
PASSO A PASSO

PROCESSO
LE GISIATIVO

A41
J99f

30 LEGISLATIVO



3L,S3ISfqg'
PASSO A PASSO

PROCESSO
JZG1SLATIVO

Este número do projeto Passo a Passo tem como .tema o processo
legislativo. Procuramos esclarecer as etapas e o sentido dos termos
recorrentes desse processo.
O trabalho de elaboração dos leis é pouco canheddo por aqueles
que são diretamente afetados pelo seu resultado.
Convidamos os cidadãos, especialmente jornalistas, professores e
representantes de entidades, a conhecer o produção das leis, para
melhorparticipar e contiibuir na formação de opinião junto à
sociedade.

Escda do Legislativo- 1995
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O Projeto Posso a Posso, da Escola do Legislativo, tem por obje-
tivo tomar acessíveis ao público externo todas as informações
necessórios ao acompanhamento efetivo dos trabalhos realizados
pelo Poder Legislativo.
O Projeto faz porte do esforço que a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais vem desenvolvendo nos últimos anos, no
sentido de promover uma efetiva integração com a sociedade.
O Passo o Passo está fundamentado em duas convicções piinci-
pois:
• Ás entidades representativos, a imprensa, as instituições e o ci-
dadão são elementos fundamentais no processo de construção da
verdadeira representação democrático.

U
• O exercido do cidadania pressupõe, necessariamente, o acom-

panhamento das atividades do Poder Legislativo e a real possibi-
lidade de interferir rias decisões tomadas, não só no plano
político-padamentar, mas também no fazer diário dos leis que irão
reger o funcionamento do Estado e da sociedade.
As pessoas e entidades interessadas em obter mais informações
técnicas sobre os trabalhos da Assembléiapoderão procuro,- a
Escola do Legislativo que, com esse projeto, visa facilitar a parti-
cipação do público externo nas atividades da Casa.

A Escola do Legislativo ê um Ó,'gôo do estrutura admftitrcliva do Assembléia Legislativo,
criado em 1992 com as seguintes oetivos: promover o captxitaçôo e opeifeiçoaniento
profsiortol dos loná rios doAsseniWë,io; oferecersuporte conceituol de natureza tc-
nkdministrotiva, legislotr.'o, doutrinária e político às orr4dodes do Poder legisioiwo;
constituir um ,epe#áiio de infarmaç5es paro subsidiar o elahoraçào de prajetus e demais
proposições legislativos, bem como o processo legislativo e os controles oremo e ester-
no, e oferecer ao parlamentar e ao servidor o oportunidade de melhor se Ieentificorem
coro o missCo do POder Legodotiva.
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roposição é a matéria sujeito à apreciação da As-
sembléia Legislativa.

São proposições do processo legislativo: proposto
de emenda à Constituição; projetos de lei complementar, de
lei ordinária e de resolução; veto à proposição de lei; e
ainda, por extensão do conceito de proposição, a emenda, o
requerimento, o recurso, o parecer, a representação popular
contra ato ou omissão de autoridade ou entidades públicas,
a mensagem e o substitutivo.

Optamos, neste número do Passo a Passo, por acom-
panhar a tramitação de um projeto de lei ordinária. Mais de
dois terços das matérias que entram no processo legislativo
são dessa natureza. É o mais comum e certamente a primeira
que se deve compreender bem.

O processo legislativo referente a um projeto de lei or-
dinária será contemplado a seguir em suas etapas, desde a
apresentação pelo Deputado até a sanção (ou veto) do Go-
vernador. A apresentação de projeto de lei ordinária cabe o
Deputado, a comissão ou Mesa da Assembléia, ao Governa-
dor do Estado, ao Tribuna[ de Justiça e ao Tribunal de Contas.

Por fim, ressaltamos que a Constituição do Estado abre
a possibilidade de se apresentarem projetos de iniciativa po-
pular, que percorrerão o mesmo tramite de um projeto de
iniciativa parlamentar.

ftWffi dedoffvptxír Deve ser subsaifo por,
dez ni elentoresdeEslado, em listo cigari-

zada por entidade asscïJativa legalmente corti!ukkJ,
que se responsobfizaró pela idoneidade das asiofti-
,. Das asskwMas, no nno n*ite e ciicvper cento
-	de ekitcres ki&is na CkI'da Es*xh.
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urante a reunião pública ordinária o Deputado
apresenta à Mesa, em Plenário, um projeto de lei
redigido segundo a técnica legislativa.

O projeto de lei é recebido pelo Presidente, numerado,
enviado à publicação, distribuído aos líderes para conheci-
mento e despachado às comissões competentes para ser
objeto de parecer ou deliberação.

Geralmente os projetos são distbuídos a três comissões:
Constituição e Justiça, comissão de mérito e Fiscalização Fim-
nanceira e Orçamentária. As comissões se pronunciam uma
após a outra.

-

Líder Pcw1oz de wo enkzção p
IidÓ,ria (bancada) ou de um bloco poria-
menlor esrcdo paiu debe,rn- em nome
dos lidro diakiriar com os ór-
gx de Pt,cer Pnto de coniss&, de

cotóter crpinolM), sobre matéria que lle
fel kfri xio exame ou deIniçõo.
O parecer é disailido e votado no cwnis-
são. De ve ser esailo e wndtupela apa- -

ou m	do nvté,io.
Dbwação cc,jdcvo das wmwès. Diz
respeito a iïoeto de lei que não necessão
r a 8náiio para açrmação. Par exemplo,
ptek que tratam de recoir,hedmento de
uMidade pública, nome de escola e afins
são ~os nas carilsies
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Pedente
1 Wice-Presdente
2WicePredent
3Wice-f'residente

1 0 Secretáio
2-Seaetário

b3L$eaet&io
4°-SeaetÓo

Mesa Dfrehxu: Órgão do Assembléia Legislo-
la/iva encarregado de dirigir os trabalhos do
Poder Legislativo, com atribuições de duos
naturezas: lejsla/Mj e adrriis#rjtiw,. Suo cm-
posição obedece tonto quanto possível a re-
presentação partidária. Seus membros são
ekitos, num total de 9 Deputodes.
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O

Presidente da comissão designa um relator, que
elabora um parecer a ser discutido e votado. O
projeto tem um só relator por comissão, podendo

seu Presidente, à vista da complexidade da matéria, desig-
nar relatores parciais.

Para elaborar o parecer, o relator conta com assessoramento
específico e consultaria técnico-legislativa.

O prazo para a comissão emitir parecer é de 20 dias.

ScI do (oõe (Pfetinh3)

Ccn&sór OMdemse em pennanentes
e temporários. À partidpocão dos parti-
dos nos comissões é proporcional ao ta'
ma'ho do_bancado.

Mexia: À bancada ou o bloco com
maior número de Deputados. Mi,xwio
é a representação partidária que, sen-

do o segundo em ntknem do membros, em
relação ao Gomo, expresse posição dii,er-
so doMiC.



Comissões PermanentesII
Administração Pública

Agropecuária e Política Rural
Assuntos Municipais e Regionalização

Cindo e Tecnologia
Constituição e Justiça
Defesa do Consumidor

Defesa Social
Direitos e Garantias Fundamentais

Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
j, Fiscohzaco Financeira e Orçamentária

Meio Ambiente
QJfhco Energética, Kfdnca e

Redação
Saúde e Ação Soffl..

Comissões Temporórias
(omissão hspedal

Emite perecer sobre: veto e proposto de emendo à
Constituição, escolho de titulares de cargos previstos

constitucionalmente e pedido de instauração de processo por
crime de responsabilidade. Procede o estudo sobre determinada

matéria e desincumbe-se de missão atribuído polo Plenário.
Comissão Parlamentar de Inquérito	1

Apuro foto determinado que demande investigação.
Comissão de Representação

Está presente o atos em nome da Assembléia.
Comissão Representativo

Atuo no período do recesso parlamentar.



A 
primeira comissão
a se pronunciar é TrComis-

são de Constituição e Justi-
ça, que emite um parecer	 T
sobre a constitucionalidade,
legalidade e luridicidade do
projeto.

Caso o parecer seja pela
inconstitucionalidade, o ple-
nário se pronunciará sobre o
mesmo. Se aprová-lo, o pro-
jeto arquivado. Sere 
jeitá-lo, o projeto é enviado
a comissão seguinte, prosse-
guindo sua tramitaçuo.

a'

Reur M~c	Ás conss

id
podem se reunir conjuntamen-

as-
te, LsIn é, dependendo do
e da urgência no Mn* de um

projeto de lei, todos as comissões a
que fbi diSITÍbtÍdO o cye!o deliberam
fLq77 P	 .
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C

oncluído o parecer, o relator o apresento à comis-
são, poro ser discutido. Neste momento, os
Deputados membros do comissão podem propor

substitutivos, emendas ou subemendas.

Podem, ainda, convocar entidades interessados na ma-
téria ou técnicos de notória competência para participarem e
subsidiarem seus trabalhos.

&,widr i%posição apmsentada como
acessória, como comp'emento de outra.
Obfeffwj alterar o texto original de uma

Sifluv:Emendo que vo mo&ficar
i7tegrínen1 Lnap'tyx)s5at: Emendo que altera outro

qxesenkxk7 tj#eacvmente.

1à
Ld Tema que de o froboana

de pesos que ixacuo hifluen*ir

OUPO

os L}epukides, no senfido de tázs okr
segundo seus interesses ou dos grupos
e
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ncerrada a discussão, a comissão vota o parecer do
relator. Há três hipóteses possíveis:

aprovado sem alterações, o parecer é enviado à
Mesa da Assembléiapara subsidiar a discussão e votação em
Plenário do projeto de lei a que diz respeito.
•aprovado com alterações, o relator tem prazo até a reu-
nião seguinte para fazer nova redação do parecer.
• rejeitado o parecer, o Presidente da comissão designa novo
relator.

Considerar-se-á rejeitado o projeto que receber, quanto ao mé-
rito, parecer contrário das comissões o que foi distribuído.

Aprovado o parecer, o projeto é enviado ó comissão seguin-
te. Esgotado o prazo da comissão sem aprovação de parecer,
poderá ser requerido o encaminhamento do projeto à comis-
são seguinte.

O parecer aprovado é publicado.

lIi&zfio: Todos os atos do processo
kgi laftv são ne sst,jamente,
dos no fryno!*JoIdoEsfr,do,oMinas

MérIto: Conteúdo fundamental, o que
constitui o objeto pdndpal do proposi-
ção.	 Pedodernede wdo: So--

I
lidftição que bua oJlzcr o proces-
so !egIativ. Todos os prazos tep,-

mentais são !edu2idos pela metade. O Go-
mmodior pode	pãndo pau pr-
te de sua iv.
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D

epois que todas os comissões a que foi distribuído
se pronunciarem, o projeto de lei é incluído na
ordem do dia.

Se as comissões perderem o prazo e o projeto, a requeria
mento, for incluído na ordem do dia sem parecer, o Pre-
sidente designará um relator para emitir em Plenário parecer
oral sobre o projeto. O relator terá até 24 horas para se
pronunciar.

Durante a discussão em Plenário, o projeto pode receber
emendas de Deputados. Ás emendas são publicadas e enca-
minhadas, com o projeto, à comissão de mérito, para rece-
berem parecer. Fica adiada o votação do projeto.

O parecer sobre as emendas apresentadas é discutido e
votado na comissão, como na etapa anterior. O prazo para
a comissão emitir parecer sobre emendas é de 8 dias.

Encaminhado à Mesa, o parecer sobre as emendas é publim
cado ou distribuído em avulso; e o projeto incluído no ordem
do dia para votação.

O&zigso: Tempo do debate aberto, no
qual os 0epu1odo o resenlam seçs ari-
inentos e emitem sua opinião. E o mo-
mento de apresentação de emendes, w
wndia o ,fenento de

&dn de do.- Relação dos moté nos que
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pós a aprovação por maioria simples em primeiro
turno, o projeto é novamente despachado à última
comissão a que foi distribuído para receber parecer

de segundo turno. Se houver emendas aprovadas, o parecer
conterá a redação do vencido. O projeto rejeitado é arquiva-
do.

Em segundo turno, o projeto sujeita-se aos prazos e for-
malidades do primeiro turno. Durante a discussão podem ser
apresentadas emendas, não se admitindo, porém, emenda
prejudicada ou rejeitado.

As emendas de segundo turno podem ser votadas de imedim
ato, isto é, não estão sujeitas a parecer.

úw: Niem nl,iwno de Detxt
kió e.tcfrj10 jxzri: amiu do
nião de Plenário (um terço dos

membros 26 Deputados), discussão em
PIenÓIPO (um terço dos rnem&os: 26 De-
puta&), votação de mctemi (mcmi &
membms: 39 Deputados). Aúitn quci
fico: (.ktvi,n espedd e*ido por cemis
prnpoçães. ( quóuns quofdkodos são
de maioria absoluta 2/3 ou 3/5 dos
mer*m deÁsk,.

Aio fiodejizasiØo:Oprojetoé
couÁkmdo wow,do se ohfiver o mok,-
ik, das votos dos pesentes, se esfirem
pesentes meis da metade dos membros
do Poder Leaffwi.

Ro&tç& do iwid&: Ao wnft" do que
o teimo sugere, Óa redação dop-ojeto
com as emendas que obtiveram aprove-

om un Mr.
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m segundo turno, emenda
contendo matéria nova só
será admitida por acordo de

lideranças e desde que pertinente ao
projeto.

Em plenário, os partidos e blocos po
líticos adotam estratégias para condu
zir a discussão e a votação.

Encerrada a discussão, o projeto (e
emendas, se houver) é submetido o
votação em segundo turno.

IM Colégio de líderes:

;à Reunião dos líderes
da Maioria da Mi-

nojia, das bonca Jas e dos
Blocos Parlamentares. De-
libera por maioria absolu-

Acordo de lideranças:
Decisão tomada pelas ri-
deres.

a Ob'nsção: Recurso utiJzado pelos Deputa-
,	dos no sentido de kiiper o prosseguimento

dos trabalhos e ganhar tempo dentro de
uma ação política.  Há vários mecanismos de obs-
tnrão: prrwiamentos, pe&dos de amento da
discussão e da votação, salda do Plenário para
e4torqui.iim, et
Alguns fatos podem incidir sobre o processo
legislativo: retirado de proposições, perda dos pra-
zos reg-nentais, retardamento ou acekramento da
Iromitação, pedido de wst pedido de diligência,
ek.
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e rejeitado, o projeto é
arquivado e só pode ser
novamente apresentado na

mesma sessão legislativa a requer
mento da maioria dos Deputados. Se
aprovado, é remetido ó Comissão de
Redução para serem corrigidos even-
tuais vícios de linguagem, defeito ou
erro material.

Oparecer de redação final, após sua
publicação ou distribuição em avulso,
é discutido e votado em Plenário.

Legislatura: Período
de quatro anos de
duração do mandato

do Deputado. Alua/mente
estamos no 13" legislatu-
ra. A contagem iniciou-se
em 7947. Avtiso: Cópia da jxc.yio-

sição, "buído a Lide-
res e Depiitoda.

Sessão legislativa: Perío-
do de um ano dentro de
ww legkltiu. Ás Sessões
tegislalivris realizarnse de
15 de fevereiro a 30 do
junhoede 1"deagostoa
15 de dezembro. O perío-
do compreendido entre 15
de dezembro/ 15 de feve-
reiroe 1 9 deful/io131 de
jiv ~wse recesso.
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epois de aprovado o parecer de redação final, o
projeto recebe novo numeração e é enviado, sob
a forma de proposição de lei, à sanção do Gover-

nador, que tem duas opções:

•sancionar a proposição, que, uma vez publicada, será lei.
• vetor a proposição, total ou parcialmente. O Governador
só pode vetar dispositivos completos.

Em caso de veto, o Governador envia mensagem à Assem-
bléia apresentando suas razões. Depois de lida a mensagem
no pequeno expediente e publicada, o veto é distribuído à
comissão especial, designada pelo Presidente da Assembléia,
para receber parecer.

Tecodo oc c'ôo d .35 Poanienfoie

Stõo: Cotria do Govenwda com
a proposição de lei aprovado pelo Poder
Legisk.

Veso: Oiscord&ida do Governador com
relação á proposição de lei que foi op,o
vada pelo Legislativo. Pode ser total ou



td	Tiíodentes e foláxio de Incoréidèncic
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Assembléia tem 30 dias, contados da publicação
da mensagem, para decidir sobre o veto, em escru-
tínio secreto. Sua rejeição só ocorre pelo voto con-

trário da maioria absoluta (39 votos NÃO). Coso não seja
apreciado no prazo previsto, o veto é incluído na ordem do
dia dos reuniões seguintes até ser votado.

Se o veto for rejeitado é a proposição de lei (ou a
parte vetada) enviada ao Governador,para promulgação Se,
em quarenta e oito horas, não for promulgada, o Presidente
da Assembléia a promulgará, e, se este não o fizer em igual
prazo, caberá ao 1 2 Vice-Presidente fazê-lo.

Mantido o veto, a Assembléia encaminha ofício ao Go-
vernador, comunicando-lhe a decisão do Legislativo.

h'ntigc: aw7zNtLão cio feitio io
kie de swákk.

FcÍta ar*1ixknt Deits que se
esgoto o prazo (lO no C«~
ção pau que o Ássembkio delibere

Mh vto ou crtyeto de oufr do Go'.er
nado com SO&IIOØO de urgêndo, clizse
que o motio está no faixa a*YKt
Mo 9~ qw sua «k6ão nocvz1emó,
cio é cvigak'vio, Ãrnpeclindo que qudquer
outra matétia seja diswfido ou .vtoda en-

.utk' não se aYKlLtsw okão.



Segue-se a relação dos Deputados eleitos para a 13 1 legislatura,
com os números de telefone e fax de seus gabinetes. A efetivo
cidadania no pode prescindir da comunicação permanente entre
a população e seus representantes. Seu telefonema, seu fax,
seu efetivo contato com os políticos são parte da construção de
uma democracia participativa.
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