl" .de debates, Se
o ol'ador .não devolver o discurso, islo mesmo constará da refcrida
ata, sem prejuizo dc posleriol' publicação,

~ 2." - As informações e os documentos não oficiais, lidos
em resumo, pelo 1.. Secretário, ú hom do expediente, serão somcnte
indicados na ata impressa, com a declaração do objelo a que se
rcf('rircm, cxceto deliheração em contrário, ou se à Mesa, de ofíeio,
ordenaI' a puhlicação.

~ :l." - Às infol'lIwções oficiais, de carátcr rescrvado, não se
dará ;JlIhlicidade,

~ 4.• - Em qualquer das atas, não será exarado nen~lUm
do("um~nto sem expressa permissão da Mesa ou da Assemhléia, salvo
quando incorpol':Hlo ao discurso.

~ 5." - Scrú permitido a qualquer deputado fazer inserir na
ata im pl'essa as razões escritas do seu voto, vcncedor ou vcncido,
redigido cm têl'mos concisos e sem alusões pessoais, que infrinjam
disposição dêsle Hegimento.

Ar\. 120 - 1Tão serão pel'mitidas as reproduções de discurso
no "Diúrio da Asscmbléia" com o fundamento de cOlTigir erros ou
omissiies. As cOlTeções sCl'ão publicadas como "errata" no mesmo
órgão.

AI'L 127 - As a tas das reuniões secrclas serão .redigidas pelo
2,. Secrctúrio, aprovadas 'pela Assembléia, antes do levantamcnto
da reunião, assinadas 'pcla "resa, fechadas cm invólucros quc serão
lacl'ados e I'lIbricados pelos L" e 2,. Secl'elúrios, com a menção do dia,
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da reunião, do lado de fora e assim recolhidas ao arquivo da
Assembléia.

AI"1. 128 - A ata da última reunião ordinária ou extraOl"di-
nária será redigida a tempo de ser submetida, antes de le\'antada 'a
reunião, à discussão e à aprovação, que se fará com qualquer número.

CAPiTULO IX

Da Polícia

Arl. 12!l - O policiamento do edifício da Assembléia compete,
privativamente, à Mesa, funcionando como Comissão Executiva, sob
a suprema direção do seu Presidente, sem intervenção de qualquer
outro poder.

Parágrafo único - l;;sse policiamento poderú sei' feito por
fôrça 'pública e agentes de policia, requisitados ao Govêrno pela
Mesa e 'postos à inteira e exclusiva disposição desta.

Ar\. 130 - Será permitido a qualquer pessoa, decentemente
vesti da, assistir das Galel'ias à reunião, desde que se ache desarma-
da e guarde o maior silêncio, sem dar sinal de aplausos, nem de
reprovação, ao que se passar na Assembléia.

~ L" - 1\0 I"ecinto e nos lugm'es destinados à ;\Iesa, dUl'ante
as reuniões, só serão admitidos os Deputados e os funcionúrios da
Secretaria, em sel'viço exclusivo da reunião.

~ 2." - Haverá tribunas reservadas para senhOl"as, membros
da Câmara ou Senado Federal, altos funcionúrios e para um repre-
sentante de cada diário ou estação de rádio da Capital.

~ 3." - Aos jornalistas e representantes de estação de I'údio
da Capital, credenciados e 'portadores de carteira de indentidade
fornecida pela Secl"etaria da Assembléia, será permitido o assento
na baneada da imprensa, sendo-lhes facultado livre acesso as depen-
dências da Assembléia, exceto no recinto, durante as reuniões,

~ 4." - A Mesa fará sair imediatamente do edificio da
Assembléia o espectadol' que pertm"bar a reunião, sem IH"ejuízo de
outras penalidades.

~ 5." - Quando, POl" simples advertência, na forma dêste Regi-
mento, não fôr possivel ao Presidente manter a ordem, poderá
suspender a reunião.

Ar\. 131 - Se algum Deputado cometer, dentro do edifício
da Assembléia, qualquer excesso, que deva ter repressão, conhecerá
do fato a Comissão Executiva, que, em reunião secreta, o exporá
à Assembléia que decidirá a respeito.

Ar\. 132 - Quando no edifício ,da Assembléia se perpetrar
algum delito, efetuar-se-á a prisão do criminoso que será enca-
minhado ao Chefe de Polieia do Estado.

9



-:m
TITULO III

Da e/abol'llçiio lC!li.~latiua

CAPITULO I

na rcforma conslitucional

Ar!. 133 - A reforma constitucional somcntc podcrá scr pro-
posta por iniciati\'a dc um têr'~'o, pelo mcnos, dos mcmbros da
Asscmbléia, ou da maioria das Cümaras ~Iunicipais do Estado (Cons-
tituição Estadual, ar!. 150 c, parágrafo único).

Parágrafo único - As propostas scrão scmprc di rigidas :i
Assembléia c, quando dc iniciativa das Cúmaras Municipais, dcvcrão
SCI- absolutamcntc idênticas no fundo c na forma, scndo IhTc a
cada Cúmara apcnas o dircito dc justificar a mcdida.

Ar!. 134 I-- Rcccbida a proposta 'pclo Prcsidcntc da Asscm-
bléia, scrá cla imediatamcntc publicada c, cm seguida, eneaminhada
:i Comissão dc Constituição, Lcgisla~'ão c .)usti~'a, a qual, dentro do
prazo dc oito dias, a dcvolvcr'ú Ú illcsa, transfornwdit ('m projeto
de lei.

AI'!. 135 - O pr'ojcto serú logo publicado c ficarú sôhrc ú
Mcsa pclo prazo dc quinzc dias, a fim dc reccbcr cmcndas.

~ 1." - Findo o prazo referido no artigo, scrão o projeto c
cmcndas enviados ú Comissão dc Constituição, Lcgislação c .Justiça
para, no prazo dc oito dias, rcccbcrcm pareccr, que vcrsar'ú apenas
sôbrc a oportunidadc das mcdidas propostas.

S 2." - O pareccr serú distribuído cm avulso, publicado no
"Diúrio da Asscmbléia" c incluido na Ord('m-do-Dia, quar'('nta c oito
horas após o cumprimcnto da diligência final ..

Ar!. 136 - O projeto c cmcndas sel'ão submctidas a uma só
discussão, considcrando-sc apro\';l(lo o quc obtivcr o voto dc mais da
metadc dos mcmbros da Asscmbléia.

Parúgrafo único - TCI'minada a discussão, voltarú a pro)osi-
ção ú Comissão pam reda~'ão do vcncido. o «ual passar'ú a constituir,
então, o jlr'ojcto da proposta definitiva da rcforma.

Ar!. 137 - Dal'-sc-ú por accita a proposta o ~)rojcto I'cspec-
Uvo, em dois turnos, isto é, em duas discussõcs, por duas scssõcs 01'-

dinárias consecutivas, fôr aprovado pelo voto da maioria dos mcm-
bros da Asscmbléia ou, cm um turno, isto é, cm duas discussões. dc
uma" só scssão Icgislativa, fôr aprovado pclo voto de dois terços dos
mcmbros da Asscmbléia.

~ L" - Se o projcto, cm primcira discussão, obtivcr o voto de
dois tcrços dos mcmhros da Asscmbl('ia c, cm scgunda discussão, não
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obtiver o mcsmo "quorum", mas 'apcnas a maioria absoluta, de\'crá
aguardar a scssão legislativa scguintc, 'para cumprimento do disposto
no artigo,

~ 2.' - O projeto que, cm uma das discussões não obtivcr o
voto da maioria dos membros da Asscmbléia, scrá arquivado, não po-
dendo a matéria dêlc constantc scr objeto dc deliheração, scnão depois
dc passada uma scssão ordináda complcta.

Ar!. 138 - O projcto não scrá incluído em Ordcm-do-Dia,
para qualqucr discussão, senão quarcnta e oito horas, no minimo,
depois dc distribuídos os anl1sos, cm quc dcvcm tamhém ser divul-
gados as cmendas c pal'cccrcs proferidos sôbre a matéria.

Ar!. 139 - Em caso algum scrão accitas, durante a discussão
ou entrc ('Ias, em('ndas sôhrc matéda não contcmplada no projeto.

Ar!. 140 -- Entre uma c outra discussão, c scmprc quc forem
apro\'<ldas emcndas, cnccrrada a votação, scrá o 'projeto encaminhado
à Comissão, pal'a rcdação do vcncido.

Pal'Úgrafo único - Só é pcrmitido o enccrramcnto d(' discussão
em segundo turno c, nestc, cm segunda discussão.

AI'!. 141 - Scrá arquiv,ado o PI'ojcto de rcfol'llla que, em
sessão cxtraordinária, não obtiver, cm qualqu('r discussão, o voto dc
dois tcrços do,' memhros da Asscmbléia.

AI'!. 142 - Aprovado em sua redação final, scrá o projeto pro-
mulgado e puhlicado pela :\!csa, com a assinatura de scus El('mhros,
devendo, em seguida, ser anexado ao texto da Constituição.

CAPíTULO II

Das proposições

Ar!. 143 - Proposição é tôda matéria sujcita iI dcli1Jt'ração
da Assemhléia, compreendendo projetos (Ie lei ou de resoluç'ão,
emendas, indieaçõcs. requcrimentos, comunicaçiies e parecen:s.

Ar!. 144 - A :\!csa só aceitar:. proposiçiics sôbrc assunto da
competência do legislath'o, redigidas com clareza e obedecendo ao es-
tilo parlamentar; excetuados os casos cxpressamentc previstos, ne-
nhuma IH'Oposição passará à scgunda discussão, sem a n('ccssária au-
diência da Comissão competentc.

~ 1.. - A proposição destinada a aprovar contI'atos ou con-
cessiies, panl sei' rccehida, devení. tnll1scrcvê-los 'por inteiro,

~ 2,. - A proposição que conti\'cr citação de lci ou de artigo
fm'á a tnmscrição da parte citada,

AI'!. 145 - As proposiçiics que não tiverem soluç'ão até o fim
de cada legislatura, salvo os projctos (Ic reforma constitucional e os
trahalhos da Comissão Permanentc, serão considcrados findos e ar-
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quivados, niío prcvalcccndo parcccrcs, discussõcs c volaçõcs porvcn-
tura havidos. (')

S 1." - A qualqucr DCJlulado ou Comissiío ficará salvo o di-
rcito dc rcnovar tais proposiçõcs.

S 2.9 - O dcsanjllÍvamcnto dcssas proposiçõcs 'podcrá também
SCl" requcrido por qualquCl" Dcputado, uma vcz quc tcnha obtido pa-
rcccr fuvorán'l dc qualqucr Comis 'iío.

~ 3." - Em qualqucl' das duas hipúlcscs, a proposição ficará.
sujeita a novo pronunciamenlo dcsdc a sua fasc iniciai.

SEC(:AO I

Dos Projetos

Ar\. 146 -A inicialiva dos projclos dc lci cabc:

I - ao Governador;
II - 'a qualquer mcmbro ou Comissão da Assemhléia;
III ús Cfllllaras :\Iull icipais, cm númcl'O dc dcz, no mínimo;
IV - aos cleitores, cm número dc dez mil, 'pelo menos.

Art. 14i - Os projetos de lei dcvcriío SCl' aprcscnlados na dc-
vida forma, em artigos concisos c claros, dcvidaIlIente numerados,
dalados e assinados ']lelos autores.

PaI'Úgrafo único - À Comissiío de Constituiçiio, Lcgislação e
Justiça, sel"iio preyiamenlc cnviadas as proposiçõcs das Cttmaras Mu-
nicipais, ou as dos eleitores, den')Hlo esla dizcl' se o projeto obede-
ccu aos requcsilos da lei, dcterminando a scus autorcs quc a ajustcm
ús I)l"escri~~ücs regimcn tais.

:\r\. 148 - O projelo da iniciatÍ\'a de qnalquCl" Dcputado será
lido ú hora do cxpedicnle, pclo apl'csentantc ou, se cstiver sôbrc a
!\lesa pelo 1.9 Sccretário; quando se passar :\ Ordcm-do-Di'a, a Casa
decidirá, sem discussão, sc o projeto aprcscntado é ou niio, objcto de
deU beraçiío.

S 1.9 r- Considcl'ando objeto dc delihcra~~ão, podcr:'! scr in-
cluído, para a primeira discussão, na Ordem-do-Dia seguíntc; ncsta
hipótese, scra numerado, imprcsso cm ata e cm anilsos, quc serão
dístribuídos aos Dcputados. .

~ 2.9 - Dccidido não ser objeto de dclihcração, seI'Ú o projeto
considerado rejeitado, e não poderá ser reproduzido em rcunião do
mcsmo ano. Esta pl'oihiç'ão será aplic:'!vcl também aos projetos rc-
jcilados em qu:dquer das disensslies, salvo o caso dc proposta da
maioria absoluta da Assl'mbléia,

(') Modificw/o pc/a HESOLUÇ,iO 11 •• l:H, de 18-1-1955.
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S 3." - Independerão dêsse apoiamento preliminar, sendo Jogo
considerados objeto de delibel'ação, os projetos das Comissões, os
da iniciativa do Governador, das Cfuuaras :\Iunicipais, dos eleilores
e os ,assinados por cinco Deputados, no minimo.

~ 4 .• - Do pl'ojeto, serão extraídas as necessál'ias cópias.
para a publicação e fOl'll1ação da duplicata do respectivo processo,
a qual ficará na Secretal'ia, 'para consulta, até ú solução final do.
mesmo. A ela, sempre que 'possivel, se juntarão, por cópia, todos
os despachos proferidos, pareceres e documentos elucidativos, de
modo que, em qualquel' momento, se lhes possam conhecer o con-
tcúdo e o andamento do projeto.

Ar!. 149 - Os projetos e respectivos pareceres irão a im-
pl'imir na Ata dos trabalhos da Assemhléia e os projetos serão
distl'ibuídos em avulso, aos Deputados.

~ 1.. - Somente depois dessa distribuição, será o projeto
incluído em Ordem-da-Dia, para a segunda ou terceira discussão.

~ 2 .• - Em caso de urgência, oferecido o pareceI', poderú o
projeto seI' logo incluido em Ordem do Dia, dispensada a prévia
impressão e distribuição, se algum Deputado o requerel' e a Casa
deferi I'.

AI'!. 150 - .-\ requerimento de dez Deputados, aprovada paI"
mais da metade dos membros da Assembléia, poderá, qualquer
projeto de lei reger-se pelas mesmas normas e prazos a que estão
sujeitos os 'projetos periódicos.

SECÇ.W 11

Dos projetos velados

Ar!. 151 - Os projetos vetados pelo Governador do Estado
serão distl'ibuídos ú Comissão d~ cinco memhl'os que a Casa elcgcr
para cmitir parecer, dentro de oito dias, a contar da data do
recebimento.

~ 1.. - Dentro de trinta dias, contados da devolução ou da
reabertura dos trahalhos, com ou sem pareCCI" da Comissão, os
projetos remetidos serão sujeitos, em globo, a uma só discussão,
considerando-se aprovmlos, se oh tiverem o voto de dois terços dos
presen teso

S 2 .• - Rejeitado o veto, seI'Ú devolvido ao Governador o
respectivo projeto, pam a pI'omulga~':io, dentro de quarenta c oito
horas; se não fÔl" promulgado. o Presidente da Assemhléia o farú,.
em igual prazo.



SECÇAO 1II

Dos projcios periódicos

Al'I. 152 - Leis. ou resolu~'ões periódieas, são as quc deixam
dc vigOl'ar, indcpcn{lçntcmcntc dc rcvogação cxpl'essa, findo o prazo
para o qual fOl'am votadas.

Al'I. 15:1 - Os pl'Ojelos dc leis pcriódicas scrão incluídos cm
Ordcm-do-Dia panl discussão, imedialamentc dcpois da distri-
huição dos avulsos.

Al'I. 154 - Aprov;l(lo o projclo cm primcira discussão, ficará
sôbl'c a :'Ilcsa, pelo prazo de einco dias útcis, para reccbcl' emcndas
POI" escrito.

S 1,9 - Findo o prazo, scrão as emendas e o projclo cnvia-
dos iI Comissão para proferir paI"ceer, dcntro de oito dias.

S 2." - Para scgunda, e cm tcrecira discusão, o projclo e
emendas só senio incluídos cm Ordcm-do-Dia, quarenla e oito horas
dcpois dc disll'Íhuídos os avulsos.

AI"I. 155 -Em segunda discussão, podcrá a Assemhléia
decidir quc o projelo seja discutido POI' tílulos, capítulos, sessões
ou grupos dc artigos junlamcntc com as rcspectivas cmendas c
suhcmcndas; enccrrada a discussão, vollar-se-á a Pal'tc do projcto
já discutida. Em seguida, sel'ão voladas cnglobadamcnlc, salvo dcs-
taquc, as cmcndas c suhcmcndas quc tivcrcm parccel" conlní.rio da
Comissão; c uma a uma as quc o lenlwm favol'ável.

Art. 15li - Depois dc seI' o projcto redigido pela Comissão,
dc acôrdo com o vencido, ficaI"á sôhl'c a :\lesa, por cinco dins, para
I'ccclll'r emendas de Icrceira discussão. Findo o prazo, serão pro-
jeto c emendas rcmclidos iI Comissão, para paI'ccer, dc modo a
pcrmitir a inclusão cm Ordem-do-Dia, den!l'o dos mcsmos prazos
c com as mcsmas formalidades da segunda discussão.

Arl. 157 - Em terceira discussão, o projclo c as cmendas
serão discutidos c vOlados, em gloho, salvo as malérias dcslacadas
c as cmendas.

Art. 15R O encelTamcnlo dc qualqucr discussão dos pro-
jclos pel"iódi!:os só se poderá requcrel' dcpois dc disculidos cm duas
reun iões.

S 1." - A ?Ilcsa, confonnc a U1"gência, poderá dclcrminal"
"cx-offieio", ou a I'cqucrimcnlo aprovado, a imcdiala discussão ou
volação dc qualqucr projelo pcl'Íódico, com a prctcrição da Ordcm-
do~Dia .
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S 2.° -!'\a hipótese do pa •.ág •.afo anteriOIo, só poderá se •.
•.eque •.ido o enee •.•.amento da discussão, após tc •.em falado dois
o •.adores de cada baneada.

AI°t. 159 - Pode •.á qualquc •. Deputado fala •.: em primci •.a e
tcreei •.a discussão, uma só vez, pelo prazo imporrogávcl dc meia
hora; e, cm segunda, uma yez sôbrc cada ~rtigo, título, capítulo,
secção ou grupo de artigo, de modo que o tcmpo total de sua
permanência, na t •.ibuna, não exceda a uma hora. O rc1atOIo usará
da palavra, como nos projetos comuns.

ParágIoafo único - O cncaminhamcnto da votação podcIoá
ser feito pelo pI"imei •.o signatário da emenda ou pelo relator da
Comissão, pclo espaço de cinco minutos cada um, podendo, para isso,
o relator falar, tantas yêzes quantos os oradOI°cs, após cada um dêles
ou de uma só ycz.

Art. 160 - Aos p •.ojetos periódicos, serão aplicáycis os
dispositi,'os quc I'egcm os p •.ojetos comuns no que não colidirem com
as disposições especiais rcferenttes àqueles.

SUBSECÇAO I

Da fixação do efetivo da Polícia Militar

Art. 161 - A Comissão de Segurança Pública compete dar
paI'eceI- ao projeto que fixa para o período de um ano, o efctiyo da
Polícia .\Iili tal' .

~ 1.0 - Se, quarenta dias depois do início da sessão ordi-
nária, o PodeI- Executiyo não houvc •. pro,'idel~ciado a respeíto, a
Comissão, dentI"O de oito dias, ap •.esentará PI-OjetO à -"lcsa.

~ 2,0 - Se, até então, não hOUVCI- à .'Ilesa •.ecebido o PIoOjCtO
da Comissão, fará as indispensáveis modificações na lei cm vigo •.,
incluindo-a em Ordem-do-Dia, em fo •.ma de p •.ojeto.

A•.t. 162 - A votação do p •.ojcto só pode •.á SCIOadiada uma
vcz, em YÍI°tude de •.equerimento, pelo prazo de qUal-enta e oito
horas _

AIot. 1(j:~ - Quando faltarcm, apenas, vintc dÜJS para o cnccr-
ramento dos trabalhos lcgislativos, o pI"Ojeto se •.ú incluído em
O•.dcm-do-Dia, indcpendentemente dc distI"ibuição de avulsos e de
imp •.cssão.

SUBSECÇW II

Do orçamento

Art. 164 Reccbido o projeto dc orçamento. a l\1esa, inde-
pendentemcnte dc sua lcitura no cxpcdicnte, manda •.ú publicá-lo,
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SUBSECÇAO UI

Do subsídio e da ajuda de custo

P,"oITogado o orçamcnto cm
sc até :iO dc novcmbro o projcto

~ 1.. - Findo o prazo da pcrmanência do pl'Ojclo sôbre a
Mesa para cmcndas, quer da segunda, qucr da terceil"a discussão,
serão elas publicadas em alas, devidamenlc classificadas, pela ordem
dos artigos e capítulos a que se referircm,

~ 2,. - O P,"csidcnte d:u"ú também publicidade, cm scparado,
a tôdas as cmendas que, POI' anti-rcgimentais, haja recusado ou
climinado, indicando scmpre o fundamenlo da sua decisão,

~ :i,. - Se o aulor da emendu não sc conformaI" com as
razões da dccisão e rcclamar, o Prcsidente dcvolverá o conhecimento
da qucstão fi Assembléia, para que esta I"esolva definitivamente,
após dcbate, que não passarú de meia hOl'a, Dêle, só podcrú falar
o rcclamantc, POI" 15 minutos, e o relator por igual pruzo, podendo
o Presidcnte, sc quiser", expor mais dc uma vcz it Casa as raziics
da cxclus:io,

fuzcndo distl'ibuir, no prazo múximo dc cinco dias, os avulsos aos
Deputados,

Art, 165 - Sc, até no\'cnta dias antes dc tcnninar o prnzo
de sua sessão, on!inúria, não houver a Asscmbléia recebido do
Governadol' do Estado a proposta do orçamcnlo, a Comissão dc
Finanças, Orçamento c Tomada de Conlas organizarú o projclo,
ap"cscnlando-o no prazo dc oito dias,

Arl, 1()(j - O projclo de Ici dc or~~amcnlo Icrá scnlpl'e prefc-
rência na discussão, c não podcní conteI" disposições cstranhas ú
,"cceita e ú despesa do Eslado, nos tênnos da Constituição,

-Ar!. 168 - Considcral'-sc-á
vigOI", nos tênnos da Constitui~':io,
não houver sido enviado fi sanção,

Art, 1lij - Em lerceim discussão, não serão aceitas cmcndas
que tcndem a aumenlar despcsa, salvo apcnas quando 11I"Opuserem
o restabelccimento de medidas mencionadas na 11I'oposta do
Poder Executi vo, ou consignarem vel"ba para dcspesa já detenni-
nadas em lei.

Ar!. 16!! - A Comiss:io dc Finanças, O'"çamcnto e Tomada
de Contas formulará, até o dia cinco de outubro do último ano dc
cala legislatunl, o projcto de fixação do subsídio e da ajuda dc
custo (los Dcputados da legislatura seguintc, bem como o subsídio
do Governador e do Vice-govel"nador,
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~ L" - Se o disposto no artigo não fôr eumpI'ido pela refe-
rida Comissão, ou por «ualquer out"'t, ou ainda por qualquel'
Deputado, até àquela data, à ~lesa induil'Ú na Onlem-do-Dia da
reunião seguinte, em forma de proposil,'ão legislativa, a resolução
respectiva em vigor,

~ 2." - A Comissão de Finanl,'as, On;amento e Tomada de
Contas terá o prazo de cinco dias, improITogúveis, p.u'a emitir
IHU"eCer sôbre as emendas,

~ :~," - Aprovado o projeto, a Comissão, providenciarú, no
sentido de serem postas, de acôrdo com a Hesolul,'ão, as necessúrias
verbas orçamentárias,

S 4," - O saldo da verha do suhsídio variúvel do Deputado,
aprovado mensalmente, serú escriturado à parte da receita e
despesa onlinária da Secrclal"ia da Assemhléia, pela sua Diretoria
de Contahilidade,

SECÇc'ü IV

Dos jlrojetos de reSOIl/ç(1O

Art. 170 - Os projetos de resolução destinam-se a regular
a matéria de caráter polilico-administrativo, sôhre a «ual de\'a a
Assemhléia pronunciar-sc em casos concretos. tais como:

- perda de mandato do Deputado;
Il - concessão de lieenl,'a para IH"OceSSOcI'iminal ol! prisão

do Deputado;
TIl concessão de licenl,'a a Deputado;
1\' - criação de Comissão Especial de Inquérito;
Y - todo e qualqueI" assun to de sua economia interna"

Ar!. 171 - Os projetos de resolução legislativa se •.•to distri-
huidos em avulso, e. ohedecendo às mcsmas formalidades dos
projetos de lei, sofrerão três discussões.

Parúgmfo único - Se o I"equerer o I'elatol" da Comissão e a
Casa o aprOVaI", pode •.•.• o projclo, antes de incluído na Ordem-do-
Dia para qualquel" das discussões, fiCai" sôbre a ~lesa para receber
emcndas, por prazo fixado no I"equerimento e nunca excedente de
tl"ês dias.

Ar!. 172 - "'as d iscussiíes, poderú cada orador falar pelo
espaço de vinte minutos, e o autor da emenda, pam encaminhal'-Ihe
a votação, apenas cinco minutos, podendo o relator da Comissão
respondel' a cada um pelo mesmo espaço de tempo, se não prefel"ir
falar de uma só vez, pelo prazo múximo de meia hOI"a.
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Art. 1i:{ - As alleraçiies I'egimentais dependerão de pro-
posta l'slTila, que st'rú distrihuída em avulso c discutida pelo
menos em duas reuniiies.

~ 1.v - O projeto não serú incluído em Ordem-do-Dia, senão
depois de distrihuídos os respectivos avulsos, se a Pl'oposta fÓI' da
Comissão ExecutiY:I, ou os anJlsos do projeto e do parecer dl'sta,
no caso contdrio,

S 2." - A discuss:io iniciada na primeira reunião prosscguirú
na seguinte,

S :{,V - Ofel't'cidas l'lIlendas na segunda reUIllao, poderú
encermr-se a discussão da proposta, não ha\'endo mais quem sôhre
a mesma queira falaI'. Tôdas as emendas ser:io l'n\'iadas Ú Comissão
Executiva que sóhre o assunto proferirú parecer dentl'o de einco
dias. Nesta hipóll'se, disll'ihuídos os a\'lJlsos, prosscguil'ú, vinte c
quatl'o hOl'us depois, a díscussão das emcndas. Encerrada a dis-
cussão, proc('der-se-ú votação da proposta e das eml'IHlas.

S 4,v - Na hipóll'se do S :{.v, poderú a Comiss:io Executiva
pl'l)feril' pur('cel' imediatamente, de modo quc as emendas sejam
Jogo suhmctidas ú d is('ussão, juntamente com o projeto.

SECf.:;\o V

/JIIS illllil'lIçrics

AI't. li4 - O Deputado pod"rú provocaI' a manifest:lI:ão da
Assemhléia ou de qualquer de suas Comissôes sôhl'c detcrminado
assunto, fOl'lnulando indica~'ão por escrilo, em Wl'lnos c::plícilos
c forma sintética.

S Lv - As indi('~;~'iics serão recehidas, scm dependência do
apoiamento; dcpois dc lidas cm resumo l' copiadas para puhli-
cação, na íntegra, na aLI impressa, ° Presidente designm'ú a Conlis-
são que lhe deve dar parel'CI', em cinco dias.

I

S 2," - Proferido o pareceI', l'SCl'ito ou oral, serão as indi-
cações imediatamente discutidas e \'otadas, a menos que a Casa
delihere, seja a matéria incluída na Onlem-do-Dia seguinte, ou que
"ó entre cm discussão e votação depois da distrihui~'ão dos avulsos.

As ind ica~'(ies est:io sujeitas a uma só d iscuss:io.

S 4,V Se as indica~'ões I'ccehel'cm emendas, tornal'ão ú
Comissào, que opinm'ú a respeilo, d('ntro do prazo de dois dias;
apresentado o parecer, a discussão continuaJ'ú na forma do parú-
grafo segundo,
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SECÇAO VI

Dos requerimentos

Art. 175 - Serão verbais ou escritos, independente de apoia-
mento, de diseussão e de vota~'ão. sendo despachados imediatamente
pelo Presidente, os requerimentos em que se solicite:

I - a pal:l\Ta ou a sua desistência;
II - a posse de Deputado;
III - a retifica~~ão da ata;
IV - a inserção de declamção de voto em ata;
V - a observflllcia de disposição regimental;
VI - a retimda de requcrimcnto verbal ou cscrito;
VII - a retirada dc IH"Oposição com parecer contrúrio;
VIII - a vcrificação de votação;
IX - csclarccimento sôbrc a ordcm dos trahalhos;
X - o precnchimcnto de lugares vagos cm qualquer Comiss;iu;
XI - a lcitura dc qualqucr proposição a seI" discutida ou

votada.

Art. 176 - Poderão ser verbais c votados com qualqul'r"
número, independentemcnte do apoiamcnto e de discussão ou J"CqUl"
rimentos de:

I - inserção cm ata de voto dc rcgozijo ou de pesar;
II - representação da Assembléia por meio de Comissão

externa;
III - levantamento da scssão cm regozijo ou pesar;
IV - manifcstação dc rcgozijo ou pcsar, por ofício, telegrama

ou por qualquer outra forma escrita;
V - publicação de informações oficiais no "Diúrio da

Assembléia" ;
VI - permissão para falai" sentado;
VII - prorrogação do prazo para a apresentação dc parcccr;
VIII - discussão por parte (títulos, capítulos, seq'õcs, suh-

secções, grupos dc artigos ou de emendas);
IX - o requeI"imen to dc prorrogação da hora da reunião e

o de ad iamento desta;
X - inversão da Ordem-do-Dia.

Parágrafo único - O requeI"imento de pesar, por motivo de
falecimcnto, deverá seI" escrito, devidamente apoiado, e referir-se
à pessoa que tenha sido membro do poder público"
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,\1'1. 177 - Poderão ser verbais, independentes de diseussão
e apoiamento, mas só poderão ser votados eom a presença da
maioria absoluta dos Deputados, os requerimentos de:

I - dispensa de impressão de qualquer proposição;
II - retirada de proposição, substitutivo, emenda ou subc-

mcnda, com pareccr favorável; /_
III - destaquc de clllcnda aprovada, ou dc partc dc propo.

si~'ão, pam constituir projcto scpanl(lo'.

Art, 178 - Scnio CSCI'itOS, indcpendcntcs dc discussão c só
POdJI-ão ser votados com a pl'cscnça da maioria dos mcmbros da
Assembléia, os rcqucrimentos de:

I - rcnúncia dc mcmbro da :'Icsa;
II - votação POl' partcs, inclusivc dc aI'tigo c dc cmcndas;
III - adiamcnto dc discussão ou de votação;
IV - cnccrramcnto de d:sl:ussão;
V - \'otação POI' dctcrminado proccsso;
VI - rcmcssa, a dctcnninada COllIis~;:io dc papl'is dcs;J:lc!wdo,"

a outra;
VII - scssão secrcta;
VIII - inclusão cm Ontcm-do-Dia de pl'Ojeto periódico, na

hip0tesc do ar1. 158 c scus parúgrafos.

Art. 179 - SCI'ão csel'itos, sujcitos a apoiamcnto c diseussão,
c só podeI'ão seI- votados com a pl'cscnça dü maioria absoluta, os
rcqueI-i l11entos sôbrc:

i - informaçõcs solicitadas ao GOVêl'IlO do Estado ou POI'
SC:1 i:Jtcnnédio;

11 - inscr~~ão no "Diário da Asscmbléia" de documcntos não
oficiais;

III nomc:l~'ão dc Comissõcs cspeciais;
IV - rcuni/io da Asscmbléia cm Comissão Geral;
V - reuniões extraordinúrias;
VI - quaisquer outros assuntos que se não refiram a inci-

dcn Ies sobrevindos no curso das discussões ou votaçõcs;
VII - audiência de uma Comissão SÔbI'C determinada matéria

ou rcunião de duas Comissõcs para deliberar sôbre detcrminado
assunto.

:; l,v - Os rcqucl'imenlos sôbrc informaçõcs ao Govêl'no c
os quc pcdcm o comparccimcnto à Assembléia dc Secretário de
Estado estão sujcitos aos trfunites das indicaçiies,

2,v - Os I'cquerimentos sujcitos ,a apoiamcnto só sel'ão
ndmitidos à consideração da Assembléia, quando subscritos, no
mínimo, POl' cinco Deputados,
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SECÇ.-\O' VII

Das comunicações

AI.t. 180 - Na hom do expediente, na parte destinada à
apresentaç:io de projetos, paI'cceres, indicações, requerimentos. o
Deputado poderá usal" a palavra, dentro do tempo I"egimental, panr
fazer à :\Iesa ou à :\ssembléia, comunicaç:io sôbre qualquer fato ou
acontecimento de I"elevância verificado no Estado, no Pais ou no
estnlllgeiro.

SECÇAO VIII

Dos pareceres

Ar!. 181 - As Comissões redigirão os pareeeres por escrito,
em têrmos explicitos, concluindo sempre pela conveniência da apro-
yaçiio ou rejeição da matéria.

S .l.Q - Excepcionalmente, nos casos expressamcnte previstos
no Hegimento, os IHII"eCen's podel":io ser verhais.

S 2 .• - Serú de quinze dias, contados da remessa do projeto.
o pl'azo p31"a as Comissões i)l"oferil"em seus pm"eceres. Êsse prazo
SCI"Úde oito dias, cm se tl"atando dc projeto cm regime de urgência.

S :l.Q - Será de cinco dias, contados da remessa de qualquer
outra proposiç:io. o pnlZO para as Comissões proferirem seus
pal"ecer~s.

!l 4 .• - Serú de dois dias o prazo para as Comissões profe-
rirem pareceres sôbre PI'oposi~'ões em regime de U1"gênc'ia.

Art. 182 - Se a Comissão niio cmitir parecer nos prazos
estipulados nos ~~ 2:', 3:' e 4.0 do artigo anterior, entrarú a. propo-
siçiio em Onlem-do-Dia pal"a discussiio ou continuaç:io desta por
iniciativa do Pn'sit!ente ou a I"equerimento apl"oyado pela Asscmbléia.

Art. 18:~- Se concluirem em projetos de lei ou resolução.
serão êstes submetidos aos trflll1itcs regimentais por que passam
tiS pl'op05ições dcssa naturcza.

TITULO IV

Das discussões e da ordem dos debates

CAPITULO I

D(/.~ discussões e das emendas

Art. 184 - Emcnda é a proposiçfto apresentada como aces-
sória 'd~ otÍtra pl'Oposição. As emendas siio: supressi vas, substitutivas,
aditivas e modificativas.
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I - supressiva é a emenda que manda suprimir qualquer
parte da proposição;

II - substitutiva é a em::nda apl'esentada como sucedânea de
uma Pl'oposlçao c que toma":l O' nomc de "substitutivo", quando
.atingir a proposição no seu conjunto;

III - aditiva é a emenda que se acresccnta à proposlçao;
IV - modificativa é a emcnda que altera a proposição, sem

a modificai' subslan 'ialmcnte,

Pal':lgrafo único - Denomina-se subemenda a emenda aprc-
.senlada a outra cmcnda,

Arl, 185 - O suustitutivo orlglllano ela Comissão terá prefc-
rência panl a votação sôurc a proposição pl'incipal, Havendo mais
de um substitutivo d' Comissão, caberá a pl'cic,rência ao da Comis-
são de competência especifica para opinai' SÔUI'C o mérito da
proposiçiíO,

AI'1. 18li - Para discussão de qualquel' matéria, salvo dispo-
_'dção especial, bast:u'ú a presença de um têrço dos mcmbl'os da
Assembléia.

Par'úgrafo unll.'o - A falta dc nún::.To para votação. não l)I"e-
judicará a discussão das matérias constanles da Ordcm-do-Dia,

Arl. 187 - Quaulo à, discussão dos pl'ojelos, obsel'var-sc-ão
as segui 1111'S condições, além dc oulras já constantcs dêste Hegi-
men lo:

r não se discutil'á Projcto de Lei ou de I'csoluç:io que
não tenha enlJ'ado em Ordcm-do-Diu, pelo mcnos vinte e quatro
horas anles;

II - nenhum Pl'Ojeto de Lei poderá ser discutido, se não
fÔI' apn:sentado, pelo menos, dez dias antes do encel'l'amento da
sessão legislativa, salvo se a pl'ópria Assembléia, por dois terços dos
nH'mbros prescntes, resolvcr o contl'ál'io, ou se o solicitar o Gover-
nador, em m~:nsagem especial;

111 - :;alvo quando precedido de Mensagem do Govcrnador,
qualquer Projelo dc Lei, que 'importe acréscimo de despesa, tel'ú
o and:llu::nto suspenso após a primeira discussão, até que seja
aprovada a receita con'espondente,

A,'t. 188 - Versará a pr'imeim discussão de um 1>,'o;eto de"
Ld ou de I'csolução Í1nicamente sôbl'e as vantagcns ou inco;)v,'-
nientcs dêlc, não se admitindo pol'isso, nesse debate, emcnda dc'
qualqlll'" espécie,

Art, 189 - Encerrada a primeira discussão do P,'ojdo,
segue-se a votação; aprovado, será enviado à audiência da Comissão'.
competente,
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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 primitivos e assim o decidir a Assembléia, entrará.
êle em discussão, ficando os outros prejudicados naquilo em que
colidir com o vencido.

Art. 191 - Anunciada a segunda discussão, o 1.9 Secretário.
lerá todo o Projeto, bem como o parecer da Comissão que o houver
examinado e as emendas por eI'a oferecidas, se estas e aquêle tiverem
sido impressos.

Art. 192 - Na segunda discussão, discurtir-se-á o Projeto,
artigo por artigo, a menos que resolva a Assembléia, a requerimento
de qualquer Deputado, que isto se faça por título, capítulo, secções
ou grupos de artigos.,

Art. 193 - Lidas pelo 1.9 Secretário as emendas que ocor-
rerem, e submetidas a apoiamento as que não pertençam à Comissão
eompe1t:nte, 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. 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 aI"tigo com a emenda que o alterar.

Art. 195 - Quando, pelo número ou importância das emendas
oferecidas em segunda discussão, se tornar dificil o pronunciamento
imediato da Asscmbléia, o Presidente, ex-officio, ou a requcrimento.
de qualquer Deputado, enviará o projeto à Comissão respectiva,
para proferir o parecer, ficando adiada a votação.

~ 1.9 - O parecer, que será publicado, não sofrerá discussão
especial.

~ 2.' - Apresentado substitutivo a algum artigo, será aquêle
pôsto em votação em primeiro lugar, se rejeitado, ficará prevale-
cendo o do projeto, salvo emendas.

S 3.' - Quando o substitutivo oferecido a um projeto compre-
ender tôda a matéria dêle, terá depois de submetiqo a apoiamento,
uma diseussão preliminar em globo, conjuntamente com o projeto
na sessão posterior àquela em que fôr distribuido o impresso, e,
encerrada a discussão, passar-se-á à votação.

Art. 196 - No correr da discussão dos artigos do projeto,
poderá qualquer Deputado mandar à Mesa emendas, as quais entrarão,
logo em discussão.
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Art. 197 - Se, pelas emendas aprovadas, o projeto tiver sido
IlIuito a1tel'ado, ou se a Comissão lhc oferccer emendas, scrão as
cmcndas e o projeto publicados,

Art. 198 - Na tcrceira discussão, discutir-se-á o projeto cm
globo, juntamente com as cmendas quc lhe forem oferccidas,

Art. 199, - Em terceim discussão, somente scrão accitas
cmcudas suprcssivas, ampliativas ou modificativas, sem cogitar de
matéria nova, ou rcjcitada na segunda, visando tão somente a supri-
I\l iI', 110 projeto, artigos, pal'ágrafo,s c palavras, modificar ou ampliaI'
.u idéia contida em algum dos seus têrmos,

AI'I. 200 - Em terceira discussão, o projeto será votado cm
globo c as cmcndas uma a uma; das ampliativas, será votada cm
pl'inwiI'o lugar a quc fôr mais vasta,

AI'I. 201 - Adotado definitivamcnte o projeto, será remctido,
com as cmcndas aprovadas, li rcdação final.

Parágrafo único - As indicaçõcs' só irão à Comissão de
Rcda~'ii.o, quando apro\'adas com cmendas,

Al't, 202 - TCI'ão uma só discussão, salvo disposição especial:

- os parcccrcs dc Comissõcs que concluirem em reque-
I'imcl1to (al'I. 190);

II - as indicaçõcs;
III - os I'equcrimentos quc, por êstc Regimento, estiverem

sujei tos a d iscussii.o;
IV - as redações finais;
V - o I'clatário das delihcl'ações da Comissão Permanente;
'I - os projetos votados,

:\I't, 20:~ - SCl'á permitido o adiamento da discussão uma
só vez, mediantc requerimento cscrito e por prazo nunca superior
a dez dias,

~ 1,9 - O PI'aZO referido no artigo será, no máximo, de cinco
dias. para a IH'oposição em regime de urgência,

~ 2,9 - O I'cqucrimcnto não será lido, nem votado, se houver
oradol' na tribuna,

Al'I. 204 - O cnccrramento da discussão só podcrá ser reque-
rido, Cluando a proposiçii.o haja sido discutida em rcunião anterior
e já tcnham falado sôbre ela, pelo menos, dois oradores de cada
bancada,

CAPíTULO II

Da redaçiío filial e da proIllulgação

Art, 205 - Apresentada c lida, a redação final do projeto ou
oda indicação será imcdiatamcntc discutida c votada, salvo se, antes
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de iniciada a discussão, ou no correr desla, algum Depulado requerer
c a Assembléia deliberar seja a redação impressa em ala ou disl.-i-
buida em avulsos, para ser discutida e vOlada, ou para se pl'osseguir
na discussão adiada,

Parágrafo único - Quando se disculir ou volar a redaç.ão
final, só poderão falar, além do relalor da proposição, dois oradores
de cada bancada, pelo espaço de dez minutos cada um,

Arl. 206 - A discussão será restrita aos tênnos em que se
acharem redigidas as proposições, e nela só se admitirão emendas
que visem à correção de enganos e eontmdições.

Arl. 207 - As emendas à redação serão imedialamenle dis-
cutidás e votadas, depois do parecer oral da Comissão, todavia, o
relator poderá requerer o adiamento da discussão, a fim de emitir
parecer escrito .

. Parágmfo único - O aulor da elllenda poderá falar durante
cinco minutos e o relator por igual lempo.

Arl. 208 - Apl'ovada a redação, sal\'o as emendas, e deJlois
aceitas estas, serão il~corporadas ao lexto, selll dependência de
discussão especial, sendo o pl'ojeto enviado à sanção e promulga~~ão.

CAPíTULO III

Da ordem dos debates

Arl. 209 - Os debates deverão realizar-se com ordem c
solenidade e a nenhum Deputado será permitido falar, sem que a

, palavra lhe seja concedida pelo Presidente,

~ 1.. - Qualquer Deputado tem o direito de reclamar a obser-
vância dêste Regimento, cump.-indo ao Presidenle' atendel' às recla-

, mações, independel~temel~te de debate, salvo se houver dúvida quanto
à oportunidade do dispositivo invocado.

~ 2.• - Se um Depulado pretender falaI', ou permaneceI' na
tribuna, sem que lhe tenha sido dada a palavra, será eonvidado a
sentar-se; caso o Deputado insista em falar, o Presidente darú o
. seu discurso por terminado e, nesta hipótese, cessará o serviço
'taquigráfico,

~ 3,. - No caso de infração dêste Regimento, no decUI'so
dos debates, o Presidente advertirá o Depulado, usando da fórmula:
"Atenção". Se esta advertência não bastar, o Presidente dirá: "Senhor
Deputado F. Atenção!": Não bastando a advertência nominal, o
Presidente lhe retirará a palavra; e, se insistir em desatender às
'adv~rtências assim .feitas, o Presidente convidú-Io-á a retirar-se do
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recinlo. o que o Depu lado deverú fazer imedialamenle, Desobede-
cida esla delermina~'ão, o P"esidenle suspendel'ú a reunião,

Pal'úgnlfo único - Sempre que o Presidenle enlender que
houve desacalo' il Assembléia, baixarú porlada, delel'lllinando ins-
laura~'ão de inquérito conlnl o Depu lado falloso,

Arl .. 210 - O Deputado, com exce~'ão do Presidente, falal'ú
de pé, da tribuna ou da b:mcada e só por cnfermidade poderá ohler
permissão para falar sentado,

Ar\. 211 - Ocupando a Iribuna, o Depulado dirigil'-se-ú ao
Presiden le, ou il Assemhléia, de um modo geral,

~ 1.9 - A revis:io de discursos e aparles não se poderú fazcl"
fora do edifícip da Assembléia, nem em PnlZO supel'ior a vinil' e
<juatro horas, a eonlaI' do momenlo em (Iue fôr colocado il disposição
dos interessados, com êsle ohjelivo,

~ 2." - Os ol'iginais de discursos c doeumenlos lidos em
Plenúrio ou Ilas comissõés passar:10 a constiluir parte do a1'quivo
da Assembléia,

~ 3," - Em suas I'efel'ências aos colegas, ou quando a êstes
se dirigir, o Depulado de\'el'ú, de acônlo com as praxes parla-
menlares, dar-lhes tratamenlo condigno,

Arl, 212 - l!ão é permitido ao Depulado, nos seus discursos,
pareceres, volos em separado, declarações do \'010 ou qualquer oulra
forma dc llIanifesta~'ão do seu pensamenlo, usar de expressões insul-
tuosas, pal':l com oull'os Depulados, membros do Congresso Nacional
ou memhl'os dos podel'es púhlicos,

Panígmfo único - A ~Iesa providenciarú, a fim de que as
expressões a que se I'efel'e êste artigo, n:10 sejam publicadas no
"Diúrio da Assembléia" e nos AnaIS,

Ar\. 213 - O Deputado só poderú falar:

I - para apresentar paI'eCel', projelo, indica~~ões, requeri-
mentos ou comunicaçõcs;

11 - sôbl'c proposição em discussão;
IH - pela onlem;
I\' - para cncaminhal' a volação;
V - em explicação pessoal.

Ar\. 214 - Haverá um livro de insCl'lçao de Ol'adpres para
a hora de expediente e outro para os q~1C se proponham a falai'
depois de encelTada a Ordem-do-Dia.

~ 1.9 - A inscrição de omdor que prelendel' falar na hora de-
expelliente se farú pam a própria reunião ou a .scguinle.
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~ 2,. - A inscrição de orador que pretender fala'r após o
encerramento da Ordem-da-Dia far-se-á seguidamente, sem detcr~
minação de reunião"

~ 3:' - Na hipótese do parágrafo antcrior, lerá preferência
o orador que não houver falado na última reunião,

Arl, 215 - O Deputado que solicitar a palavl"a, sôbre pro-
posição em discussão, não poderá:

.I - desviar-se da questão em debate;
H - falar sôbre o vencido;
IH - usar de linguagem impI'ópl"Ía;
IV - u!tI"apaSSar o prazo que lhe compete;
V - deixar de atender às ad,'ertências do Presidente.

Axt, 2Hi (") - Quando mais de um Deputado pedir a palaHa,
simultânca~nente, sôbre um mesmo assunto, o Presidente concedê-lo-á:

I - ao autoI" da proposil,'iío em debate;
H - ao relator;
IH - ao autor do voto em separado;
IV - aos autores das emendas;
V - a um Deputado de cada bancada, sucessinlIllente,

Art, 217 - Compete à Mesa expurgir dos debates a SeI"Cm
publicados, tôdas as eXpI"CSSÕes anti-regimentais, procurando, sempre
qüe possivel, a êste respeito, entrar em entendimento com o orador,
podendo mcsmo, para isto, adiaI" a publicação.

Ar\. 218 - Os Deputados só poderão falar sôbre qualqueI;
proposição em debate o número de vêzes e pelos prazos adiante
estahelecidos, salvo os casos previstos neste Hegimento.

Art. 21!1 - Em primeim e terceim discussão, cada Deputado
poderá falar apenas uma vez, pelo prazo de Ullla hora, exceto o
autor do projeto, que podcI"á falar duas vêzes, pclo espaço total de
duas horas,

Parágrafo único - Em segunda discussão, poderá o Deputado
falUI" uma vez, sôhre cada artigo, titulo, capitulo, secção ou gI"UPO
de aI'tigos, de modo que o tempo total dc sua permanência na tribuna
não exceda dc duas horas improrrogáveis,

Art. 220 - ;\'a discussão única (los parcccres," indicaçõcs c
requerimentos, poderú cada Deputado falar por dez minutos, c o
autor e o relator da Comissão, POI" vinte minutos .cada um, sendo
êsses pmzos im prorrogá veis.

(.) Modificado pela RESOLUÇ.:rO Il.' 75, de 27-5-HI53.
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Ar1. 221 - O rclator da Comissão quc houvcr dadó parcccr
sôl)["c o pI"ojeto e o autor dêste poderão ralar em qualquer uiseussiio,
após cada ol"adol" e cm resposta a êste, sc não prcfel'irem fazê-lo
cm último lugar, responuendo a todos, contanto que o tempo total
da permanência de cada um dêles na tribuna não cxccda dc duas
horas, prorrogúvcl pelo tempo que o PI'esidcntc lhcs conccder,

Parágrafo único - O Dcputado quc houver relatado o projcto
na Comissão Permanentc poderú (liscuti-Io c cncaminhar-lhc a vota~'iío
nos mesmos casos c prazos que o relatOl' da Comissão a quc o assunto
pcrtenccI' ,

Ar1. 222 - O Deputado que lledir c ObtiVCI" adiamcnto dc
qualquCI" .discussão de um projcto, pOdel"Ú, na continuação desta,
falar sôbrc êlc mais uma vcz, quer se dcbata cm globo, qUCI' por
'partcs,

S L" - São adiúvcis a segullda e tcrccira discussão, eada
qual uma vez,

S 2," - O requel'imento dc adiamcnto só poderú scr aprcsell-
tado no corrcr da discussflo que se pretende adiar, c fiCal"Ú prcju-
dicado, se não fôr imediatamente votado, por falta de númcro,

S :~.• - Enquanto algum Dcputado CStiVCI' falando sôl.Jrc a
matéria cmdiscussão, não serÍl admitido a aprescnta~'iío de rcque-
rimento dc adiamento,

CAPITULO IV

Dos ClJJClrtes

Ar1. 22:1 - A intcrrupção do orador, por meio de apartes,
só scrú pcrmitida quando fôr hre\'e e COl"tês,

S L" - Para apaI'teal' um colega, devcrú o Deputado soli-
citar-lhe permissão e, ao fazê-lo, devc pcrmaneecr de pé,

S 2,. - ?\ão scrão admitidos apartcs:

r - ús palll\TaS do Presidentc;
li - paralelos aos discursosj
lU - por ocasiiío do cncaminhamcnto de vota~~ãoj
IV - cm cxplieação pessoal;
V - quando o orador dcclarar, dc modo geral, que o não

pennitcj
VI - quando o anular estivc(' suscitando questão de ordcm

ou falando para reclamação;
VII - quando o orador esti,'cI' falando na pl'imcira parte

do cxpcdiente, para aprescnta~'ão dc parcccrcs, projctos, indicaçõcs,
comunicaçõcs c requcl'imcn tos,



TITULO V

CAPITULO I

Das volaç6cs'

i\enhum Dcputado podcrá escusar"-sc dc tomarArt, 225

parlc nas votaçücs, sc não fizlT prévia dcclaração dc não tcr assis-
tido aos dcbatcs sôbrc o ohjcto em delibcração,

-58--,..
A 3.9 - Os apartes subordinar-se-ão às disposições relativas

aos dchatcs cm tudo quc lhcs fik aplicável.
~ 4,. - Não scrão publicados os apartes proferidos contra

os dispositi vos rcgimcn tais.

Das delibemções

AI"t. 224 - Salvo caso prcvisto cxprcssamcn tc ncstc Regi-
mento, ncnhuma matéria sc votará scm a prcscnça da maioria abso-
luta dos membros da Asscmbléia, tendo pl'iol"idadc para a votação
as proposiçõcs dc discussão cncelTada na rcunião anterior,

~ 1.. - Enccrrada a discussão de uma matéria, proccdCI"-se-á,
imcdiatamentc, à rcspcctiva. votação, sc não tivcr sido adiada a
rcquerimcnto ou não o fôr POI" falta dc númcl'o, ou sc findar a hora
<la rcunião scm tcr sido PI'olTogada.

~ 2 .• - Existindo matél'ia ul'gente a scr votada e não ha\'('ndo
númcro, podcr-sc-ú csperal' que o mesmo sc vCl'ifique, suspensa,
pam isto, a rcun ião por tcmpo pn'fixado.

S 3.• - Sc, IJOI' falta dc númcro panl as vOl<l~'ÜCSsc houvcl'
passado a discutir qualqucl" matél"ia, logo quc sc vcrifiquc númcro,
o PI"csidcntc solicitarú ao Deputado que sc achar com a palavra
intcrrompa o scu discurso, a fim dc se proccdel' Ú vota~"ão das ma-
tél'ias de discussão cncerrada, sem prejuizo do tcmpo a quc tenha
direito o orador.

~ 4,. - Durante as vota~'ücs, não dcvcrú o. Deputado sair do
rccinto.

S 5.. .\ \'otaçiio não sc intcrrompcrú, exccto sc findar a
hora destinada ú rculllao scm tcr sido PI"OITogada, ou sc dcixar dc
ha\,(~I' númcro. i\estcs casos, ficará a \'ota~'ão adiada para a rcunião
scguintc, salvo o disposto no S 2,.,

S n,. - Quando ocorrcr falta dc númcro dUl'ante a vota~'ão.
sel"ú fcita a chamada, a fim dc, na ata, sc consignarem os nomes
dos auscntcs.
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P:u'úgrafo único - Em se tratando dc causa pl'ópria, ou de
assunto cm que tcnha interêssc individual, o Dcputado está iniuido
dc votar',

Al'I. 226 - J~ pcrmitido ao Dcputado, depois da votação, enviar
à !\lesa decIarnção escrita de voto,

SECÇAO I

Dos processos de voiaçiio

Al'I. 227 - Tl'l'S são os proccssos d e votação:

I - simbólico;
n - nominal;
lU - dc cscrutínio sccrcto.

Art. 228 - O processo simbón'co pmticar-sc-ú com a pCl'lua-
nência, em seus lugares, dos Dcputados quc ~'oiam a favor c com
o levantamento dos que votam contra,

Pnr"úgrafo único - Proclamado o rcsultado, mcsmo em facc
dc pcdido dc vcrificação, não. podcrão mais votar' os Deputados
que comparecerem dcpois.

Arl. 229 - Dar-se-ú a votação nominal pcla lista gcral dos
Dcputados, quc scrão chamados pelo 1." Secrctário, ao passo quc o
2." Secrelário irú anotando, cm duas listas, os nomcs dos Dcputados
quc fOl'cm favorúvcis ou con\l'úrios ao quc se cstivcr, votando,
devendo os Dcputados respondcr: "sim" ou "não",

,Parúgrafo único - O resultado final sel'ú proclamado pclo
Presidente ,e, depois disso, ncnhum mais podcrú votar.

AI't. 2:~O - A vota~'ão por cscl'l1tinio secreto praticarú por
meio de cédulas. imprcssas ou dactilografadns, recolhidas em uma
urna, que ficará sôbre a Incsa.

~ L" - As cédulas serão lançadas dcntro da urna, pclos
Dcputados, il Jlropor~~ão que fOl"cm sendo chamados peJo 1.9 Sccre-
túrio. Terminada a votação, depois dc contadas pelo Presidente e
POl" êlc lidas, cada uma de PCI" si, irão scndo apuradas, tomando os
dois Sccrclúl'ios as devidas notas, pelas quais, finalmcntc, se fllrÍl .
apuração, a fim de sc publicar o resultado da votação,

~ 2." - O Prcsidcntc convidarú dois Dcputados, quc senil'iío,
como fiscais c cscrutinadol'CS,

Ar\. 2:11 - Scrú por escrutinio scnclo a votação sôbrc nc-
gócios de intcrêsse individual.
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SECÇÃO II

Do encalllinlwlllenLo da votação

Art. 232 - Ao anunciar o Presidente da Assembléia qualquel"
votação, o Deputado que quiser encaminhá-la deverá, para isso,
solicitar a palavra.

!l 1.9 - Para encaminhm' a votação, nenhum Dcputado poderá
falar por mais de dez minutos.

!l 2.9 - Em se tratando dc Pl'Ojctos de Leis periódicos, sCI"á
de cinco minutos o prazo pm"a o encaminhamento da. votação.

!l 3.9 - Tôdas as questões de onlem e quaisqucr incidentcs
supervenicntes suscitados no momento da votação, serão coillputados
no prazo do encaminhamento.

Ar!. 233 - Nenhum Dcputado, salvo os relatOl"eS, poderá
falar mais de uma vez, depois de anunciada uma votação, a não sei"
para lhe rcquerer a verificação"

!l 1.9 - Os relatores poderão falar, em qualquer discussão,
encaminhando a votação, sempre que qualquer Deputado o houvel"
feito.

S 2.9 SempI"e quc a Ass:lmbléia apl'Ovar um requerimen to
de votação por partes, o encaminhamento será feito apenas uma
vez, ao ser anunciada a votação da primcira parte.

Art. 234 - O encaminhamento da votação em scgunda dis~
cussão, salvo em se tratando de Projeto de Lei orçamcntária, far-se-á
sôbre o conjunto dos artigos e sôbre o conjunto das emendas, ao
sercm anunciadas as votações dos primeiros.

Art. 235 - Em terceira discussão, o cncaminhamcnto da
votação far-sc-á, em relação ao pI"ojeto e às cmcndas cm conjunta;
salvo em sc tmtando de Projeto dc Lei orçamcn túl'Ía.

SECÇÃO III

Da verificação da votação

Art. 236 - Requerida a verificação da votação simbólica,
o Presidente convidará os Deputados a ocuparem os respectivos
lugares.

Invertendo o critério anterior, convidará, a sc levantarem,
os Dcputados que tiverem votado a faVOl", permaneccndo de pé até
todos serem contados e assim fará, a seguir, com os que houverem
votado contra.

Parágrafo único - Nenhuma votação admitirá mais de duas
,"erificações.
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SECÇAO IV

Do adiamcn/o das vo/açiics

Art. 237 - Dcsdc o momcnto cm que fôr anunciada, podcrá.
a respectiva votaçiio ser adiada a requcrimento de qualquer Dcputado.

Art. 238 - O adiamento só podcrá ser concedido para a
reunião seguinte, e por uma só vez, pela Assembléia, com a presença.
da maioria de seus membros.

CAPITULO 11

Da retirada de proposiçiies

Art. 239 - A retirada dc ulIla proposição sujeita à conside-
ração da Assembléia, só poderá ser pedida depois de anunciada a
sua discussão ou votação.

li 1.. - A rctirada de qualqucr proposiçiio só poderá scr'
requerida pelo respcctivo autor.

li 2.• - Em sc tratando de proposi~~ão oferecida por uma
Comissão, será tido por seu autor, para o efeito dêstc artigo, o.
relator e, na sua ausência, o Presidcnte da Comissão.

Art. 240 - Quando fô,' solicitada a rctirada dc uma propo-
Slçao que tivcr parcccr contn'trio, o P,'csidcnte defcrirá êssc rcque-
rimento; depcnderá do conscntimento da Asscmbléia a rctirada dc
proposição que tcnha parecer favorávcl, ou à qual sc haja oferecido
cmcnda.

Art. 241 - Só cm primeira discussiio sc podcrá solicitar a.
retirada de um projeto.

TITULO VI

Do Poder Executivo
I

CAP~TULO I

Do Governador e do Vice-Governador

Art. 242 - O Governador c o Vice-GovernadO!' do Estado.
tornarão posse perante a Assembléia Legislativa, em reunião especial,
que poderá realizar-se no horário da reunião ordinária e com qual-
quer número de Deputados.



---------------------------

- 62

~ 1.. - Aberta a reumao, o Presidente nomeará comissão de
quatro Dcputados para rcceber à porta e introduzil' no n~cinto, o
Go\'crnador c o Vice-Governador, os quais tomanto assento à ~Iesa,
ao lado do Presidente.

~ 2.• - O GovernadO!' prcstar'á o seguinte cOml)['omisso:

Prometo manter, defender e cumJ)rir (l COl/sliluiçtio
Federal e (l Constiluiçiio do Estado, observar as Leis e
desempenhar, com lealdade, as funções de Governador do
Estado de Minas Gerais.

~ 3.• ~ Prcstado o compromisso, o Presidenlc declararú cm-
possado o Goven13dor e-o Vice-Govenladol', lavrando-se em seguida,
ala em livro próprio, que será assinada pelo PI'esidenle, I." Sccre(úrio
e cmpossados.

Art. 243 - No caso dc vaga ou de impedimcnto no cargo
de Governador, à possc dc seu substituto aplica-iH: o d isposlo no
artigo antcriOl" e seus paJ'ágl'afos.

Arl. 244 -- Hecebido pelo Pl'csidcnte da ,\sscmbléia. reque-
rimcnto do Governador, solicitando licença para auscntal"-se do
Estado, por pmzo superior no quc Ihc concede o art. 4!1 da Consli-
tuição Estadual, a ~Iesa encarninhú-!u-ú ao Plenúrio, aCOnll)~!nhado
do respectivo projeto de resolução legislativa, submelendo-sc a
discussão única, quarenta e oito horas depois dc publicadas 110
"Diúrio da Asscmuléia".

Parágrafo único - Aprovado o projeto, SCI'Ú êstc prolllulgado
e publicado pela ~lt:sa, na forma dos projetos comuns de rcsolu~":io
Icgislativa.

Art" 245 - Hecebendo a Assembléia .\Iellsagem governamental
cm que o Chefe du Poder Executivo manifeslc propósito de expor,
pessoalmente, assunto de interêsse púhlico, designarú o Presidente
reunião especial, com esta finalidade, ousenando-se no que fÓI"
aplicúve[ o disposto no art. 2-12.

CAPITULO II

Da tomada de cOl/tas

Art. 24G - Logo que. chegue il Assembléia, em qualquer hOl'a
da rcunião, o proccsso de pl"estaçào de contas do Governador do
Estado, a ~Icsa, independentementc da leitul'a cm cxpc(licnte, man-
dará publiCai' o balanço geral das contas ol"ganizado pela 'Contadoria'
Geral do Tesouro do .Estado, os documentos que a instruem e o
parecer do Tribunal de Contas. " . \
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Em scguida, dentro de oito dias, distribuil'ú aos Deputados
os rcspecti vos avulsos.

Parúgrafo únil:o - Sc decolTidos sessenta dias da inaugul":r~'lio
de cada sess;io legislativa ordinúria, a Assell)bléia lllio houver r'ecc-
bido a pl'estaçlio dc eontas do Govel'lIadol' do Estado, a .\Icsa apli-
cal'á o disposto 110 al'ligo, no que couber, ao relatól'io fillanccil'o
organizado pelo Tribunal de Contas,

Art, 247 - Feita a distribui~'lio dos avulsos o processo sel'ú
remetido ú Comisslio de FinHn~'as, OI'~'amClltO e Tomada dc Contas,
que o devolverú iI l\Icsa, den\l'O de dez dias, com o projeto dc reso-
lu~'lio legislnliva, propondo a aprova~'lio das contas,

Art. 24/l - O processo ficarú sôbl'e a :\lesa dUl'ante dcz dias
para rcceher as emendas e pcdidos de infol'llla~'ões ú Comiss;io, ao
Tribunal dc Contas e :10 Podcl' Executivo,

S L" - Escoado o p"azo mcncionado no artigo, o projeto, as
cmendns c os demais papéis vollarlio ú Comisslio, que dentro de
quillze di:ls, os d '\'OIVCI'Ú, acompanhados do scu parCCCI', com os
eselal'ccimentos solicitados,

S 2:' - }~ssc parecer serú publicado e distribuido em avulsos,
com as emendas, e, qUal'enta e oito horas depois, ser'ú incluido na
Ordem-do-Dia, pnra discuss;io única.

S ;{." - Tcrminada a votaçlio, voltarlio os papeIs Ú Comiss:io
de Finançus, Ol'çallrento e Tomada de Contas, pal":l a r'eda~'li() finnl.
Oferecido o parecer, sel':l votado c discutido imediatamente,

AI,t. 24fl - Se n:io fôr' apro\'ada pelo Plenúrio a presta~'lio de
contas, ou par'te dessas, ;;er'ú todo o processo ou a parte refel'('ntl' i1s
contas impugnadas, enviados ú Comisslio de Constitui~.:io, Legjsl,I~'lio
e Justiça, para que, cm Il<Ireccr, que termine em IH'Ojeto dc r'l'soluS':lo,
indique as pl'()vidências a sercm tomadas pcla ASSClllbléia.

Pm'úgrafo único - A mesllra Comisslio tOl'lJar'ú efeti\'as as
medidas propostas, quando estas sejam aprovadas pela Assembléia.

CAPITULO III

/)0 compnrecinwnto do Secretário de Estado

Ar!. 250 - :\lediante requerimento de um têrco de sells
lllcmbl'os, ou de uma de suas Comissiies, e deliberação da maior'ia,
a Assembléia convidarú qualqucr' Secretúrio de Estado a comp:lI'ecer
pcmnte ela ou pemnte a Comissiio requerente, a fim de 1I1inistnll'
informações sôbrc assunto predetel'lllina(~o,

Pm'ágl'afo único - A convocaçiio será comunicada ao Secn'-
UrI'Í o, POl' ofício, com indicaçiio do assunto a ser tratado, panl que



êste escolha, dentro de prazo razoável, o dia da reunião, a que
deve comparecer.

Ar!. 251 - O Secretário de Estado que o desejar poderá
pedir à Assembléia ou a alguma de suas Comissões que lhe designe
dia e hora, a fim de solicitar providência legislativa em assunto
concernente à sua Secretaria ou sôbre êle ministrar esclarecimentos.

Árt. 252 - Enquanto na Assembléia, o Sec['etúrio ficará sujei-
to à mesma disciplina que os Deputados, no tocante aos debates.

Parágmfo único - Não bastando ao Secretário o tempo que
lhe haja sido rese['yado para prestar as informações, será o prazo
prorrogado, com preterição de qualquer assunto.

TiTULO VII

Disposições finais

Art. 253 - Quando solicitado por uma Comissiio o compa-
recimento de ,uma autoddade panl prcstar informações, dcyc, antes,
ser organizado um temário.

Ar!. 254 - Serão impressos, c distribui dos aos Deputado~,
os anais da Assembléi::.

Art. 255 - Os serviços da Assembléia serão executados pela
Secretada e reger-se-iio por Hegulamento especial, considerado parte
integrante dês te Hegimento.

Ar!. 256 - Fica a Comissão Executiya autorizada a elabo-
rar, dentro de trinta dias, um projeto de revisão do Regulamento da
Secretaria, submetendo-o à aprovação da Assembléia.

Ar!. 25i - ,'os casos omissos, o Presidente aplicará o He!!i-
mento da Câmara dos Deputados Fedel'ais e, na omissão dêstes, os
usos e praxes parlamcn tares.

Ar!. 258 - As alterações feitas ncste Hegimcnto entrarão
em yigo[' na scssão seguintc àqucla em que forem votadas.

Ar!. 25!l - Esta ['esolução legislativa cntrará cm yi"or na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrú~io.

Palácio da Inconfidência, cm Bclo Horizontc, aos 10 dc
outubro dc 1951.

O Prcsidcnte - JosÉ HmEIRO PENA

O 1.. Secretúrio - Ciro Maciel

O 2.• Seerctário - João Vaz
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lnquérilo - contra Dcpulado - Arl. 209, parúgrafo único.



-74 -

Inscrição - orallor - "\r\. 10lJ, 214, e SS.
Instalação - Assembléia - Axt. 4.v e 11.

declaração dc - Ar1. 11.
Insultuosas - expressões - AI'I. 212, parúgnlfo UlUCO.

Interêsse - individual - Art. 225, parúgrafo únieo.
Interrupção - oradol' - Al.t. 2:{, n.V 11.
Intcrstício - Prazo - Ar\. 118, 11!l e SS Lv e 2.v.

dispensa - Art. 11!l e ss.
Intl'rvelllo\' - municipio - Arl. 5!l e letl'as.

-.1-

JUl'amcnto - Presidenlc c Deputado - Art. !l.v.

-L-

liccn~'a - Governado\' do Eslado - Ar\. 47, n.V IH, 244 e pa-
rúgrafo único.

Legislatun\ - Fim ar\. - Ar!. 145 - Hesolução 131.
Deputado - Ar\. 88. 8!l e SS J.V, 2.v, :J.Ve 4.V.
pl'ocesso - Ar\. .17, n.V lI.

Lídcr - bancada - Ar\. !lI e g, !l2, !J:{ e SS, !l4 e !l5 - Heso-
lução II.V 75.

Liyro de inscrição - Hcsolução n.v 75.

-1\[-

Mandato - Dcputado - Art. 74 e parúgrafo único.
:\lesa - Art. 17 e parúgrafo único.
pcrda - AI't. 81 e n.vs 82 e sê. 83 e 84.
\'enÍlIH:ia - Art. 8fi.
suspcnsão - Art. Sfi. n.vs e ês.

1\lanuten~'ão da ordem - Ar\. 1:{O e S 5.".
Membros - Mesa - Arl. 18.

Comissão - Ar1. :H e ss 4.0 e 5".
Mesa - Ar1. 15.

Comissões -- Art. 37.
compete - Ar1. 217, 14. 16, 1!J e nVs.
mandalo - AI.t. 17 c parúgrafo único.

1\linistl'O do Tribunal de Contas - nomcação - Ar!. fi!l e
letras e /iO.
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-N-

Nomea~'ão _ memhros Comissão - Arl, :"11, ~~ 1.. 2.• e :3.•.••
NúnH'ro - para discussão - Ar!. IlHi e padgmfo único.

vo!a~'ão - Arl. 22~ ~ li.•.

-o
Omissos - casos - Ar!. 2:17.
Ol'~'amcn!o - Art. lli4.

prazo - Art. 165, 168.
prcfcrêneia - Ar!. llj(j.

1))'OIToga~'ão - A1'1. I (j8 .

Orador - apal'!es - AI'!, 22:1, ~~ c n."s.
inserição - Ar\. 10!l, 214 e ~~.

Ordem - manutcn~'ã(J - Arl. 1:"10, ~~ 4.• e 5".
no rednto - Ar\. 110.

Ontem-do-Dia - Ar\. 11 e ~~, 112 e 11:L
alteração - Ar\. 112 e n"s.
apl'cscnla~'ão e leilum - AI'I. 111 e ~ 2.•.
hOI'úrio - Art. II:{ c paJ'úgrafo ímieo.
inclusão ~ Art. 14ll, ~ 1.'>.
()rganiza~,ão - Arl. ll:{ l' parúgl'afo único.
prazos - Art. III c ~~ 2.• c :"1.•.

Onlinúl'ia - n~união - AI'1. !l!l, n .• 1£ e 100.
sessão - Art .. !)(i e ~ 1.•.

Or~aniza~,ão - Comiss<lcs Ar!. :"15 c parúgrafo único.
Opção - de Comissão - .\1'1. :"14.

-p-

Palavm - cassação AI'!. 23. 11" lI.
pedido simult:ineo - AI'!. 21lj c n."s - Hesohl~,ão 75.

PareceI' -- Art. 11l1, lll2 e Ill:"I.
Comissão - pnlzo - Arl. 181 ~~ 2.•, 3.• e 4", 182.
Comissões - Ar\. 5:"1 c ~~.
Falta dc - AI'I. 54. 182.
leilun~ - Ar\. 107, ~ 2", 111 e ~ 2.•.
verhal - AI'\. 181, ~ 1.•.

Perda - mandalo - Ar\. SI e n"s, 82 e ~S, 8:"1, 84,.
Pel"luanente Comissão - elciç:IO -- AI'I. 30.
Pesar - volo - Ar!. 17li c parágrafo único.
Posse _. Depulado - Arl. 74 l' 1>:II'úgl'afo único.

Go\'ernadol' do Eslado - Ar!. 242.
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_. Ar!. 5.".
c n."s 23. 24 e parúgrafo

Suplcn te D('putado - Ar!. 75 e parúgrafo ún ico.
Policiamento - Ar!. 129, pal"Úgrafo únieo, 130.
Praxes parlamentares - Ar!. 211, S 3.".
Prazo - al)l'esenta~'ão pl'ojelo - Ar!. 187, n .•s II e IH.

con vocação Comissões -- Art. 38 e parúgrafo único.
eleição Comissões - Art. 37.
encaminhamento votação .- Arl. ~32 e S~.
parecei" Comissões - Ar!. 181 e SS.
prestação de conlas - Ar!. 246, parúgrafo único, 247, 24R

e SS, 249.
pl'Ojeto Or~~amenlo - Arl. 165 e 168.
projeto pel'iódico - Ar!. 154 e 156.
IJl'ojeto Polícia Militar - Ar!. 163,
proposição em debate - Ar!. 218, 219 e parúgrafo único,

220.

Comissôes - atrihui~~õcs - AI'I. 69 e n."s, 70.
Cumissão Pl'I'nwne!lte - relalr.rio Ar!. 47 e parúgrafo
único.
Comissfio - distt'i!luiçiio matéria _. Art. 50.

Fl'estação de Conlas - (;ovel'l1adOl' do Estado - AI'I. 24(j e
pal'ÚgnIl'o único, 2~7, 2.18, e ~S, 24\) e parúgrafo único.

Preparatól'ia - reunião - Art. 99 e n." I.
Prisão - Deputado - .'\rl. 17 c n .• 11.
Processo - Dcplllado.- ,\r!. 47 e n." 11.

reslallraç,ão -- Art. 5(j.

votaç'ão - Ar!. 227 e n."s.
Proclamação - membros eleitos :'Ifesa - Art. 10 e parúgl'afo

únieo.

Procurador-Geral do Eslado - nomeação - Ar!. 59 e lelras.
Projeto - AI"!. 146, 147 e parágl'afo único, 148 e ss, 149,150.

apoi~menlo - Arl. 148 e S 3.'.

e 3.".

e parúgl'afo únieo,

2.V

proposição sem parecer -- Art. 54,
relator Comissão - Art. 52 e SS.

Preferencia - emcndas _. Art. 115 e ~~
ordem - Art. 115, n:'s e ~S'
pala\Ta - Ar!. 216 e n :'s.
projeto Ol"çamcnto - AI'I. 1(j().

PI'esen~'a - Deputado -- Art. 105 e S 4.".
Presidência - Comissão - Ar!. 57, e 67

(il{ e ss.
instalaç'ão rcunJao mais idoso

Presidente - alrihuições c- Ar!. 22
.únieo.



1/;1, c SS, lI;2, ln:L
Ar!. 187 e n.s.

e 148.
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fixa~~ão Polílica ~Iililar - A,"I.
discussão - encelTamenlo )JI':IZO
inicialiva - A,"I. 14G e n,", 147
mesma IIJ:1lí~,"ia - Arl. 1!l0.
Ol'~'amcnlo - AI'1. \li 4 , \li;', \li li, lI;7, )()R.
pcriúdico -- :\,'1. li)O, 152, 15:I, 154, e ~~, 155, l:)li, 157~

IfiR e ~~, 15!1 c parúgl'al'o único, 160.
pcriúdico -- discussão - AI'I. I:)R e ~~, !r)!! e parúgral'o

único.
periódico - ene:lIl1inhamenlo vOlaç:io - Arl. 15!l e pa-.

l'ágl"afo único.
periódico - encerramenlo dis~:uss:io - AI"I. lfiR e S~.
periódico - inlerstício - Ar!. 11!l.
PI':IZO de ap,"esenta~'ão - Arl. 187, n."s 11 c IJI.
I"edação final - Ar!. 205 e parúg,'afo í\l1ico.
resotu~':io - AI"1. líO c n,"s, 171. 172 c li:{.
rcsolu~'ão - d iscuss:io - AI"I. 17'.!..
relimda - Arl. 241.
sohrestado - AJ'l. 187, n." III.
Primeira discussão - Arl. 188 c 18!l.
Segunda discussão - A,"I. 1!l1 e In.
Tcn~eira discussão - Arl. 1!l8, 1!l!l e 200.
velado - Al'I. 151 e ~~.

Pl'Oposi~'l)cS - A,"[. I.!:l, IH c ~~, 145 c ~~.
arquivadas - ,\1'1. 71, 1.15.
falia de IJa"l'CCI' -- :\1'1. 54.
inconstitucionais __o Arl. li4, parúgral'o Ílnico.
prl.'l'crência - AI"I. 11;), n .•s l' S~.
I'cno\'ação - Arl. I.t!í l' ~~, 148 (~ ~ 2.".
,"clirada - AI'I. 2:I!l l' ~~, 2.W c 241.

Prorroga~'ão - Orçamcnlo __o Arl. \liR.
reunião - Arl. lO:l c ~~.
sessões - Arl. !lR, 10:1 c ~S.

Publicação - apartcs - AI"I. 22:1 c ~ 4.\'.
dispensa - A,"I. 14!!, ~ 2.".

- não pc,'mitída - AI'I. 23 e. n .• IV.
"CI)["odução discUl"sOS -" :\;'(. 12(i.

-Q-

Qucstões de Ordem - Art. 120 c S~.
Quocienlc - Organiza~'ão COmiSSI)CS

único"
Arl. :15 c parúgrafo<
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-R-

Ar\. 58 e parágrafo

~ 2 .•.~~, 148 e
1.. e :~.•.

Recin to -'- ordem no Ar\. 110.
Redação -- terceira discussão - Art. 46 e parágrafo único.
Rcfonna - constitucional - Capitulo I - Titulo TIl - Ar\.

133 e 142.
Refusão - projetos - Ar\. 190.
Regimento - alteraç'õcs -- Art. 173 e ~~, 258.
Regulamento - Secrclaria - Ar\. 43, n .• IV.
Relalor ~. Comisslies -- Arl. 221, parúgrafo único.

gemI - Ar\. 52 e S 10.
parcial - A.I'\. 52 e S 10.
prazo - Art. 52 e S~.

Relatório -- Comissão Perlllanen te - Ar\. 47 e parágrafo único.
:\Iesa - Arl. 20.

Renovaç'ão - proposiç'ão - AI'\. 145 e
Renúncia .- Comisslies - AI't. n e ~~

mandato - Arl. 86.
Reproduç'ão - discursos -- Art. 126.
Requerimen tos -- Al'l. 175 e n"s 176, ln, 178 e 179.

Adiamento discussão - Ar\. 222 e S~.
Escl'itos - Ar\. 178 e n"s, 179 e n"s.

urgência - AI'\. 117 e ~ 1.•.
verhais - Ar\. 1i6 e n .•s, ln.

H.esolução - projeto de - Ar\. 170 e n", 171, 172 e 173.
Restauraç'ão - processo - Art. 5(j e parágrafo único.
Retinu!a - emenda - Ar\. 177, n" TI e IH.

projeto - Ar!. 241.
proposiçlies - Ar\. 239 e ~~, 240, 241.

Reun ião - comemoração especial - Art. 104.
conjunta - Comisslies - Ar\. 65.
da Assembléia - Comissão Gemi
único.
Duração - .Ar\. 105 e ~ 5".
extraor(liníu'ia - Ar!. !l9, n" IH,. 101 e parágrafo único.
instalação - Art. 5".
ordinária - Art. !l9, n" II e 100.
preparatória - Art. 99, n .• I.
prorrogação - Ar\. 103 c ~~.
solene - Ar!. 99, n" IV e parágl'afo únic"o.
suspensão ~ Art. 23, n" Y.

Reuniões - Arl. 99 e n", 100, 101, 102, e ~~, 104.
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Comissiíes - :\1'1. :17 e :l!I,
especiais - ..\,'1, lI!l, n" V, JHII'ÍlgI'afo único.
púhlicas - ... \1'1. 102, 105 c S~.
sl'crelas - :\1'1, 102, 114 c ~~ .
sl'crf'las - Comissiics - AI'1. 5:1, ~~ \." e 2,., fiO,

Hl'yisão - discursos - AI'I, 211, ~~ 1." e 2",

-S-

1Ii!l c ~~,único,
c 3,".

Sl'CI'e(Úl'io (1.") - alI"iIHli~:(jcs -- AI'I, 2fi e n,"s, :lfi e ~ :1.",
(2:') - all'ihui~'(ics - A,'I. 27,
(:i .• e ,1:') - alrjhllj~'iies - A,'I. 2S c 2!l,
de Esl:lllo -- l'olllpal'ceimcnlo - A,'I, 250, panígl'afo único,

251, 252.
Sl'lTl'las - I'euniiícs -- .1,."1, 114 e ~~,
Sess:io - de COlllissiíes - l'on\'oca~'ão AI'I. 22, n" XV,

l'x!nlol'dinúria - :\,'1, !IH, ~ 2", !17 e parúgl'afo' ílllico,
ol'(iin:'Il'ia - ..\1'1. !Hi, ~ 1.",
PI'OJTog:I~'ão AI'I. !l8, IO:i c ~~ .

SolJl"cslado - pl'ojelo - AI'I. IS7, n:' 111,
Solenc - I'cunião - Arl. !I!I, n," IV, parúgl'afo único.
Suhcmcnda - Arl. IS4, pal'úgl'afo único.
Suhsídios - Depulado - Arl. 77 e paI'Ílgnlfo
Suhstilui~~iies - Comissiies - Al't, 72, ~~ \."
SuhstitutiYO - Comissiícs - A,'1. lS5,

discussão - Arl. I !15 e ~~,
Suplente - Convocação - A,'t,. SS, !lO,

Dcpulado -- AI'I. 75 e par'úgrafo único,
:\femhl'os Comissões - AI'1. :i1, ~~ 4." c 5 .• ,
Suspcnsilo -- mandalo - Arl, S5 c n"s e S~,

"cunião - A,'I, 23, n," V,

-T-
Tcmpol'Íll'jas Comissõcs - Arl. 48.
Tl'ahalho - Comissõcs - A,'I. 40, 42, e .I!I.

pCl'lul'ha~~:io -- AI'1. 110,

u
Ur'g('llcia - A,'I. 117 c ~~.

d islri!Juições P"OPOSI~~OCS - AI'1. fIO e IHll'úgntfo ún ico.
ineJusão - Ol'(ielll-do-Dia - AI'I. 14!1 e ~ 2 .•.
aliel'lm'a cl'édilo -- AI'I.117 c ~ :i",
l'cquel'imenlo - AI'1. 117 e ~ 1.",
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V-
Vngns - Comissões-- Art. 73 c. n.Os.

Deputado - Arl. 80 c nOs.
:\Iesa - Art. 7:3 c g 4.".

Vcrificação -- votação - Arl. 2:36 c parágrafo único.
Vctos - GovernaclOl' do Estado - Arl. 151 c gg.
Yicc-GavcI'nadol' - posse - Art. 242.
Vice-PI"(~sidentc - I." c 2." - Art. 25 c gg.

de Comissõcs - AI'I. liS c I."
Vista -- pedido '- Ar!. :)2 e S 4.°.
Votação --- Ar!. 224 c ~S.

Adiamento - Arl. 2:37 e 2:38.
desempate - COl1lissõl's -- AI'I. 70 e pal'úgI"afo único.
Presidcnte - A.I"1. 24 e parágrafo únieo.
intcl'l'sse individual - AI"t. 231.
cm globo - Art. 200.
encaminhamento - AI'1. 232 e ss, 233, 234 e 235.
cscrutinio seneto - ..\1'1. 2:30 e SS.
nominal - Art. 2!l!l e parúgmfo únieo.
por partes, títulos c etc. Arl. 1!l2.
processo - Art. 227 e n."s.
qUOl"lllll - Art. 224 e ~ li.".
simhólica - AI'1. 228 e parúgmfo UlUCO.
vCI"ifica~'ão - AI'1. 23H e parúgrafo único.

\'0((1 --- Comissões - Arl. :>1.
declaração escI"ita ---;- AI"I. 22H.
Congratula~'õcs - AI"1. 17H. n." 1.'
pesaI" - Art. 17fi e parúgrafo único.

JOSÉ DE MEDEIROS r.HAVES

Diretor-Gernl

J
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