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REUNIÕES DA ASSEMBLÉIA

TEMPO DOS ORADORES
Ata —5 minutos para retificar a ata.
Aparte - O aparteante falará por 3 minutos.

Art. 70 - Será facultado ao Líder de partido, em caráter
excepcional, usar da palavra pelo tempo que o Presidente
prefixar, a fim de tratar de assunto relevante e urgente ou
responder a crítica dirigida à Bancada ou ao Bloco ParIa-
mentar a que pertença.

Art. 164— Ao Deputado ou partido político que tenha sido
citado em pronunciamento e não tenha tido oportunidade de
manifestar-se será dada a palavra, pelo prazo de 5 minutos,
exceto na ocorrência de decurso do prazo regimental.

Parágrafo único - A palavra somente será concedida a
um Deputado por representação partidária.

Comunicação - Para comunicação, o orador terá 5
minutos.

Discussão - Para discutir PEC. PL e Veto, o orador
disporá de 60 minutos (em caso de pedido de urgência,
30 minutos).

Explicação Pessoal - O orador disporá de 5 minutos.
Encaminhamento de Votação - O orador terá 10 minu-

tos (com urgência, 5 minutos).
Declaração de Voto - O orador terá 5 minutos.
Questão de Ordem - O Deputado disporá de 5 minutos.
Para Discussão de Parecer e matéria devolvida ao Ple-

nário, o orador terá 10 minutos.
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AF3ERTURA
113 (um terço) —26 deputados (mínimo exigido para aber-

tura da reunião).
213 (dois terços) - 52 votos (cassação do governador).
315 (três quintos) —48 votos - aprovação de PEC.
Para abrir a reunião, é necessário 113 (26 deputados)
Para aprovar Pis, adota-se o critério de Maioria Simples

(metade mais 1 dos deputados votantes. Ex: 20+ 19=39.
Para aprovar PLC, adota-se o critério de Maioria Abso-

luta (77 + 1 = 78. dividido por 2=39 favoráveis).
Para aprovar PEC (315 de votos), 48 deputados. Ex: 77

+3=80 dividido por 5= 16x3=48 votos.
Veto - Para manter o veto, maioria simples (metade mais

um dos deputados presentes para votação = mínimo de 39
votantes).

Para rejeitar o veto, são necessários 39 votos pela rejei-
ção (MAIORIA ABSOLUTA).

Curiosidade: Na edição da ordem do dia do Plenário, o
veto não faz referência ao autor do projeto vetado pelo governa-
dor. Isso por se tratar de uma nova proposição de lei de autoria
do governador do Estado.

PRAZOS DE TRAMITAÇÃO DE PROJETOS
PL-20 dias corridos em cada comissão (3 comissões).
PL (com pedido de urgência) - 45 dias para trami-

tar na Casa e 15 dias nas comissões, sendo 5 dias em
cada comissão.

PEC —20 dias corridos
PLC —40 dias corridos.
VETOS - 30 para tramitar na Casa e 20 dias na comis-

são especial.
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Curiosidade: Tudo que a comissão acata passa a
ser da comissão.

Ex: Emenda de deputado acatada pelo relator é incor-
porada ao parecer do relator.

As emendas de 29 turno apresentadas por deputados
em Plenário recebem a autoria do deputado. E o parecer é
dado no Plenário por relator designado pela Presidência.

PROJETOS DE ANOS ANTERIORES
Nas comissões, os prazos não são preclusivos. A

tramitação depende de interesse político das lideranças, da
Mesa e do governador do Estado.

ATAS
Art. 24— Abertos os trabalhos, o 2-Secretário fará a leitura da

ata da reunião anterior, que o Presidente considerará aprovada, in-
dependentemente de votação, ressalvada a retificação.

Art. 41 - Serão lavradas 2 (duas) atas dos trabalhos da
reunião:l - uma, em minúcias, para ser publicada no órgão ofici-
ai dos Poderes do Estado;ll - outra sucinta, para ser lida, apro-
vada e assinada na reunião seguinte.

Para retificar a ata, o deputado poderá falar uma vez, por 5
minutos, cabendo ao prestar esclarecimentos que
entender convenientes.

ADIAMENTO DA DISCUSSÃO
Art. 247 - A discussão poderá ser adiada 1 (uma) vez, por,

no máximo, 5 (cinco) dias, salvo a relativa a projeto sob regime
de urgência e veto.
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Parágrafo único - O requerimento apresentado no correr da
discussão que se pretender adiar ficará prejudicado se não for
votado imediatamente, seja por falta de quorum ou por esgotar-
se o tempo da reunião, não podendo ser renovado.

ADIAMENTO DE VOTAÇÃO
Art. 267 - A votação poderá ser adiada 1 (uma) vez, se re-

querido o adiamento por Deputado até o momento em que for
anunciada.

§ 1— O adiamento será concedido para a reunião seguinte.

APARTE
Aparte é uma interrupção breve do orador por outro deputa-
do, com o propósito de levantar indagações ou esclareci-
mentos sobre o assunto em debate. O tempo de aparte não
excederá a 3 minutos no Grande Expediente.

Art. 162...
§12 .  .....
§ 2 - Não será admitido aparte:

-às palavras do Presidente; II - no encaminhamento de
votação; III -em explicação pessoal; IV - a questão de ordem: V -
quando o orador declarar que não o concede.

(Decurso de prazo: Prazo já esgotado)

BANCADA - Existem 11 bancadas na Assembléia.
É o agrupamento organizado dos parlamentares de uma mesma
representação partidária, região ou grupo de interesses.
PMDB (15 deputados) - PSDB (10) - PFL (7) - PTB (6) - PT,
PL, PDT, PPB, PPS, PSB, PSD (5 deputados cada uma).
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BLOCO PARLAMENTAR - Nenhum formado.
É a combinação temporária de partidos ou elementos políticos
numa Casa Legislativa, que agem conjuntamente para alcançar
um objetivo comum.

COLÉGIO DE LÍDERES
Art. 73 - Os Líderes da Maioria, da Minoria, das Bancadas

e dos Blocos Parlamentares constituem o Colégio de Líderes.
§1 0 . .......... ....
§ 29 - O voto de Líder de Bloco Parlamentar terá peso cor-

respondente ao número de representações partidárias que inte-
grem o Bloco.

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

§ 4 - O Acordo de Líderes que vise a alterar procedimento
específico na tramitação de matéria somente será recebido se subs-
crito pela totalidade dos membros do Colégio de Líderes.

§ 59 - O Acordo de Líderes não será recebido se visar a
alterar essencialidades do processo legislativo.

DECORO PARLAMENTAR
Art. 59— ...................
§1 9 —,.. .....................
§ 2 - Considera-se atentatório ao decoro parlamentar o uso,

em discurso ou proposição, de expressões que configurem viola-
ção dos direitos constitucionais.

§ 3 - É incompatível com o decoro parlamentar: 1—o abuso das
prerrogativas constitucionais; lI—apercepção de vantagens indevidas;
111—a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou
de encargos dele decorrentes; IV - a prática de ofensa à imagem da
instituição, à honra ou à dignidade de seus membros.
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DISCUSSÃO (Tempo)
Art. 241 - Discussão é a fase de debate da proposição.

Art. 242 - A discussão da proposição será feita no seu todo,
inclusive emendas.

Art. 243 - Somente será objeto de discussão a proposição
constante na ordem do dia.

Art. 244 - Excetuados os projetos de lei orgânica, estatutária
ou equivalente a código, nenhuma proposição permanecerá na
ordem do dia para discussão, em cada turno, por mais de 6 (seis)
reuniões.

§ 1 - Para os fins deste artigo, não será computada a
reunião que não for aberta por falta de quorum.

Art. 245 - Será cancelada a inscrição do Deputado que, cha-
mado, não estiver presente.

DEBATE
Discussão em que se alegam razões pró ou contra.

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

Parágrafo único - O Presidente da Assembléia determinará
a cessação do apanhamento taquigráfico das palavras proferidas
em desatendimento à norma deste artigo.
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DESTAQUE (Art. 282)
O pedido de destaque é para que se vote em separado determi-

nado dispositivo, emenda ou outro ponto em particular do projeto.

EMENDA
Art. 225 - Emenda é a proposição apresentada como aces-

sória de outra e se classifica em:
- aditiva, a que se acrescenta a outra proposição;

li - modificativa, a que altera dispositivo sem modificá-lo subs-
tancialmente;

III - substitutiva, a apresentada como sucedânea: a) de dis-
positivo; b) integral de proposição, caso em que passa a denomi-
nar-se substitutivo;

IV - supressiva, a destinada a excluir dispositivo.

Art. 226 - A emenda, quanto à sua iniciativa, é de autoria:
- de Deputado, podendo ser individual ou coletiva;

li - de representação partidária, devendo ser assinada pela
totalidade de seus membros;

III - de comissão, quando incorporada a parecer;
IV - do Governador do Estado, formulada por meio de men-

sagem, a proposição de sua autoria.

SUBEMENDA
Art. 227 - Denomina-se subemenda a emenda apresenta-

da a outra.

ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO
Art. 248 - O encerramento da discussão dar-se-á pela au-

sência de oradores, pelo decurso dos prazos regimentais ou por
deliberação do Plenário.
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Parágrafo único - O requerimento de encerramento de discus-
são será submetido a votação, desde que pelo menos 6 (seis)
oradores tenham discutido a proposição.

FAIXA CONSTITUCIONAL
Art. 222 - O veto total ou parcial, depois de lido no Expedi-

ente e publicado, será distribuído a comissão especial constituída
pelo Presidente da Assembléia, para, no prazo de 20 (vinte) dias,
receber parecer.

............
§ 2 - Dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da data do

recebimento da comunicação do veto, a Assembléia Legislativa
sobre ele decidirá em escrutínio secreto e em turno único, e sua
rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria absoluta.

§ 39 - Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo anterior,
sem que tenha havido deliberação, o veto será incluído na ordem
do dia da reunião seguinte, sobrestando-se a deliberação quan-
to às demais proposições até sua votação final, ressalvado o
projeto de iniciativa do Governador do Estado com solicitação de
urgência e cujo prazo de apreciação pela Assembléia Legislativa
já se tenha esgotado.

INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 185 - Quando a Comissão de Constituição e Justiça

concluir pela inconstitucional idade, pela ilegalidade ou pela
antijuridicidade de proposição, será esta enviada à Mesa da As-
sembléia, para inclusão do parecer em ordem do dia.

§ 1 - Se o Plenário aprovar o parecer, a proposição será
arquivada e, se o rejeitar, será a proposição encaminhada às ou-
tras comissões a que tiver sido distribuída.
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§ 2 - No 29 turno, após o encerramento da discussão e
antes do anúncio da votação, a proposição poderá ser devolvi-
da à Comissão de Constituição e Justiça, por 1 (uma) vez, de
ofício ou a requerimento, para, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, receber parecer sobre a constitucionalidade, a legalida-
de e a juridicidade de modificação no texto original ou de emenda
apresentada no 2 9 turno.

§ 3 9 - Será apreciado pelo Plenário o parecer que, nos
termos do parágrafo anterior, concluir por in-
constitucionalidade, ilegalidade ou antijuridicidade, e, se apro-
vado, a matéria será retirada do texto ou deixará de ser sub-
metida a votação, conforme o caso.

INVERSÃO DE PAUTA
Art. 32 - A modificação da ordem do dia se dará em cada

fase da reunião, a requerimento, nos seguintes casos:
- adiamento de apreciação de proposição;

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

ORDEM DO DIA (Art. 27)
Ordem do dia é a relação das matérias que serão apreciadas
na reunião, contendo a lista de projetos e requerimentos a
serem discutidos e votados pelo Plenário.

PAINEL ELETRÔNICO
Art. 263 - Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico,

adotar-se-á o seguinte:
- na votação nominal, a manifestação dos Líderes

precederá à dos demais Deputados, os quais, ao anúncio de seu
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nome, responderão sim", "não" ou "em branco", conforme quei-
ram votar a favor, contra ou em branco;

II - na votação secreta, serão atendidas as seguintes
exigências e formalidades:

a) utilização de cédulas impressas ou datilografadas;
b) chamada dos Deputados para votação;
c) colocação das cédulas, pelo Deputado, na cabine

indevassável, em sobrecarta rubricada pelos escrutinadores;
d) colocação, pelo votante, da sobrecarta na urna;
e) realização de segunda chamada dos Deputados;
f) abertura da urna, contagem das sobrecartas e verificação,

para ciência do Plenário, de coincidência de seu número com o
de votantes;

g) abertura das sobrecartas e separação das cédulas de
acordo com o resultado obtido.

PREJUDICADAS
Art. 284 - Consideram-se prejudicadas:

- a discussão ou a votação de proposição com objetivo
idêntico ao de outra aprovada ou rejeitada na mesma sessão
legislativa;

II - a discussão ou a votação de proposição semelhante a
outra considerada inconstitucional pelo Plenário;

III - a discussão ou a votação de proposição anexada a ou-
tra, quando aprovada ou rejeitada a primeira;

IV - a proposição e as emendas incompatíveis com
substitutivo aprovado;

V - a emenda ou a subemenda de matéria idêntica à de
outra aprovada ou rejeitada;

VI - a emenda ou a subemenda em sentido contrário ao de
outra aprovada;

12



VII - a emenda ou parte de proposição incompatível com
matéria aprovada em votação destacada.

Parágrafo único - O disposto nos incisos V e VI não se apli-
ca a emendas constantes no parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça previsto no § 2 9 do art. 185.

PECULIARIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO

REGIME DE URGÊNCIA
Regime de urgência é um procedimento adotado por soli-

citação do chefe do Executivo, para projeto de sua autoria, ou a
requerimento de parlamentar, em que todos os prazos regimen-
tais para tramitação de uma proposição legislativa são reduzi-
dos pela metade.

Art. 272 - Adotar-se-á regime de urgência para que deter-
minada proposição tenha tramitação abreviada:

- por solicitação do Governador do Estado, para projeto de
sua autoria, nos termos dos arts. 208 e 209;

II - a requerimento. (Vide Emenda à Constituição n 9 42, de
14/11/2000).

§ 10_ Só poderão tramitar simultaneamente, em regime de
urgência, 4 (quatro) proposições, sendo 2 (duas) por solicita-
ção do Governador do Estado e 2 (duas) a requerimento de De-
putado.

§ 2 - Por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do
Colégio de Líderes, admitir-se-á a tramitação de mais 1 (um) pro-
jeto, por solicitação do Governador do Estado, e de mais 1 (uma)
proposição, a requerimento de Deputado, além do limite estabe-
lecido no parágrafo anterior.
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§ 30 - O disposto no inciso II não se aplica a projeto que
dependa de quorum especial, de lei orgânica, estatutária ou equi-
valente a código e aos projetos de que trata o art. 204.

Art. 273 - Na tramitação sob regime de urgência, serão ob-
servadas as exigências regimentais, com as seguintes ressalvas:

- dispensa da exigência de prévia publicação dos pa-
receres e demais proposições acessórias;

II - redução à metade dos prazos regimentais, ressalva-
do o disposto no § 32 do art. 287. (Redação dada pela Resolução
n2 5.183, de 14/7/1998).

Art. 274 - A discussão de proposição em regime de urgên-
cia não ultrapassará 4 (quatro) reuniões consecutivas contadas
da data de sua inclusão em ordem do dia, observado o disposto
nos § 1 9 e 22 do art. 244.

Art. 276 - A proposição com discussão encerrada terá prio-
ridade para votação.

TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA
Projetos de Lei do Plano Plurianual, do Plano Mineiro de

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

Art. 204 - Os projetos de que trata esta subseção serão dis-
tribuídos, em avulso, aos Deputados e às comissões a que estive-
rem afetos e encaminhados à Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária para, no prazo de 60 (sessenta) dias, re-
ceberem parecer.

............
§ 2— Nos primeiros 20 (vinte) dias do prazo previsto neste

artigo, poderão ser apresentadas emendas ao projeto.
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Art. 206 - As emendas ao projeto da Lei do Orçamen-
to Anual ou a projeto que vise a modificá-la somente podem
ser aprovadas se:

- forem compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias;

lI — indicarem os recursos necessários, admitidos os prove-
nientes de anulação de despesa e de comprovação de existência
e disponibilidade de receita, excluídas as que incidam sobre: a)
dotação para pessoal e seus encargos; b) serviço da dívida; c)
transferência tributária constitucional para município;

III —forem relacionadas com: a) a correção de erro ou omis-
são; b) as disposições do projeto.

PRAZOS
Art. 134— Contado da remessa da proposição, o prazo para

a comissão emitir parecer, salvo exceções regimentais, é de:
—20 (vinte dias), se relativo a projeto;

11-10 (dez) dias, se relativo a requerimento, emenda, men-
sagem, ofício, recurso e instrumento assemelhado.

PROJETOS
É uma proposição do processo legislativo.
Pode ser de iniciativa: de deputado (individual ou coletiva); de

representação partidária; da Comissão ou da Mesa da Assembléia;
do governador do Estado; do Tribunal de Justiça; do Tribunal de Con-
tas; do cidadão e do procurador-geral de Justiça.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

O projeto de lei ordinária é uma norma elaborada pelo Poder
Legislativo em sua atividade comum e típica.
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Art.1 88— Recebido, o projeto será numerado, enviado a pu-
blicação e distribuído às lideranças para conhecimento e às co-
missões competentes para, nos termos dos arts.102 e 103, ser
objeto de parecer ou de deliberação.

§ 1 - Enviado à Mesa da Assembléia, o parecer será publi-
cado, incluindo-se o projeto na ordem do dia em 1 9 turno.

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

Art. 189— Aprovado em 1 9 turno, o projeto será despachado à
comissão competente a fim de receber parecer para 2 9 turno.

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

§ 22 - No 29 turno, o projeto sujeita-se aos prazos e às forma-
lidades do 1 9 turno, não se admitindo emenda que contenha ma-
téria prejudicada ou rejeitada.

§ 39 —A emenda contendo matéria nova só será admitida, no 2
turno, por acordo de Lideranças e desde que pertinente à proposição.

§ 4 2 - A emenda, no 2 turno, é votada independentemente
de parecer de comissão, podendo ser despachada pelo Presi-
dente à comissão competente, de ofício ou a requerimento do
Colégio de Líderes, ou ainda a requerimento de Deputado, apro-
vado pelo Plenário, ressalvado o disposto no inciso III do art. 297.

Art. 190—O projeto de lei que verse sobre data comemora-
tiva e homenagem cívica tramita em turno único.

Art. 191- Considerar-se-á rejeitado o projeto que rece-
ber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comis-
sões a que tiver sido distribuído, salvo se houver recurso de
Deputado, nos termos do artigo 104.
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Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica
ao projeto distribuído a apenas uma comissão para exame
do mérito.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (Art. 192)
O projeto de lei complementar é um ato normativo sujei-

to a procedimento legislativo caracterizado pela exigência de
aprovação por maioria absoluta para sua aprovação. Visa dar
desdobramento disciplinar a preceito da Constituição que
seja auto-aplicável. Consideram-se leis complementares: o
Código de Finanças Públicas e o Código Tributário; a Lei de
Organização e Divisão Judiciárias;os Estatutos dos Servido-
res Públicos Civis e Militares; as leis orgânicas do Ministério
Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia do Estado, da
Defensoria Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Obs: O projeto de lei complementar será aprovado pelo
voto da maioria dos membros da Assembléia (39 votos),
aplicando-lhes as normas de tramitação do projeto de lei or-
dinária, salvo quanto aos prazos regimentais, que serão con-
tados em dobro.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
O projeto de resolução destina-se a regular matéria da

competência privativa da Assembléia Legislativa.
A resolução é promulgada pelo presidente da Assembléia,

no prazo de 15 dias úteis contados da data da aprovação da re-
dação final do projeto, sendo assinada também pelo 1 9 e se-
cretários.

O presidente poderá impugnar motivadamente o projeto
de resolução ou parte dele, hipótese em que a matéria será devol-
vida a exame do Plenário.
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PROPOSIÇÕES SUJEITAS A PROCEDIMENTOS
ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
A Constituição do Estado poderá ser emendada por pro-

posta: de 113 dos membros da Assembléia Legislativa (26
deputados); do governador do Estado; de, no mínimo, 100
câmaras municipais, manifestada pela maioria dos membros
de cada uma delas.

Art. 201 - A proposta será aprovada se obtiver 3/5(48
votos) dos membros da Assembléia, aplicando-se-lhes as
normas de tramitação do projeto de lei ordinária, com as se-
guintes ressalvas:

- os prazos regimentais serão contados em dobro;
ii - é indispensável a emissão de parecer sobre emen-

das de 29 turno;
III - entre um e outro turno, haverá um interstício de

3(três) dias.
Parágrafo único - A emenda à proposta será também

subscrita por 113 (um terço) dos membros da Assembléia
Legislativa (26 deputados).

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

PROJETO DO GOVERNADOR COM SOLICITAÇÃO
DE URGÊNCIA

Regime de urgência é um procedimento adotado por
solicitação do chefe do Executivo, para projeto de sua auto-
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ria, ou a requerimento de parlamentar, em que todos os pra-
zos regimentais para tramitação de uma proposição
legislativa são reduzidos pela metade.

Art. 208 - O Governador do Estado poderá solicitar urgên-
cia para apreciação de projeto de sua iniciativa. (Vide Emenda à
Constituição n g 42, de 14/11/2000).

§ 1 - Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em até
45 (quarenta e cinco) dias sobre o projeto, será ele incluído em
ordem do dia, para discussão e votação em turno único,
sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos. (Vide
Decisão Normativa da Presidência n g 6, de 22/9/1999).

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

É o agrupamento organizado dos parlamentares de uma mes-
ma representação partidária, região ou grupo de interesses.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNADOR
Art. 216— Recebido o processo de prestação de contas do

Governador do Estado, o Presidente da Assembléia, independen-
temente de leitura no Expediente, mandará publicar o balanço geral
das contas e os documentos que o instruírem, observado o dis-
posto no art. 207.

Parágrafo único - Distribuir-se-á cópia do processo aos
Deputados no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da publi-
cação do parecer do Tribunal de Contas.

Art. 217 - Após a distribuição, o processo ficará sobre a
mesa por 10 (dez) dias, para requerimento de informações ao
Poder Executivo e ao Tribunal de Contas.
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PROCESSO LEGISLATIVO
É o conjunto de normas e procedimentos adotados na

elaboração de leis.
São proposições: proposta de emenda à Constituição; pro-

jeto de lei complementar; projeto de lei ordinária; projeto de lei
delegada; projeto de resolução; veto à proposição de lei. Inclu-
em-se no processo legislativo: a emenda, o requerimento, o re-
curso, o parecer, a representação popular e a mensagem.

Obs: A matéria constante em projeto de lei rejeitado so-
mente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma
sessão legislativa, por proposta da maioria dos membros
da Assembléia.

Art. 211 - Esgotado o prazo sem pronunciamento das co-
missões, o Presidente da Assembléia incluirá o projeto em or-
dem do dia e para ele designará relator, que, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, emitirá parecer sobre o projeto e emen-
das, se houver, sendo-lhe facultado apresentar emenda.

PROMULGAÇÃO (Art. 82)
(Competência do Presidente)

XXIX - promulgar: a) resolução legislativa, ressalvada a hi-
pótese prevista no art. 197; b) lei resultante de sanção tácita,
transcorrido o prazo previsto no § 8 2 do art. 70 da Constituição
do Estado; c) lei ou disposição legal resultante de rejeição de
veto, transcorrido o prazo previsto no § 8 9 do art. 70 da Constitui-
ção do Estado.

QUESTÃO DE ORDEM (Art. 165)
Caracteriza-se como dúvida relativa ao encaminhamento dos
trabalhos legislativos.
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Art. 151 - Os debates realizam-se com ordem e solenidade,
não sendo permitido o uso da palavra sem que esta tenha sido
concedida.

Parágrafo único - O Presidente da Assembléia determinará
a cessação do apanhamento taquigráfico das palavras proferidas
em desatendimento à norma deste artigo.

Art. 152— Havendo descumprimento do Regimento no cur-
so dos debates, o Presidente da Assembléia adotará as se-guintes
providências: 1 - advertência; II - cassação da palavra; III -
suspensão da reunião.

Art. 156—O Deputado terá direito à palavra para:
- apresentar e discutir proposição; II - encaminhar

votação; III - argüir questão de ordem; IV - dar explicação
pessoal; V - fazer comunicação; VI - falar sobre assunto de
interesse público; VIII - solicitar retificação da ata.

Art. 159 - Durante a discussão, o Deputado não pode:
- desviar-se da matéria em debate: II - usar de lingua-

gem imprópria; III - ultrapassar o prazo concedido ou deixar
de atender a advertência.

Art. 161 - Tempo - O Deputado tem o direito de prosseguir
em seu pronunciamento interrompido pelo tempo que lhe restar,
salvo na hipótese de cassação da palavra ou encerramento do
Grande Expediente ou da Terceira Parte da reunião.

Art. 166— A questão de ordem será formulada, no prazo de 5
(cinco) minutos, com clareza e indicação do preceito que se preten-
der elucidar. (Redação dada pela Resolução n g 5.183, de 14/7/1998).
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§ 1 - Se o Deputado não indicar inicialmente o preceito, o
Presidente da Assembléia retirar-lhe-á a palavra e determinará
sejam excluídas da ata as alegações feitas.

§ 2 - Não se poderá interromper orador na tribuna para ar-
güição de questão de ordem, salvo com o seu consentimento.

§ 32 - Durante a Ordem do Dia, só poderá ser argüida ques-
tão de ordem atinente à matéria que nela figurar.

§ 49 - Sobre a mesma questão de ordem, o Deputado pode-
rá falar 1 (uma) vez.

Não se poderá interromper o orador na tribuna para
argüição de questão de ordem, salvo com o seu con-
sentimento.

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

§ 1 - Quando a decisão for relacionada com o texto consti-
tucional, poderá o Deputado suscitante dela recorrer para o Ple-
nário, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça.

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

§ 3 - O recurso será remetido à Comissão de Constituição
e Justiça, que sobre ele emitirá parecer, no prazo de 10 dias a
contar da remessa.

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

Quorum é o número mínimo de deputados em Plenário
para realização dos trabalhos legislativos.

Art. 252 - Salvo disposição constitucional em contrá-
rio, as deliberações no Plenário serão tomadas por maioria
de votos, presente mais da metade dos Deputados.

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado
poderá fazer declaração de voto pelo prazo de 5 (cinco) minutos.
(Redação dada pela Resolução n 9 5.183, de 14/7/1998).

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de
proposições, por qualquer processo, salvo no simbólico, quan-
do seu uso se restringirá à verificação de votação, e nos ca-
sos de escrutínio secreto que obedeçam a procedimentos re-
gimentais específicos.

Art. 257—A verificação de quorum será feita pelo Presiden-
te da Assembléia, de plano, por chamada ou por meio de sistema
eletrônico, caso em que, somente no final do procedimento, o re-
sultado constará no painel.

REDAÇÃO FINAL
A redação final é a versão final do texto de uma propo-

sição legislativa. É a fase final de tramitação, na qual a pro-
posição não pode mais ser emendada quanto ao conteúdo,
mas somente quanto à forma, restringindo-se as alterações
à adequação da redação à técnica legislativa e à correção
de eventuais vícios de linguagem e erros materiais.
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Art. 196—A resolução é promulgada pelo Presidente da As-
sembléia, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da
aprovação da redação final do projeto, sendo assinada também
pelo 1 9 e 29-Secretários.

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

Art. 249 - A votação completa o turno regimental de
tramitação.

§ 1— A proposição será colocada em votação, salvo emendas.
§ 2 - As emendas serão votadas em grupos, conforme te-

nham parecer favorável ou contrário de todas as comissões que
as tenham examinado, permitido o destaque.

Art. 268 - Terão redação final a proposta de emenda à Cons-
tituição e o projeto.

§ 1 - A Comissão de Redação, no prazo de 10 (dez) dias,
emitirá parecer, em que dará forma à matéria aprovada, segundo
a técnica legislativa, corrigindo eventual vício de linguagem, defei-
to ou erro material.

§ 29 - Apresentado, o parecer de redação final será discuti-
do e votado: 1—em Plenário; II - na comissão que houver delibera-
do conclusivamente sobre o projeto.

Art. 270 - A discussão limitar-se-á aos termos da redação,
e nela somente poderão tomar parte, 1 (uma) vez e por 10 (dez)
minutos, o autor da emenda, o relator da Comissão de Redação e
os Líderes.
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Art. 271 - Aprovada a redação final, a matéria será enviada,
no prazo de 10 (dez) dias, à sanção, sob a forma de proposição
de lei, ou à promulgação, conforme o caso, ressalvado o disposto
nos arts. 196e 202

REQUERIMENTO
Requerimento é o pedido feito por deputado ou comissão,

que verse sobre matéria de expediente ou de ordem, dirigido ao
presidente da Casa ou às comissões.

Art. 229 - Os requerimentos, escritos ou orais, sujeitam-se a:
- despacho do Presidente da Assembléia ou de comissão;

11 —deliberação de comissão;
III - deliberação do Plenário.

Art. 231 - Os requerimentos são submetidos apenas a vota-
ção e tramitam em turno único.

Parágrafo único - Poderá ser apresentada emenda ao re-
querimento antes de anunciada a sua votação ou durante o enca-
minhamento desta.

RETIRADA DE PROPOSIÇÃO
Art. 285 - A retirada de proposição será requerida pelo au-

tor, interrompendo-se imediatamente a sua tramitação.
§ 1 - Antes da apreciação do requerimento, o Presidente

informará a tramitação da proposição a que ele se referir.
§ 2 - A desistência da retirada de proposição ou a rejeição

do requerimento implicará a retomada da tramitação no ponto em
que foi interrompida.

§ 39 - Não será objeto de requerimento a retirada de propo-
sição cujo processo de votação já esteja iniciado.
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Art. 271 - Aprovada a redação final, a matéria será enviada,
no prazo de 10 (dez) dias, à sanção, sob a forma de proposição
de lei, ou à promulgação, conforme o caso, ressalvado o disposto
nos arts. 196e202.

TURNO DE TRAMITAÇÃO
Art. 178— Excetuados os casos previstos neste Regimento,

a proposição só passará de um turno a outro após a audiência da
comissão ou das comissões a que tiver sido distribuída, observa-
do o interstício de 24 (vinte e quatro) horas.

VETO À PROPOSIÇÃO DE LEI
Obs:. Quando o chefe do Executivo considera uma proposi-

ção de lei inconstitucional ou contrária ao interesse público, ele pode
vetá-la total ou parcialmente, devendo devolver a proposição à As-
sembléia Legislativa para reapreciação, acompanhada das razões
do veto, que deve ser discutido e votado pelos parlamentares.

Art. 222 - O veto total ou parcial, depois de lido no Expedi-
ente e publicado, será distribuído a comissão especial constituída
pelo Presidente da Assembléia, para, no prazo de 20 (vinte) dias,
receber parecer.

§ 1 - O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de
parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 2 - Dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da data do
recebimento da comunicação do veto, a Assembléia Legislativa
sobre ele decidirá em escrutínio secreto e em turno único, e sua
rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria absoluta.

§ 3 - Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo anterior,
sem que tenha havido deliberação, o veto será incluído na ordem
do dia da reunião seguinte, sobrestando-se a deliberação quanto
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às demais proposições, até sua votação final, ressalvado o proje-
to de iniciativa do Governador do Estado com solicitação de ur-
gência e cujo prazo de apreciação pela Assembléia Legislativa já
se tenha esgotado.

§ 4° - Se o veto for rejeitado, a proposição de lei será envia-
da ao Governador do Estado para promulgação.

§ 59 - Se, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a proposição
de lei não for promulgada, o Presidente da Assembléia a promul-
gará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presi-
dente fazê-lo, dentro do mesmo prazo.

§ 6 - Mantido o veto, dar-se-á ciência do fato ao Governa-
dor do Estado.

Art. 223 - Aplicam-se à apreciação do veto, no que couber,
as disposições relativas à tramitação do projeto de lei ordinária.
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