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APRESENTAÇÃO
\ r i qui d i d( i a^_ã( ) ÍL'SdY, ''ri i nL, I,tu dv oS disrss crikS
federatios poderem criar e experimentar soluções distintas para problemas
semelhantes. Diferentes possibilidades são testadas, para que se possa, com o
tempo, a partir de sua aplicação, identificar suas virtudes e deficiências. Todavia,
a Federação somente se manifesta em toda sua plenitude se houver interação
entre os diversos entes federativos, já que a autonomia que lhes é constitucio-
nalmente assegurada não pode ser confundida com isolamento.

Este trabalho, elaborado por técnicos da Assembléia Leqislativa de Minas Ge-
rais, tem por objetivo confrontar aspectos dos textos reimentais de alumas
Assembléias Leqislativas e da Câmara dos Deputados, com o propósito de reve-
lar as diferentes formas de orqanizaçào e funcionamento adotadas pelos Par-
lamentos, tanto no âmbito federal quanto em Estados da 1 ederação brasileira.
1-oram analisados os regimentos da Câmara dos Deputados e das Assembléias
Legislativas dos Estados que interarn a direção do Coleiado Permanente de
Presidentes das Assembléias Leqislativas do Brasil, a saber: Amazonas, Minas
Gerais. Paraná e Piauí. O Reqimento Interno da Assembléia Leqislativa de Goiás,
Estado que também faz parte da direção do coleqiado, não foi examinado,
porque se encontra em fase de alteração.



Nesta analise cc>niparalia, íorari destacados os sequintc's aspectos reirnefl-
tais: a irnposicãi das -\ssembkl'ias 1 eçisla1ivas, a r(-,(-onduç, ão de membri is da
Mesa; o papel do Colio de Lideres; as pecullaridades no luncionamento das
Comissões, em especial a deliberação conclusisa e o controle de
constitucionalidade; is tipos de PO )pOsiÇÕes do pri icessi k'islati O; a iniciati-
'a para propor alteração no Reqimento Interno; s mecanismos de deíinicão
da ()idem do dia; a questão (ii irdem; a redacár do n di); o reqimu de
urQi ni d: a par Iii teu	popular

Há de Si ressaltar que o estudo realizado não representa uma análise
apri 1 undada das questões sus( iladas e não tem a prelensáo de indk ar as
reqras ideais para ai irqanizacão e funcionamento das Casas 1 eqislati as, pois
isso aíri miaria pri '1 isamente o principio íederati o a qui si fez reIerni ia.
Este trabalho pretende, sim, provo ar o debate sobre as dilerenLes alternatisas
e\istentcs para normalização de uma determinada matéria, e, dessa lorma,
contribuir para a reíle\ào sobre as árias opções de orqanhzacão e funciona-
mento dos leqislativi is e parai aperleicoameolo dos trabalhi iS parlamentares.

O mi id comparativo foi adotado neste esiLidi a partir de um rc irle espa-
cial. que (orrespriridi; à comparacão de um mesmo instUul, i:'m um mesmo
por ii idi , em Estados diferentes. Na análise, bus OU-Se id1rltit icar OS ( mli is de
contati ) e as dessemc'lhanças entrc' os reqimentos, com vistas ao estabele 1-
menti) di: \antaqens ci)mparati\as, considerando-se o corilexto no qual cada
dipli ima leqal se Inseri.'

Lm aspecto fundamental que deve ser levado em conta na presente análi-
se, por i \emplo, di7 respeito á composição das Casas 1 eqislatisas, a qual,
com m irteza, tem repercussões na estrutura e no funcionamento da insti-
tuição parlamentar. O número de lnleqrarrtes da Câmara dos Deputados -
513 parlamentares - e das Ass.'mbkias Luqislatias cm c'\ame, que aria de
77 (Minas Gerais) a 24 Depuiados(Amazunas), afeta de modo difererii. lado
as reqras reqimc'ntais estahele idas em cada um desses Parlamenlos. 1 m
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se tratando da Câmara, outro aspecto, além do maior número de Deputa-
dos, condiciona sua orani7ação: a maior carga de competência legislativa
se concentra na Lnião, o que sobrecarrega o Congresso \acional de ques-
tões a serem examinadas e exige a previsão de mecanismos que permitam
maior grau de descentralização das decisões, de que e e\emplo a atribui-
ção, como regra geral, de poder conclusivo às comissões na apreciação de
diversas proposições.

Inclui-se nesta publicação, sob a forma de encarte, questionário a respeito dos
lemas que foram objeto desta análise.

A resposta ás questões formuladas representará importante contribuição para
a continuidade deste estudo e poderá concorrer para o delineamento de
novas perspectivas de atuação deste Coleqiado, com vistas ao aperícitoamen-
lo da instituição parlamentar em fOSSO país.

Deputado Alberto Pinto Coelho
lresidente da Assembléia Legislativa do Lstado de Minas Gerais e do

Coleqiado de Presidentes das Assembléias 1 eQislatias
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COMPOSIÇÃO DOS PARLAMENTOS
A RECONDUÇÃO DE MEMBROS DA MESA

•\ possibifidade de o 'c onducão di i ri rnbr >s das Mesas das Casas Iegislali\ as
niatória rnntro•ersa, alvo de incontàvcis questionamentos jurídicos.

Istudiosos do Direito favoreis a recondui ()alegam que a wntinuidade de
um bom trabalho deve ser \alorizada e mesmo estimulada, pois possibilita um
maior etl\ ol\ irnento dos inIerantes da Mesa no aprimoramento insliliicional
e l(,gislaIi i) do rarlamentn. •\ reeleição do l'residcnk' de uma Casa k'qislati\a,
por e\emplo, poderia permitir a adoção de projetos de longo praio para o
aperíeR.) cimento da função legislatia e c idenciaria o apoio rontinuadi dos
demais parlamentares ao trabalho desenvolvido, cunlerindo maior legltlmida-
de as a	s da \isa.

Argumenu)s conlririoS a reoondutão eviden iam a necessidade de se impL'-
dir ou limitar api ssibihdade de re l kào, im base ni prinupi da ri tali\ idade
e alternâni, ia di' poder (,orno forma de se evitara Ix'rpetua ã() de lidi 'ranças
p ss ais no 1	dos parlameni is.

A norma rc'Íerenk' i rceleiçào das Mesas das Casas Parlanii'olares do (c )ngres-
si \a(i mal (ar da C()[ -Ailuio-a fedcrjl)\t_'daa re ndu,r para riesmo
arço na elcii) imedialamente sohseqütrile. lmhoiaa norma constitucional
iJ, cLiri. C n ss \s 1 flil .:rl' ia ni s nhd 1 qu somente

existe vedação à recondução para o mesmo cargo na eleição subseqüente
dentro da mesma legislatura, o que permite a recondução imediata em
legislaturas diversas. A i'\plicaça) para tal niendimunti scr rio ia[() d: qu:
ada legislatura única ' não tem vinculo cOm a anterior: a (ada p(--[iodo di'

quatri aflon, ha uma nm'fl( ivação parlamentar, e', m It 'se, p()(], :ria alt mesm
haver mudança toal na ri rnposkào da Casa legislativa. A rigoi, trata-sede uma
nova t 'leição, para uma nova \lesa. que ai dirigir os trabalhos de um novo
1 'arlan'n 'nio.
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A regra supramencionada vale para o Senado Federal e a Câmara dos Deputa-
dose, de acordo com reiteradas decisões do Supremo tribunal Federal, não se
caracteriza como princípio constitucional e, sim, como regra reqimental inscri-
ta no texto da Constituição, não sendo, portanto, de compulsória observância
pelos demais entes federados, que, com base no princípio federativo, podem
dispor de forma diversa em seus estatutos fundamentais.

Assim sendo, os Legislativos estaduais e municipais podem, como deixou claro
o Supremo, dispor diferentemente da Constituição federal com relação à com-
posição, à eleição e à possibilidade de recondução de suas Mesas, pois têm
autonomia para isso.

Os textos regimentais das Assembléias do Paraná e do Amazonas não contêm
dispositivo referente à recondução dos membros da Mesa. já a Assembléia do
Piauí reproduz a norma do Reqimento da Câmara, e a de Minas Gerais permite
uma única recondução para o mesmo carqo na eleição subseqüente, seja na
mesma leqislatura ou na sequinte.

COLÉGIO DE LÍDERES

O Colégio de Líderes é órgão deliberativo e opinativo de caráter eminente-
mente político, cujas decisões visam orientar OS liderados e os Presidentes das
Casas Legislativas com relação às expectativas e interesses político-partidários
das bancadas representadas no Parlamento. Norteia, assim, o trabalho político,
e suas decisões interferem na organização do PÍOCCS5() legislativo. Assegura
eficiência ao processo legislativo, amortece tensões latentes, contribui para a
construção de consensos e estabelece vias apropriadas de negociação com
vistas à redução das diverqências e controvérsias presentes no Parlamento,
órqão em que se encontram representantes dos mais variados seqmentos da
sociedade e espaço em que se revelam as mais diversas tendências e concep-
ções ideológicas. É uma instância apta a firmar acordos para melhor orientar as
atividades do Plenário.
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A Comissão de Constituição ejustica daALMG é a única que atua somente na
análise de constitucionalidade, leçalidade e juridicidade das proposições. Além
de desempenhar CSSÜ função, a mesma comissão da Câmara dos Deputados e
das Assembléias dos Estados do Amazonas, Paranã e Piauí examina o mérito de
diversas matérias, tais como direitos e qaranlias fundamentais; orqanização do
Estado e dos Poderes; e criação, incorporação e desmembramento de novos
Estados e Territórios.

\a CD e na ALEAM, essa comissão aprecia, ainda, a redação Final das proposi-
ções. Cabe salientar que a ALLPR e a .AlMG dispõem de uma Comissão dc'
kcdação para essa finalidade, enquanto na ALUI a comissão de mérito elabora
as redações finais.

Na ALLPI. a Proposta de 1 menda â Constituição não é apreciada por Comissão
Especial, e sim pela Comissão de Constituição e justiça (art. 190).

DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

Aaprc'ciação conclusiva de proposições é a prerr()qali\a ioi vil o ncedida
às comissões para discutir e otar projetos de lei, dispensando-se a competência
do Plenário em determinados casos, havendo a previsão reqirnenlal de recurso ao
Plenário sobre tal deliberação, mediante requerimento de 1/10 dos parlamentares.

O Reqimento Interno da CD e' u da AI 1 PR estabelecem como reqra que os
projetos sejam apreciados conclusivamenle pelas comissões e as exceções
são definidas de rnaoeira exprcssa Na CD, excetuam-se dessa deliberação
OS projetos de lei complementar, de códiqo, de iniciatia popular e de
comissão, dcleqadas e com pareceres di\erqentes (art. 24). \a AIl:l'R, OS

projelc )S de lei e decretos leqislativos estão sujeitos a deliberação conclu-
siva de comissão, excetuando-se dessa re gra projetos de lei complementar,
de códiqo, de iniciativa de comissão, cm reqime de urqência e lei orça-
rnenlária (art. 29).
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Na CD, caso seja atribuída ao projeto a tramitação em regime de urgência, a
matéria é retirada imediatamente das comissões e submetida ao Ilenárk.

A Comissão Especial, instituída para dar parecer sobre matéria de mais de três
comissões de mérito tem, também, poder conclusivo na CD.

O Regimento Interno da ALLAM e o da ALEFI não dispõem sobre proposições
com deliberação conclusiva de comissão.

CONTROLE PREVENTIVO DE
CONSTITUCIONALIDADE EXERCIDO PELA COMISSÃO

DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Quanto aojuz d&' admissibilidade das proposk s, as di ergên(- ias )f n ipi
am pela denominação da comissão encarregada dessa atribuição. No RI da
Câmara dos Deputados, tal incumbência fica a cargo da Comissão de Constitui-
ção, justiça e Cidadania, à qual compete também a redação final das proposi-
ções aprovadas. O mesmo ocorre em relação ao RI da Assembléia do Amazo-

nas, que confere tais atribuições à Comissão de Constituição, justiça e Redação.
Diversamente, nos demais diplomas procedimentais, o juízo de admissibilidade
das proposições é feito pela Comissão de Constituição e justiça e a redação
final fica a cargo da Comissão de Redação ou da Mesa (ALEPI), coníorme já se
mencionou neste trabalho, ao se analisarem as peculiaridades no funciona-
monto das comissões.

Outra questão importante diz respeito ao momento processual de atuação da
comissão. No plano federal, a Comissão dc ü riti1ui do, jLJslica e Cidadania é
a última a ser ouvida, podendo-se dizer que a adoção dessa sistemática se
justifica em razão da amplitude da competência leqislati . a da União, o que
resulta em um grande número de matérias que passam pelo crivo dessa comis-
são. Nos demais reqimentos, ao contrário, a Comissão de justiça é a primeira a
ser ouvida.
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SeQundo o RI da Câmara dos Deputados. rcparecer da Comissão de] ustiça
e terminativo, abrindo-se, contudo, a possibilidade de recurso ao Plenãrio
\ \,' ruhliia eQislatia do I'aranâ adota o mesmo por 'dmcnlo. Já o RI da
\LL \.\l r'SLlbelrL' que o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação( , terminativo, salvo se hou'r requerimento de 1/3 dos Deputa-
dos para que a malcria seja remetida a ,1l) 'lii) o dc l'leirãrio. ai requeri
111( ,fi(o à apreciação d Cok'io de lideres, e\iQind( ese maioria
dhSOItlIcl para sua aprovação. Já pci) Ri da '\i MC, um parecer contrario ria

ri i'',,u r dc' Cc cflstiluiçào e justiça devo ser apreciado cm Plenário. Do
e\posto, resulta que o RI da Assembléia do •\ruazonas impõe um filtro de
constitucionalidade mais seero, \isP) que dificulta a superação de um
pare(- (, r wntráriu da CJR. Considerando-se a implicação prática de um
paRi er contrário da Comissão de Constituição e Justica, qual seja o arqui-
\amcnR) da proposição, parece hascr um riQ()í e\LCSSi\ o por parte do Rido
Amazonas no trato da matéria.

)ulro mar ii dislinti\ ) cc ".kl Ocr trilaífl('flt) ) neQimental dispensado á questão da
I'roposla (te Imenda à Constituição. SeQuido  Ri da Câmara dos Deputados,

da \I 1 \\\ c cc da \l LII, a (a rnissa c dc CunstitLlic ão e jUstiça devo empreen-
der o jui,'o de admissibilidade da P[ C, a par do ,'\ame a carqo da Comissão
[special,ja no caso das Assembkias de Minas e do Paraná, a PLC sujeita-se tão-
Somente ao exame da Comissão Especial. Tahez a primeira orientação seja a
mais adequada, pois, quando se trata de alterar o texto constitucional, resta
evidente que a questão da constitucionalidade dc o ser analisada, e a comis-
são espec ializada nesse tipo de análise é a C(J.

O RI da AI 11 11 traz uma particularidade nu que se rolete à apreciação do veto
Q( )\ urnaiicental, o qual é analisado pela (a cmissãc de Constituição e Justiça.
\os cl.'mais reQim nt>, tal atribuição é 1.) )metida a Lomlssãc Lspecial. Nesse
ponho, importa ressaltar que o veto, conquanto possa ser motisado por ques-
to '5 dci )rdt'm ounstitucional, o que justiik.aria o exame da CCJ, pode também
fundar-se em um juízo político, quando então )'sta)) cm jOQO questões de
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conveniência e oportunidade. Assim, considerando-se que o veto se bifurca
no veto político e no veto jurídico, parece mais adequado submeter tal propo-
sição ao exame de comissão especial, e não ao exame da Comissão de Consti-
tuição e justiça. 1-iqure-se a hipótese de um veto fundado em questões de
interesse público, sem que haja, pois, qualquer alusão a vício de
inconstitucionalidade. Por que razão tal proposição deveria ser submetida ao
exame da Ccj?

O RI da ALEAM contém toda uma Seção (Seção IX) dedicada à Proposta de
Emenda à Constituição Federal. Trata-se de prerrogativa outorgada a qual-
quer Deputado ou comissão para encaminhar Projeto de Resolução Leislativa,
com vistas a iniciar o procedimento de apresentação de Proposta de Emenda
à Constituição Federal. Tal projeto deve ser instruído com parecer da Comis-
são de Constituição, justiça e Redação, bem como com parecer da comissão
de mérito, trata-se, pois., de disciplinar regimentalmente o modo de exercí -
cio da prerroqaliva constitucional que toca às Assembléias Leqislativas Esta-
duais de propor emenda à ConstitLlicão, nos termos do disposto no arl. 60, III,
da Carta 1 ederal. Sequndo tal preceito, a Constituição poderá ser emendada
por proposta de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades
da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de
seus membros.

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

De forma análoqa com o disposto no art. 58, § 2°, da Constituição da Repúbli-
ca, que fixa a competência das Comissões Parlamentares de Inquérito da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, as
Constituições Estaduais e os Reqimentos Internos das Assembléias Legislativas
incluem, entre as atribuições das comissões, atk idades de controle e fiscali-
zação da administração pública: (a) o recebimento de petições, reclamações
ou representações de qualquer pessoa (idadão OU não contra ato ou



omissão dc autoridade ou entidade pública; (b) a realização de audlnclas
públicas com entidades da sociedade cis ii para subsidiar ) processo leislatiso;
(cia solicitação de depoimento de cidadãos. E o que podemos ohscrar nu
au. 33 do Reqimenlo Interno da\LEA\\. no art. 100 do Reqimenlo Interno da
\LAIG, no art. 30 do ReImento Interno da :\LEFi e nos arts. 28 e 29 do Rei
meflt( ) 1 nt'rn() da AU PR.PR.

\u qLIe lan(' à (Fia(<), às atribuições e ao funcionamento de Comissões
larlarncrilares de lnqu(rito, as Constituições Lstaduais praticamente repe-
tem ) disposto na Cnnslituk_ãc da República (art. 58, § 3) s bie a niateria:
as Ü misse's 1 ai lamentares de Inquérito terão poderes de inv(sliqaçã
própri( s das aul idades judiciárias, akrn de outros piesish s ria leisla-
cão, e serão criada ,, a requerimento de um terço dos membros da Casa.
para a apuração de fato determinado e por prazo certo e suas ( (inclusões,
se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público (ou a outro Órão
(ompetente), para que se prornosa a responsabilidade ciil, criminal OU

administratisa do infrator.

Os ReQimc'nt()s Internos das :\ssemblõj Leislatias dos Estados, por sua vez,
detalhani aspectos importantes sobre as CPI's a serem criadas no âmbito dos
Parlamentos estaduais, dando ênfase a aspectos importantes r('lac ionados a
elas, tais como:

(a) a dei Iniç ( de -li[() determinado', para efeito dc deliriiitação di) ( )hjet( ) de
sua irlvestícl,aç do;

(h) o prato pata a oro lusão dos seus Irabalhos;

1 ia 5Ui ( oiilposiçdo ilUiflUnca;

(d) as limitações a seu luncionarnento;

(e) OS poderes específicos que detêm;

(í) a Indicação dos órãos destinatários do relatório final que elaborará.
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PROPOSIÇÕES DO
PROCESSO LEGISLATIVO

TIPOS DE PROPOSIÇÕES

As matérias destinadas à apreciação dos parlamcnlars, vfll l'k'nuiu OU cm
comissão, são apresentadas por meio de um instrumento formal, quase sem-
pre escrito, ao qual se dá o nome de proposição.'

Na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, as proposições são classificadas em
normativas e não normativas. ,\s normativas, como o próprio nome suQere, SO

as que se apresentam na forma de texto normativo: projetos de lei e de resolu-
ção, propostas de emenda à Constituição e emendas, na condição de proposi-
ções acessórias.

As proposições não normativas, por seu turno, têm função adjacente no pro-
cesso legislativo e não se apresentam sob a forma de texto normativo. São elas
o requerimento, o parecer, o relatório de comissão parlamentar de inquérito e
de comissão especial e o recurso.

A presente análise objetiva apontar, de forma sucinta, algumas similaridades e
diferenças entre os diversos tipos de proposições na Câmara dos Deputados e
nas Assembléias Legislativas dos Estados de Minas Gerais, do Amazonas, do
Paraná e do Piauí.

ANÁLISE COMPARATIVA

O primeiro aspecto a ser considerado é sobre a medida provisória, propoi
existente, dentre as Casas Legislativas em estudo, apenas no processo legislativo
federal e na Assembléia Legislativa do Estado do Piauí.

MINAS GERAIS. Assembléia Legislati\a. Manual de redação parlamentar. Belo
Horizonte. 2005.



\a esfera Federal, a medida provisória não está elencada no Reqimento Inter-
no da Câmara dos Deputados por se tratar de matéria de apreciação do Con-

resso Nacional. É adotada em caso de relevância e urgência e, diferenlemen-
te da ALLPI, perde a eficácia, desde a edição, se não for convertida em lei no
prazo de 60 dias, prorroqáel urna vez por iQual período.

No Piauí, a Ml' é adotada em caso de calarnidade pública e perde a eficácia em
30 dias, a partir de sua publicação, caso não seja translormada em lei. A medida
provisória do Istado do Piauí tramita em reqime de urqéncia, enquanto que a
medida provisória federal entra em reqime de urqência, subseqüeniernente,
em cada uma das Casas do Congresso Nacional, se não for apreciada em até 45
dias contados de sua publicação. Nesse caso, ficam sobrestadas, até que se
ultime a votação, todas as demais deliberações leqislativas da Casa em que
estiver tramitando.

A exceção do Lslado de Minas Gerais, todas as Casas 1 eqislativas em comento
apresentam, no rol de suas proposições, o projeto de decreto leqislatixo. Sem
sanção do Cheft do Lxeculivo, esta proposição Irala, na Câmara dos Deputa-
dos e nas Assemhl(ias leqislalivas do ArnaLonas, do Paraná e do Piaui, de
matéria de competéncia exclusiva do Poder Leqislativo, embora no Reqimento
Interno do Piaui não esteja expresso que tal proposição não seque para a
sanção do Governador.

Tanto na Câmara dos Deputados corno nas Assembieias Leqislativas dos Lstados
cio Amazonas, de Minas Gerais, do Paraná e do l'iauí, o projeto de resolução
destina-se a reqular matéria de competéncia privativa do Leqislativo. O Reqimen
lo Interno da Câmara dos Deputados e dos Lstados do Paraná e Piaui elencam,
ainda, como matérias de projeto de resolucão, as de caráter político, administra-
tivo e processual. O RI da AI.iA:\l atribui aos projetos de resolução as matérias de
interesse polilico ou administrativo próprio da Assembléia Leqislativa.

A proposta de fiscalização e controle está prc'vista como proposição nos
Reqimen los da Câmara dos Deputados e da Assembléia Legislativa do Piaui.
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\as duas Casas Legislatias, trata-se de proposição que objetiva fiscalizar OS

atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. \ale ressaltar
que, embora nas demais Assembléias Legislativas a proposta de fiscalização
e controle não esteja prevista como proposição, a função fiscalizadora do
Poder Legislativo é, nessas Assembléias, e\ercida por meio de outros meca-
nismos e órgãos. Como exemplos de instrumentos de controle do Legislativo
sobre o Executivo, citamos as comissões parlamentares de inquérito, as co-
missões especiais para proceder a estudo sobre matéria determinada, o pe-
dido de informação feito pelo Legislativo a autoridades do Executivo estadu-
al e outros instrumentos de que se valem as Casas Legislativas para solicitar
informações, proceder a investigações e coibir desvios e disfunções na ad-
ministração pública.

Diferentemente dos Regimentos Internos das demais Casas Legislativas em
estudo, o RI da Assembléia Legislativa do Paraná não apresenta, no capítulo das
proposições em geral, a proposta de emenda à Constituição, o veto, a indica-
ção de autoridades e o projeto de lei delegada. Tais proposições aparecem no
título seguinte ("Título V - Das matérias sujeitas a disposições especiais),
sendo considerada proposição o projeto velado, e não o veto propriamente
dito, O Regimento Interno da ALI [ I R não prevô expressamente o projeto de lei
complementar. Sabe-se que esse tipo de proposição existe na Casa porque ele
é citado em outros dispositivos, como no capítulo que trata das comissões e no
que trata da votação, entre outros.

O veto também não é apresentado como proposição no Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. Isso porque é apreciado em sessão conjunta de Depu-
lados e Senadores, motivo pelo qual só está previsto no Regimento Interno
Comum do Congresso \acional, em sua Seção IV.

Por fim, deve-se ressaltar que o termo indicação" é empregado para denomi-
nar proposições diferentes, nas Casas legislativas em comento. Na Câmara
dos Deputados e nas Assembléias dos Estados do Paraná e do Piaui, a indicação



tem por finalidade, basicamente. suerir a outro Poder a adocào de pros idõn-
cia ou medida. Nas Assembléias leislatisas de Atinas Gerais e do Amazonas,
no entanto, essa proposição tem por finalidade submeter à apreciação do
ieQislati\o nomes de candidatos a cargos espccillcos de (rQãOs e entidades
púhlft as, Vale ressaltar que a indicação não está e\pressamente pres isla como
Um Iip( ) de proposição nem no Rt ,Qim(-nio Interno da Assembléia mineira.
nem no da i\ssembléia amazonense.

INICIATIVA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO

\u cuJru J	L):putadoS, o kt.irn:iit n	IJ:sL in inlftado ou

mado por meio de projeto de resolucão de iniciatia de Deputado, da \lesa, de
Comissão Permanente ou de Comissão E speJal para esse fim criada em \ irtude
de deliberacão da Câmara, da qual deverá ta,'er parte um membro da Mesa
(arE 216 do RICD) Similarmente ao da Câmara dos Deputados, o Reqimento
lnternt da Assembléia do Piaui pode ser modifkado ou reformado por meio d
pu )j( 'I( ) (l(' resolução de iniciativa de Det)uIad , da Mesa, de Comissão Pc'rma-
neflh ' ou de Comissão Ispecial para esse 1 im nada em virtude de deliberação
da Assembléia, da qual fará parte um membro da Mesa (ari, 212 do RI do Piauí).

\a Asss.'mblóia Leqislativa do Estado de Minas Gerais, por suas ez, a alleraçã
do Reimcnto Interno se dá por meio de projeto de resolucão de iniciatia
prialia da Mesa da Assembléia (art. 79. \ li. a. do RI da AI \\G).

O Reimento Interno da Assembléia t.eqlslatia do Amazonas pode ser modifi-
ado ou reformado por meio de I'rojt'to de Resolução Leqislativa de iniciativa

da M 'sa, de Comissão ou de Deputado, submetido â apreciação da Assembléia
(arE li) do RI daAl 1 AME.

1 Inalmerlle, o Reqimento Interno da Assembléia 1 eqislalivado Paraná estabe-
lece, cm Seu arf 121, § 2 0 , que OS projetos de resolução se destinam a reqular,
dentre outras, matéria de natureza reqirnenhil O paãgrafo único do arE. 174
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estabelece que, à exceção da competência exclusiva do Governador, dos
Tribunais e do Ministério Público, iodos os projetos terão oriqcm na Assem-
bléia, sob a iniciativa de qualquer Deputado ou Comissão. Portanto, pode-
se inferir que a iniciativa do projeto de resolução que propõe modificação
no texto reqimental cabe a qualquer membro ou comissão da Casa. \o título
destinado a matérias sujeitas a disposições especiais, o Capítulo VII trata
exatamente das modificações do Reqimento Interno, e, no art. 222, dispõe
que "O Reimento só poderá ser modificado por meio de projetos de resolu-
ção, cabendo à Comissão [xecutiva interpor parecer sobre qualquer projeto
nesse sentido".

ASPECTOS DA TRAMITAÇÃO
DAS PROPOSIÇÕES

REGIME DE URGÊNCIA

Como regra geral, as Constituições não lixam prazos para que o Poder Leqislativo
exerça sua função leiferante, tal decorre da vontade do IeisIador de que as
matérias a serem reuladas sejam estudadas a fundo e amplamente debatidas.
A exceção à regra se verifica na previsão constitucional da tramitação de uma
proposição em reime de urçôncia, quc' fixa limites paraaapreciaçào de projetos
e que consiste na dispensa de exigências, interstícios ou lormalidades regi-
mentais, com vistas a conferir maior açilidade ao processo leçislativo.

Nas Casas estudadas, verificamos a previsão da urgência constitucional, facul-
tada ao Chefe do Poder Executivo para proposição de sua iniciativa, e da urqên-
cia por solicitação de membros do Poder.

,\ urgência constitucional, prevista flO art. 64 da Constituição federal e
reproduzida nas Constituições Lstaduais estudadas, é bastante similar em to-
das as Casas, que possuem 45 dias para apreciar a matéria sob pena de



sobrestamento da pauta até a decisão final. Além disso, nenhum dos Parlamen-
tos considera o periodo de recesso para a u,ntagem dos prazos e todos pre é-
em que a urgência poderá ser solicitada em qualquer fase da tramitação.

\ tramitação em regime de urgência u)níere elevado grau de rigidez à dinâmi-
ca legisLitia, uma vez que limita prazos, ac,.arrela o sobrestarnenlo da pauta de
hnma a impedir dapreciacão das demais malérias e, no caso da CD e daAl.l P1,
restrioge a apresentação de emendas.

As •\ss'mbléias Lstaduais tentaram, em SeLIS regimento, estabelecer alguns
limites paia a tramitação em regime de urgénda, com o intuito de preserar
sua inierlerência na pauta dos trabalhos. [m \inas, só é admitida a tramitação
simultânea de seis matérias em regime de urgência, duas por solicitação do
Gocrnador, duas a requerimento de Deputado, submetido avotacão, e duas
por deliberação de 2/3 do Colégio de Líder(-%, sendo uma a requerimento do
Go cuiador e' a outra a requerimento de D 'putacli e No Paraná, o Regimento
pri'sc' que, laliando 20 dias para o término da sessão legislalisa, apenas pode-
rão sei 1 )nsideiad( IS de urgênL d OS projetl is de ( (,dito encaminhados pelo
G	1 'rnadt )í, os projetos vetados e a requ im 'nio de Comissões F'ermancntes
ou de seus Presidentes. Piaui e Amazonas disl plinam a matéria de modo que.
aliando 15 dias para a finalizacâl dos trabalhos da sessão ordinária, serão

considerados urgentes, além dos projetos de irédito encaminhados pelo Go-
crnador, aqueles Indicados por cinco Presidentes dc Comissão Permanente,

pela maioria dos membros da \esa, pela maioria do Colegiado de Lideres ou
por um terço dos membros das Assembléias.

Na Câmara, estando duas matérias tramitando em regime de urgência em
virlodl ' de n 'querirnentos aprovados em l'tenáiic . só será admitida a votaç a(
de (alui) r('qu(Flml'nlo dessa natLlre/a qoaiulo se reteur a matéria de relevan-
te e inadia\ ei interesse nacional e h )í subs rit pela maioria absoluta dl IS

membros da Casa ou dos Lideres que representem esse número, e sua aprova-
ção dependera do voto da maioria abs Ililta do ,, membros da Casa. Lssa r'gra
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trata da tramitação e é conhecida na Câmara por "urgência urgentíssima", pois,
depois de aprovado o requerimento, a matéria poderá ser incluída na pauta
para discussão e votação imediata. Tal regra não encontra similar em nenhum
dos regimentos das Assembléias analisados.

Lm todas as Casas analisadas, exceto a do Piauí, está vedada a tramitação de
projetos de código sob regime de urgência. No Paraná, a vedação se esten-
de a leis orgânicas e estatutos; no Amazonas, além desses, também não
tramitam em regime de urgência proposições que dependam de quórum
especial para aprovação. Em Minas, a vedação, além dos citadas anteriormen-
te, também atinge projetos que tratem do plano plurianual, das diretrizes
orçamentárias, do orçamento anual ou de crédito adicional. De forma diversa
dispõem os Regimentos do Amazonas e do Piaui, OS quais determinam que,
quando faltarem 15 dias para o término dos trabalhos da sessão legislativa,
serão considerados urgentes os projetos de abertura de crédito encaminha-
dos pelo Governador do Estado.

Além da urgência prevista na Constituição Federal, o Regimento Interno da
Câmara relaciona, no art. 151, 1, as matérias que, por sua natureza, demandam
uma rápida decisão e são, em principio, consideradas urgentes, independen-
temente de requerimento, assim como aquelas cuja urgência seja requerida
por membro da Casa, com aprovação do Plenário.

O requerimento de urgência pode ser proposto, em Minas e no Paraná, por
qualquer dos membros das Assembléias. Os Regimentos do Piauí e do Amazo-
nas reproduzem a norma prevista no Regimento da Câmara, que só admite
requerimentos de urgência subscritos por

• 2/3 dos membros da Mesa, para matéria de sua competência;

• 1 3 dos membros da Casa OU Lideres que os representem;

• 2/3 dos membros, no caso da Câmara, ou, no caso das Assembléias, maioria
de membros da comissão competente para opinar sobre o mérito da matéria.
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ram bst.r adas as seguintes pai tio, 	na Icimilação em regime d
ir	ii O nos di CÍSOS I'arlamentos csludad 15:

• (1.) - a urgência dispensa e\i ências. interstic los ou formalidades
TI 'qimentais. salso publicação e distribuição, em a ulsos OU por cópia,
da proposição principal e das acessorias; pareceres das comissões ou
de o 'Lii d< 'siqnado e qUóI um para (II 'libetaçál 1. Proposições em ur
gt"n( ia são sempre apreciadas pelo l'k'naiio, não se admitindo sua a
aprei ação c.ondusi\ a pelas comisscn's. \s o omissões a que lenha sido
distribuída a proposicão lerão o prazo conjunto de duas sessões para
emitir parecer. O prazo para relatoria da matéria não pode ser prorroga-
do, nem pode ser aceito pedido de ista da proposição. Perdido o prazo
pelas comissões, será designado relator de Plenario, que terá até a
sessão seguinte para emitir parecer O proj(10 em urgência só pode
receber emenda de comissão ou subscrita por 1/5 dos membros da
(mara o lideres que representem 'ss núniero. !\s comissões a que

)l distribuída a matéria têm ( Ii )1 nlonto de uma sessão para
('Tuutir parecer sobre as emendas apres ntadas em Ho , nário. \a discus-

1' no encaminhamento de otaçári, os orado Ires dispõem de meia-
do , do prazo concedido na tramita ão n IrrilaL \ discussão pode ser
encerrada a requerimento da maioria absoluta d s membros da Câmara
OU dos lideres que representem esse numero. (arts. 24, II, h; 52. § 20;

5. \\1:120,4°;150,152a157e204)
• \I \\G - a urgência acarreta a dispensa da préia publicação dos

TI 'leres e demais proposições acessórias, reduz pela metade os
pia/os regimentais, limita a quatro reuniões cflnse(.LJtiVaS a discussão
(ia matt'ria, fl( ) permite o adiarn '01() rIa di'a cissi ), Na urgência SOu-

o lada pelo Governador, a CCI lerá apenas 5 dias para emitir seu parc-
as d 'mais comissoes a que o prl j't() I()r distribuído se reunirão

onluntarnentL' para emissão depcuecer em 10 dias. (arts. 208 a 211 e
aris. 272 a 274)
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• i\LLAM - a urgência acarreta a dispensa das exigências, interstícios e
outras formalidades regimentais, salvo a impressão e a distribuição das
proposições principal e acessórias; pareceres das comissões ou de
relator substituto; turnos de discussão e votação e quórum para delibe-
ração. As comissões terão um dia para a emissão de parecer e haverá
prazo de um dia para a apresentação de emenda. A apreciação pelo
Plenário se dará na reunião subseqüente ao recebimento do parecer,
os oradores terão a metade do prazo para discussão e encaminhamen-
to de votação, e a discussão poderá ser encerrada a requerimento da
maioria dos membros ou dos Lideres que representem esse número. As
comissões a que tenha sido distribuído o projeto poderão se reunir
conjuntamente para emissão de parecer em, no máximo, dois dias.
Terminado o prazo das comissões, o projeto será incluído em ordem do
dia e designado relator especial para emitir parecer em 24 horas. A
matéria será a primeira da ordem do dia, sua discussão e x otação não
ultrapassará duas reuniões ordinárias consecutivas e os prazos regi-
mentais podem ser reduzidos à metade por decisão do Plenário, e o
adiamento da votação não pode exceder a 2 dias e só é possível a
requerimento de 1/3 dos membros. (arts. 169 a 174 e 198)

• ALLPI - a urgência dispensa a exigência de interstício ou formalida-
des regimentais na tramitação e instrução do processo, exceto a publi-
cação e a distribuição, em avulsos, da proposição principal e das aces-
sórias; pareceres das comissões ou de relator designado, que poderá
ser oral, e quórum para deliberação. Aprovada a urgência, as comissões
a que Lenha sido distribuída a matéria terão o prazo de duas sessões
para emitir parecer, após o que a matéria entrará na ordem do dia, em
Plenário, ocupando o primeiro lugar da pauta, mesmo que esteja sem
parecer. A proposição em urgência só receberá emendas de comissão
ou subscritas por 1/5 dos membros da Casa ou por Líderes que repre-
sentem esse número. Na discussão e encaminhamento de votação, os



orador 's lerã •:i rn t,id d inp ) pr\ kt ) para a tramitação normal,
akm disso, após dois orad r's lalarem, a disusso poderá ser encerra-
da a requerimento da maioria dos membros ou dos Líderes que repre-
s;nlarem esse número. (arts 119. § 3o, e 145 a 149)

• •\LLtR - a urnda dispensa e\incias regimentais, exceto a de
número teqal e a de parecer de comissão, mesmo que crbai Concedi-
da a urnia. as wrnissÕesa que a matéria tenha sido distribuidatero
48 horas, cada urna, para emitir parecer. Lsntado esse prazo, o Presi-
dente da Comissão avorara a proposição ou designará outro relator.
que lerá o pra!') Impro roa. eI de duas sessões para emitir o parcer. O
relator poderá ser dc'siQnado independentemente de reunido da Co-
missão. )arts. 50, 52"; 51.558°c 12"; 181 a 184 e 198)

ASPECTOS DAS REUNIÕES
DO LEGISLATIVO ESTADUAL

MECANISMOS DE DEFINIÇÃO DA ORDEM DO DIA

di ok ,o, 1,r rdr'in du dia (DL) Ir', r\a-se tratamento normali\o SL-

melhanle nc s I. eQii11untoS lnlern s da Crmara dos Deputados - CD )arts. 83

a 86) - e das Assembh'ias 1 eçislalias - At \G (arts. 27 a 32); \LEAM (arts. 90

a 94); \lií'k (arts. 101 a 103); '\l 1 l'l )arts. 84 a 86) - quanto aos sequintes

• rrta-se de (ornpe1tncla do Presidente, a quem é facultado
o. ir asLideranças;

• i ()D dee ser Impressa e distribuída antes da reunião, cnn-
id a matéria a ser apreciada;

• .r )D somente pode ser interrompida para posse de Deputa-
1 ... )ii para reu ber autoridades ou pr rsonal)dades de rei( m):
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• a OD pode ser alterada e pode ter seu prazo de duração
estendido, a requerimento OU de ofício;

• privileqia-se a apreciação da matéria em pauta, com preferên-
cia para matérias em fase de votação, reservando-se espaço para
comunicações da Presidência e debates no inicio da OD, antes
da apreciação de proposições, e, ao seu final, para o anúncio da
OD da reunião scuinte.

Apesar da semelhança apontada anteriormente, alqumas particularidades de-
vem ser destacadas:

• o keimento Interno da CD permite a destinação da reunião
ordinária para debates (art. 66, §52° ao 40) e reserva as delibera-
ções para as reuniões extraordinárias. Alumas Assembléias pre-
vêem a destinação de parte da reunião a homenaqem especial
(art. 23, § 2°/ALMG; art. 82/AL[PR). \a ALMG, as reuniões de de-
bates foram extintas(Resolucào n°5.229, de 2005)e, no primei-
ro semestre de 2007, os parlamentares têm usado diariamente
o tempo destinado às Lideranças (art. 70) para fazerem pro-
nunciamentos durante as reuniões ordinárias, em detrimento
da apreciação da matéria cm pauta, apesar do caráter excepcio-
nal dessa norma regimental. Assim, percebe-se, na ALMG, pre-
disposição parlamentar para adoção de procedimento já
normalizado em nível federal;

• outra característica da CD (art. 86, § 2°), presente também na
ALLF'R (art. 91, §55° e 6°) e inexistente na ALMG, na ,\LL,\M e na
AL[PI, diz respeito às matérias não apreciadas, que permane-
cem na OD seuin1e com preferência em relação às demais;
• a AI AM admite a inclusão de matéria em pauta, procedi-
mento denominado "inclusão de matéria extrapauta", desde
que haja aquiescência da maioria dos Deputados e que a pro-



posição não si cura a orcimcoto, tinanias c tributação (art.
)	5 e 6<).

• i \l 1 AM e\i(' a presença dci autor ou sua aulorizaçao escrita
Pl que() l'residtnlc inclua proposição na OD, dispositivo flO
encontrado cm nenhum outro Reimcnto Interno analisado (arL
90, § 2°) que parece ser um dlfkultador do aendamento de
proposk ões para a OD.

QUESTÃO DE ORDEM

\o e\arne d tratamento nornlati\o dispensadcc a quesLo de crdem Q0, a
primeira diferenca obser\ada entre a norma Federal (art 95) e a estadual refe-
re-se ao instrumento denominado re(tamaão (ari. 96!C13). presente tam-
hóm naALLII (aU. 93)c na ALLAM (au 114). masine\isteflte na ALMG (arts. 165
a 169) e na \tL tR (arts. 104 a 106)
Instrumento muito semelhante à QO. a reciamacào oarante ao parlamentar
o uso da palavra para nianifestar-se sobre lnobsersància de disposição leqi-
mental ou denunciar irreçutaridade no loncionamenlo dos servicos admi-
nistralisos da Casa, culta 'spc 'c ii ic idade da W arls. 96. § 1°, (, 2641C13)
adotada na AI III (art. 93) c ia AI IAM lati 114). () ri irnando espresso no
"c_aput do art. 96 da Cl), reíc rente à rei laniaç ão sc chíe matúria aprei (ada
(on(lusivameotc'c'rn 1 ()iTii5SO, equialeao re urso previsto nccarl. 104 da
AI MG. ;\ possibilidade dc' se ancilw um prcc( c'd(nieoto adminislralivo por
meio da rei larnac, ic c" pan 'c	sei a Qrarlde iii cvidade desse iFisti umenti
reqirnenlal. I'c de-s ' Indaqai se o d(s( do assuoli ) oã PC idenia
ser feito por meio da ampliaç ão do on c.'it de QO, estendendo-se sua
aplicação às malórias adininistralívas.
Com rela ão ao recurso de Decisão de questão de ordem, deve-se ressaltar
que a CD o admite em qualquer hipótese. OU\ ida a Comissão de Constitui-
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cão ejustiça e de Redação, além de prever a possibilidade de se requerer
efeito suspensivo ao recurso (arls. 95, § 8° e 9°, e 96. § 2°). Duas Assem-
bléias Estaduais adotam o mesmo procedimento, porém, com uma peque-
na diferença em cada uma delas: na ALEPI, não há previsão de efeito
suspensivo (ar. 92, § 8°); na ALEAM, embora se admita o recurso cm qual-
quer hipótese, a Comissão de Constituição e justiça somente é ouvida quan-
do a Decisão se refere a matéria constitucional. A AI MG, por outro lado,
somente admite o recurso a Decisão de QO relacionada com o Texto Cons-
titucional, ouvida, assim como nas demais Casas LeisIativas, a Comissão de
Constituição e justiça (arts. 167, § 1°, e 168).

De maneira geral, a QO recebe disciplinamento semelhante nas Casas
Leislativas, sendo vedado o aparte a QO(art. 162, § 2°, IV/ALMG) e a reclama-
ção (art. 176, § 2 0, \/ l/CD; art. 165, \S l/AILI > l; art. 111, § 1°, IIIALLAM). Durante a
ordem do dia, somente se admite QO sobre as matérias em pauta. art. 95, § 10/

Cl); art. 166, § 3°/ALMG; art. 102, parágrafo único/AL[PR; art. 92, § 1 0/s\L[Pl; art.
112, lll/ALEA:\\. O Regimento Interno da ALUIR (ant. 104, § 4°), assim como o da
ALEPI (art. 92, § 3°) especifica, ainda, que, no momento das votações, somente
será concedida a palavra para QO ao relator e a um Deputado, com preferência
para o autor da proposição em exame.

Lma curiosidade na norma regimental da Ali PR diz respeito à falta de previsão
de recurso a Decisão do Presidente sobre questão de ordem, embora seja
admitido o recurso a despacho do Presidente sobre retificação da ata (ar[. 115,
§ 7°), não-recebimento de proposição (art. 119) e alteração da ordem de) dia
(art. 94, parágrafo único), bem como o recurso a projeto rejeitado na Comissão
de Constituição ejustiça (art. 51, § 18).

A ALEPI e a ALLAM inovam ao reservar uma seção aos recursos (arts. 128 e 1291
AlEli; art. 153/ALEAM), detalhando o procedimento a ser adotado e as hipóte-
ses de admissibilidade.



INICIATIVA POPULAR E OUTROS
MEIOS DE PARTICIPAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL
\ UoIiluii	dd	' 1njbit c	 i' fl

paradiQma do 1 siado DemocritiLo de Direito, pre diursos rne anismos de
demo raila par licipatisa, peks quais os cidadãos podem inlluen( ar na elabo-
ração o das leis e nas atis idades de controle e íiscalizaç da cidminislraç io
públk a, 1 un, 's lipicas do > Ioder 1 eçislativo, em todas as esF'ras dc' c cvr'rni

(0111 luridcrmc'nto na Carta MaQna, as Constiltiiç(e do', 1 slcidcc-, c ', em
ní\ '1 i111 íJ( onstitui ional, OS Reqimentos Internos das '\ssernhlc 'mas legislauisas
Lsladuais ontemplam, com maior ou menor cnfasc, esses mecanismos de
par 1k ipaicic Pc cpLmlclr.

INICIATIVA POPULAR

Segundo a fel Maior, a soberania popular seta c\c Uc ' 1rmni', JJ k:
mediante a inkiatisapopular. o plebiscito e o referendo (ar 1. 14. 1, lI e III, UaCR).
\ iniciati\a popular caracteri7a-SC pela pro\Ocaã() da elaboração kgmsla1isa
pelos Liriadã)s Diferentemente do que ocorre no processo) k'qislatis o federal
e no prc cc .SSo leqislaliso municipal, a iniciatisa popular l)eiiflt(' O l'odei
l etislatisc l sladiicil ) dema ser esercida pelos ( idadãos Inc 'c.lmcinlc' rmterios e
o )ndic 1 es l i, o li s nas C cOSI itLi ições dos prõprim is l stadc )s 01 '1111111 is 1' 005

ment is Inc rr m cs das Assembkías Legislatisas.

Serjrid o k,( ,Qiiiii ,nio Interno da AEMG, a ifliciatisa popular p )dt'c'I ser exercida
pela apresentaccio ã •\ssemhkia Leqislatisa mineira di' projeto de lei SUhS rito
por, no mínimo, 10 mil eleitores do Estado, em lista organizada p ri entidade
associalisa legalmente constituída (que se responsabilizara pela idoneidade
das assinaturas), salso nas hipoteses de inicíatla prisalisa e de mateira
indeleqãel (art. 288. aputl. \o ma\imi 25' dos subs rins 1 pr >]ctc
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rão ser eleitores alistados na capital de Minas Gerais (art. 288, § 1o). Durante a
tramitação do projeto nas comissões e em Plenário, o primeiro signatário ou
terceiro por ele indicado poderá usar da palavra para discuti-lo pelo prazo total
de 60 minutos (art. 288, § 3°).

O RI daALMG (art. 289, "caput")ainda faculta a entidade associativa da socieda-
de civil (com exceção de partido político representado na Casa) a apresenta-
ção de "proposta de ação legislativa", que será encaminhada á Comissão de
Participação Popular para apreciação. Caso venha a apro\Q-la, a Comissão pode-
rá convertê-la em proposição de sua autoria ou tomar outra medida cabível
(art. 289, § 2°).

Conforme o Regimento Interno da AL[AM (ar[. 118, § 1 °), a iniciativa popular
poderá ser exercida mediante a apresentação de projeto de lei subscrito
por, no mínimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído em pelo
menos 25% dos Municípios existentes no Estado, com não menos de três
décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Segundo também a
norma regimental da Assembléia Legislativa amazonense (art. 118, § 2°), o
número de projetos de lei de iniciativa popular é limitado a 10 em cada
sessão legislativa ordinária, e, na discussão dessas proposições, é permiti-
do usar a palavra seus respectivos primeiros signatários ou quem estes
indicar (art. 193).

\a ALLAM, compete à Comissão da Legislação 1 articipati\a (art. 35, X\ "a" a "c",
da Resolução n° 337/2003) conduzir os assuntos relacionados com a participa-
ção popular no processo legislativo especial. Projetos e requerimentos podem
ser encaminhados à Assembléia amazonense por associações comunitárias,
entidades de classe, sindicatos, Câmaras Municipais, Prefeituras Municipais e
entidades organizadas da sociedade civil (exceto partidos políticos). O repre-
sentante de entidade que apresentar o projeto tem direito a voz em todas as
comissões técnicas em que tramitar a proposição, e o direito de defendê-la na
Tribuna, por cinco minutos, quando da votação em Plenário.
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Seundo o Regimento Interno da A11-PK, a iniciativa popular poderá ser exercida
pela apresentação á Assembléia 1 eqislativa de projeto de lei subscrito por, ri(.)
mínimo, um centésimo do eleitorado paranaense, distribuído por pelo menos
50 \lunicípios do Estado, com não menos de três milésimos dos eleitores de
cada um deles. O projeto de lei poderá ser apresentado por entidade da soci-
edade civil, que se responsabilizará pela coleta das assinaturas. O art. 267 do
Reçimento Interno detalha especiíicidades da lista de assinaturas e do recebi-
mento do projeto de lei de iniciativa popular, dos quais destacamos OS mais
relevantes:

• a proposição será protocolada e encaminhada ao Presidente
da Assembléia, a quem cabe veriticar o cumprimento das exi-
qênc ias constitucionais para sua apresentação, e terá a mesma
tramitação dos demais, inteqrando sua numeração geral;

• o primeiro siqnaL'irio do projeto ou quem este tiver indicado
quando da apresentação poderá usar da palavra para discuti-lo,
pelo prato de 20 minutos, nas comissões ou em Plenário;

• cada projeto de lei de inkiativa popular deverá circunscrever-
se a um mesmo assunto, podendo. caso contrário, ser desdobra-
do pela Comissão de Constituição e justiça em proposições
autônomas, para tramitação em separado;

• a Mesa desiqnará Deputado para exercer OS poderes ou atribui-
ções conteridcs reimentaImente ar) autor da proposição.

Em conformidade com o ari. 252 do Reqimento Interno da AI 1 1 1 1, a iniciativa
popular poderá ser exercida pela apresentação à Assembléia 1 eqislati\a do
1 stado de projeto de lei subscrito por, no mínimo, dois por wnlo dos eleitores
do 1 stacto, distribuídos pelo menos por 10 :\\unicípios , com não menos de meio
por cento dos eleitores de cada um deles. Cabe observar que o citado disposi-
tivo reqimental estipula as mesmas condições pre\istas no RI da AI 1 i'R para a
iniciativa popular de lei perante o 1 oder Leqislativo piauiense
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

O art. 72 do Regimento Interno da ALLAM, (com a redação que lhe Foi dada pela
Resolução fl° 338/2003), prevê a realização de audiências públicas pelas comis-
sões da Assembléia Legislativa amazonense para subsidiar o processo legislativo,
atendendo a proposta de entidade interessada ou a requerimento de Deputa-
do, devidamente aprovado pelo órgão colegiado. A proposta ou o requerimen-
to indicará a matéria a ser examinada e as pessoas a serem ouvidas (art. 72, § 1 o).
Cabe à comissão fixar o dia, o local e a hora da reunião, bem como o número de
representantes por entidade, além de verificar se esses atendem aos pressu-
postos inerentes à participação, cabendo ao seu Presidente dar ciência da
decisão aos interessados (art. 72, § 2°). As audiências poderão ocorrer às se-
gundas e sextas-feiras ou no expediente vespertino nos dias das reuniões
ordinárias, dentro ou Fora da sede da Assembléia. Também prevê o RI da ALEAM
(ar[. 74) que técnicos de notória competência e representantes de entidades
da sociedade civil poderão ser convidados para participar de seus trabalhos,
atendendo à solicitação do Presidente, de ofício OU a requerimento de qual-
quer dos membros da comissão, aprovado pelo plenário desta.

Em conformidade com oart. 291 do Regimento Interno da ALMG, as comissões da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais poderão realizar reunião de audiência
pública com cidadãos, órgãos e entidades públicas ou civis, para instruir matéria
legislativa em trâmite, bem como para tratar de assunto de interesse público
relevante atinente à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer mem-
bro ou a pedido da entidade interessada. Na proposta ou pedido de audiência
pública, constará indicação da matéria a ser examinada e das pessoas a serem
ouvidas (art. 291, parágrafo único). Ainda segundo a norma regimental do Poder
Legislativo mineiro, cabe à maioria dos membros da comissão fixar o número de
representantes por entidade, verificar a ocorrência dos pressupostos para o seu
comparecimento e determinar o dia, o local e a hora da reunião (art. 292). A
ordem dos trabalhos, na audiência pública, atenderá ao disposto no Regimento
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Interno, para a ordem dos trabalhos nas rcuniõesde Plenário (ar t. 293). A reunião
de comissão destinada a audiência pública em rcião do Lstado será convocada
com antecedência mínima de três dias (art. 294).

Dispõe o RI da ,\Lkl'l (ant. 255) que cada comissão poderá realizar audiência
pública com entidade da sociedade civil para instruir matéria leisIaIiva em
trâmite, bem comocomo para tratar de assuntos de interesse público relevante,
atinentes à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a
pedido dc' entidade interessada. Aprovada a realização de audiência pública, a
comissão selecionará as autoridades, as pessoas interessadas e os especialis-
tas a serem ouvidos, cabendo ao Presidente da Comissão c'xpedir os convites
(ar[. 256). \a reunião destinada a audiência pública, será observado o princípio
do contraditório, na hipótese de haver deFensores e opositores relativamente
à matéria objeto de exame, cabendo à comissão proceder de lorma a possibi-
litara oitiva das diversas correntes dc opinião lan. 256, 1 'O. Cada convidado.
que poderá alc'r-se de assessores credenciados (art. 257, § 41, deverá limitar-
se ao tema ou questão em debate e disporá de um prazo de 20 minutos para
suas considerações, prorroácel por inual período a juízo do coleçiado, não
podendo ser aparteado (art. 256, § 2'). Os Deputados inscritos para interpelar
o expositor poderão íaiê-Io pelo prazo de, três minutos, tcnd o intc'rpelad(
içual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo
tempo (art. 257, § 5°). Das reuniões de, audiência pública se la\raráaa, arquivan-
do-se no âmbito da comissão os pronunciamentos escritos e documentos que
os acompanharem, OS quais poderão ser objeto, a qualquer tempo, de traslado
ou cópia (art. 257, "caput" c' paráraío único).

TRIBUNA LIVRE

Lmbora não incluído neste trabalho, por estar em íase de reelaboração, o
Reçimento Interno da Assembleia 1 eqistativa de Goiás incorpora uma modali-
dade de participação popular na atuação do Leqislativo 1 stadual que merece

32



ser reistrada. A ALEGO instituiu, por meio da Resolução n° 1.081 /2001, a "Tribu-
na Livre", que tem por finalidade a audiência de representantes de entidades
de classe, representantes de movimentos populares, representantes de asso-
ciações de prefeitos e representantes de associações de vereadores dos Mu-
nicípios oianos OU de abranência nacional (art. 2°). A utilização da "Tribuna
Livre" dar-se-á em termos compatíveis com as exiqências pertinentes ao deco-
ro parlamentar, usando a palavra o orador somente para a exposição de matéria
relacionada direta ou indiretamente a questões goianas ou brasileiras, vedada
a promoção social (art. 3°, 1, II e III). Caso o orador não observe esses critérios ou
extrapole o tempo de 10 minutos para fazer a sua exposição, a palavra lhe será
cassada (ar[. 3 0, pará,qrafo único, e art. 4°). A "Tribuna Livre" poderá ser utilizada
somente na sessão ordinária, antes da discussão de matérias, respeitada a
ordem de inscrição e o limite de duas participações por dia em que houver
reunião, podendo o Presidente reduzir esse número ou mesmo cancelar a
utilização do instituto no dia (art. 50).



QUESTIONÁRIO
O Colegiado de Presidentes das Assembléias Legislativas está procedendo a
estudo comparativo dos Regimentos Internos das Casas Legislativas do País
e gostaria de colher, por intermédio do questionário que apresenta a se-
guir, informações fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.

Contamos com a sua colaboração para o envio das respostas às questões

formuladas para:

Secretaria-Geral da Mesa da Assembléia Legislativa de Minas Gerais

Rua Rodiiques Caldas, 30 Andar SE

Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-921

Belo Horizonte Minas Gerais

A/C - José Geraldo Prado

Fone: (31) 2108-7620

Ou via e-mail: pradoaLmg.gov.br

Assunto: Questionário sobre Regimento

A versão eletrõnica do questionário pode ser solicitada pelo e-mail
prado®atmg.govbr
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COMPOSIÇÃO DA MESA

1 - Como é prevista a composição da Mesa no Regimento Interno?

2 - Há previsão regimental de recondução de membros da Mesa?

FORMAÇÃO DE BANCADAS E BLOCOS PARLAMENTARES
Qual é o número mínimo de deputados para a formação de bancada e de
bloco parlamentar?

COLÉGIO DE LÍDERES

Qual o critério adotado para a contagem do voto de Líder de Bloco Parla-
mentar nas decisões do Colégio de Líderes?

PECULIARIDADES NO FUNCIONAMENTO
DAS COMISSÕES

1 - Quantas são as comissões permanentes e qual é sua denominação?

2 - De quantos membros se compõem as comissões permanentes?

3 - De que espécie podem ser as comissões temporárias?

4 - De quantos membros se compõem as comissões temporárias?

5 - Que tipo de matéria é apreciada por comissão especial?

6 - O horário de funcionamento das comissões pode coincidir com o do
Plenário?

7 - Existe previsão do prazo de duração das reuniões de comissão?

8 - Qual é o prazo concedido às comissões para a emissão de parecer?

9 - As comissões podem organizar-se em subcomissões? Em que situa-
ções?

10 - Em que situações o Regimento Interno prevê a reunião conjunta de
comissões?



11 - O Regimento Interno prevê pedido de vista de processo por membro

de comissão? Em que condições?

12 - Quais são as hipóteses de deliberação conclusiva das comissões?

13 - Qual é o quórum previsto para deliberações das comissões?

14 - Na hipótese de perda de prazo pelo relator, quais são as medidas adotadas?

15 - Qual é o procedimento no caso de rejeição do parecer do relator pela

comissão?

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

1- A Comissão de Constituição e Justiça se encarrega tão-somente do exa-
me dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade das
matérias ou também procede ao exame da redação das proposições,

tal como ocorre no plano federal?

2 - Qual o momento processual de atuação da Comissão de Constituição e
Justiça? Ela é a última comissão a ser ouvida, como ocorre no plano
federal, ou a primeira a apreciar as proposições?

3 - O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é terminativo, de modo a
determinar o arquivamento da proposição já em seu nascedouro, na hipó-
tese de parecer pela inconstitucionalidade, ou tal parecer deve sujeitar-se
a exame do Plenário? Na hipótese de parecer terminativo, há a previsão de
recurso ou de requerimento para o reenvio da matéria a Plenário?

4 - Uma vez emitido parecer pela constitucionalidade pela Comissão de
Constituição e Justiça em relação a uma dada proposição, há mecanis-
mos regimentais que permitem o reexame do projeto caso esse venha
posteriormente a ser alterado por emendas?

5 - Proposta de Emenda à Constituição é examinada somente por Comissão
Especial ou se submete também à apreciação da Comissão de Constitui-

ção e Justiça?



6 - 0 Regimento contém disposições que disciplinam o modo de exercício
da prerrogativa constitucional outorgada às Assembléias Legislativas
Estaduais de propor emenda à Constituição, nos termos do disposto no
art. 60, III, da Constituição da República?

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1- Qual a definição de "fato determinado", para efeito de delimitação do
objeto de investigação?

2 - Qual o prazo para a conclusão dos trabalhos?

3 - Qual a composição numérica da comissão?

4 - Existe limitação numérica para o funcionamento concomitante de CPIs?

5 - Quais os poderes de investigação específicos?

6 - A que órgãos e/ou autoridades deverá ser encaminhado o relatório final?

INICIATIVA POPULAR
1- Qual o número mínimo de assinaturas de eleitores necessário para a

apresentação de projeto de lei de iniciativa popular? Quais as condi-
ções a serem preenchidas para a apuração desse quantitativo?

2 - A quem cabe o encaminhamento do projeto de lei de iniciativa popular
à Assembléia Legislativa?

•	3 -. Existe limitação numérica quanto à apresentação de projetos de lei de
iniciativa popular durante a sessão legislativa?

4 - É permitida a participação popular na discussão do projeto de lei de
iniciativa popular, em comissão ou em Plenário?

TIPOS DE PROPOSIÇÕES
1 .- Quais são os tipos de proposições previstos no Regimento desta Assem-

bléia Legislativa?	 z
E'



2 - Está prevista, dentre as proposições, a medida provisória? Em caso

afirmativo, corno é disciplinada a matéria (regras para adoção, perda

de eficácia, etc.)?

3 - A que se destina o projeto de resolução?

4 - Caso haja proposta de fiscalização e controle, a que se destina essa

proposição?

5 - Está prevista, dentre as proposições, a indicação? Em caso afirmativo,

a que se destina?

INICIATIVA DE ALTERAÇÃO DO RE- GIMENTO INTERNO

1- Qual é a proposiçao utilizada paia promover alterações no Regimento

Interno desta Assembléia Legislativa?

2 - De quem é a iniciativa da proposição que vise alterar o Regimento

Interno?

REGIME DE URGÊNCIA

1- Quais são as proposições que não podem tramitar em regime de urgên-

cia?

2 - Quem tem competência para solicitar a tramitação em regime de

urgência?

3 - Quais são as exigências regimentais que podem ser dispensadas na

tramitação em regime de urgência?

4 - Existe restrição à apresentação de emendas a proposições tramitando

em regime de urgência?

5 - Há alguma outra restrição ou particularidade importante na

tramitação em regime de urgência que não foi objeto de

questionamento?

a



MECANISMOS DE DEFINIÇÃO DA ORDEM DO DIA

1 - De quem é a competéncia para a elaboração da Ordem do Dia?

2 - Em quais circunstâncias a fase da Ordem do Dia pode ser interrompida?

3 - Há previsão regimental de alteração da Ordem do Dia?

4 - Qual o tratamento dispensado à matéria não apreciada na Ordem do Dia?

5 - Há possibilidade de inclusão de matéria não prevista na Ordem do Dia?

QUESTÃO DE ORDEM

1 - Há previsão regimental do instrumento da Reclamação? Em quais si! u-
ações?

2 - Em quais situações é admitida questão de ordem?

3 - Há possibilidade de recurso contra decisão de questão de ordem?

o
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