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INTRODUÇÃO
O quadros a SCÇUIÍ, quo ir1t(fl/am OS prifl( ipai op ( ) dos Reçirnont ) Int( r	do (mira dos DopuLoli	das

Assembléias Legislativas dos Lstados do Amazonas, de Minas Gerais, do Paraná e do Piauí, serviram de base para a
elaboração de estudo comparativo apresentado no outro volume que complementa este trabalho.
A análise desses quadros possibilita uma observação simplificada, didática e objetiva dos dados, ficando evidentes a
riqueza dos conteúdos e a diversidade dos caminhos adotados pelas Casas Legislativas pesquisadas.
Esperamos, assim, oferecer aos parlamentares e servidores das Casas Legislativas, bem como a pesquisadores e estudi-
osos das normas estabelecidas pelos Legislativos brasileiros, subsídios que permitam fl() apenas conhecer melhor o
funcionamento técnico da área processual dos Parlamentos, mas principalmente colaborar com o aprimoramento dos
ritos rcimcntais e com o exercício democrático da representação popular, razão maior da existência do Poder Lcçislativo.

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

e do Colegiado de Presidentes das Assembléias Legislativas
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COMPOSIÇÃO DOS PARLAMENTOS

CD	 ALMG	 MIAM	 ALEPI	 ALEPR
úmero de cadeiras

13	 77	 24	 30

Cargos

Presidente

Composição	 Vice-Presidentes
da Mesa

Secretários

Ouvi dor/Cor reQedor

Mandato
da Mesa

MESAS

CO	 ALMG	 ALIAM

1 Secretário-Geral e
3 Secretários

2 anos	2 anos	 2 anos	 2 anos	 2 anos
Art. 5°, capur	(art. 77)	 )art. 90)	 (ai. 6°	 )art. 6°)

ALEPI
	

ALEPR

2
	

3

4	 54	 3
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Números de	11 'revisto no aio ouMembros das 11"querimento de suaComissoes	1

Temporadas	(,IiStil1JiC1O (an. 33)

membros, exceto CPI e
de pedido de Inslauracào
de processo por rTrlrlie de
responsabilidade, ore 7

membros, &' a de
represenIaro, que é

determinada pelo
Presidente da .\IMG

5 membros

COMISSÕES

cD

20	 17	 17	 8

Hxado por ato da 1
Mesa, no Início dos
trabalhos de cada	5 niernbros, exceto CCJ, 5 membros (ar. 28>	7 membros (ao. 31)i'islatura, ouxido o -\PU e FF0. com 7 membros
Coiélo de Lideres

(arL 25)
de inquérito , deEspeciais, de	Especiais, de riquerito e de Especiais,	 Especiais, de Inquérito,representação externa eituiuerlto e externas	representac	 reoresào	 entalha	externas e representatixa

ALEPR

15

7 membros, exceto CC],
com 13 membros, e

Comissão Execurixa. com 3
membros (au. 30)

Especiais, de Inquérito e
externas

Número de
Comissões

Permanentes

Número de
Membros da

Comissties
Permanentes

Comissões
Temporárias

Prex isto no ato de sua
constituicão, tendo no

mínimo 7 e no niaxirito 11
membros (art. 34) Excecão:

Comissão Especial para
emitir parecer sobre PEC,

CD
Mesrrro procedimento da projeto de codio e

Indicação de autoridades,
Conselheiro do Tribunal de
Contas e Procurador -Geral
de juslica do Estado, todas
com 5 membros)arts. 191,

199 e 214)
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Mesmo procedimento da Mesmo procedimento da Mesmo procedimento da
CD	 CD (art. 1	1	 CD

1 dia: matéria eis regime
de urgência; 3 dias: matéria
em regime de prioridade; e
5 dias: matéria em regime
de tramitacào ordinária

(art. 51)

2 sessões: matéria em
regime de urgénda; 5
sessões: matéria em

regime de prioridade; e
prazo fixado pelo

Presidente da Comissão:
emenda de Plenário (art.

58)

10 dias, prorrogável por 5
dias, a requerimento do
relator; e 48 horas para

projetos de lei em regime
de urgência (ar). 51). Não

faz dlstincào de prazo
comissão/prazo relator

ALMG
	

ALEAM
	

ALEPI

Igual à ALMG e leis
delegadas (art. 37)

Parecer sobre PEC,
projeto de código e

Consritulcao das i proposições de
Comissões	competência de
Espedais	mais de três

omissões de mérito
(ar). 34)

Parecer sobre PEC. \eto,
escolha de titulares de

cargos previstos no Inciso
Xxiii do art. 62 da CE,

pedido de instauração de
processo por crime de

responsabilidade e para
proceder a estudo sobre
matéria determinada ou

desincumbir-se de missão
atribuida pelo Plenário (art.

111)

Parecer sobre PFC, projeto
de codigo e indicação de
autoridades, Conselheiro

do Tribunal de Contas e do
Procurador-Geral de Justiça

do Estado, todas com 5
membros (arts.t 91, 199 e

214) e para proceder a
estudo sobre matéria

determinada - Comissão
Especial de investigação

(ar. 35)

Parecer sobre projeto de
código e proposições de
competência de mais de

duas comissões de mérito
(ar). 36)

Sim

Possibilidade de
olncidéncia de

horário de reunião
de Comissão com

reunião de Plenário

Não poderá coincidir
com o horário de

reunião de Plenário
(ar). 46)

Sim, preferencialmente, as Mesmo procedimento da 1 Mesmo procedimento dasegundas e sextas-feiras	CD (art. 52)	 CD (art. 46)(art. 55)

À critério do
lempo de duração	Presidente da	4 horas, prorrogáveis por

ate a metade (art. 125)Comissão 
3 sessões: matéria dias: projeto e veto; 10em regime de	20 

dias: requerimento,urgência; 10 
Prazo para	sessões: matéria em	eme?da, mensagem.

oficio, recurso e
Comissao emitir	regime de 

parecer	prioridade; e 40	instrumento assemelhado
(art. 134); PEC e PI-C: prazoessôes: matéria em 

	

regime de	em dobro; e regime de
tramitacão ordinária	urgência: prazo reduzido

	

art. 52)	 pela metade
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laZo de 2 sessões;

	

	 1 Prazo de uma reunião:

Prazo de 24 horas lar). 136j
\('dada a matéria em	 sedada a maléria em

eQime de urQência 1	 reQime de urQência
lar). 571	 (an. 60)

Vista

COMISSÕES

Proposições com
competencla de

mais de 3 comissões
de mérito;

proposkões
aprovadas, com

1 Reuniao conjunta eriieridas, por mais
de uma comissão

(para harmonizar o
t(,sto) e projetos em
r i 'i(rne de urQêncla

iarjs, 49 e 1391

P1 do Governador do
Estado com soiiclLicào de
urQéncia e por dellberacao
dos membros de duas ou

mais comissoes, sem
prejuÍzo do exame da Cci

(au. 128)

Materlas em reQime de
urencla e de prioridade,
por decisão de dois ou

mais Presidentes de
comissões, a requerimento
de 1/3 dos Deputados e

por deilberacão da maioria
dos membros das

respectis as comissões
(au. 56)

ALEPI

Proposições em reQinie de
til Qéll( ia; (lis) ribuidas à

Comissão de FiscalizaÇão e
Controle, Financas e

Tribu)acao; e aprosadas,
com emendas, por mais de

unia comissão para
harmonizar o texio

lar). 1551

Prazo de 2 sessões; vedada
a matéria em reQimlle de

urQencia lar). 621

Prazo improrroQasei de 3
dias; exceto matemia em

reQime de urQenc)a: prazo
inipronroQãsei de 1 dia

(art. 511; reslr lcào a projeto
de lei orcamemárla e

emendas (au. 206)

Deliberações

stalonia dos sotas,	Maioria de solos, como
presente a maioria	presena de mais da
,ibsoiula de seus	metade dos membros
neriibros (an. 56).	(ar). 133). voto de
SOlO de qualidade	qualidade do Presidente

do relator	 (ar). 121)

Maioria de solos, presente Maioria de tolos, presentes	i de solos, presente

a maioria absoluta de seus 2/3 dos seus membros (an a maior
Maioria a de seus membros

.	
lar). 1611, voto de

membros lan. 631. Voto de 6)). Voto de qualidade do	
qualidade do Presidentequalidade do Presidente	 relator	

1	 1211
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AIMG

parecer em 
sessões - regime de Redislribui ção da matéria!prioridade - e	parecerem* 2 dias (art. 135)sessões -
rramitaçâo ordinária

(ari. 52)
Relator substituto ou
novo relator; prazo	Novo relator; 2 dias para
para emitir parecer dar Forma ao novo pareceraté a reunião	 (ari. 138)ordinária seguinte

(art. 57)

Perda de prazo
relator

Parecer rejeitado
em comissão

Deliberação
conclusiva

É a regra. Exceções:
projeto de lei

complementar, de
códlQo, de iniciatisa

popular e de
comissão relatlos a

matéria que não
possa ser objeto de
delegação; projetos
oriundos do Senado

com pareceres
divergentes e em

regime de urgência
(art. 24)

Projetos de lei que versem
sobre declaração de

utilidade pública,
denominação de próprios

públicos, projetos de
resolucão que tratem de

subvenção e requerimentos
doart. 103

ALIAM	 ALE PI	 AIEPR

\o o relator pare e e o 2
Redistribuicão/metade do sessões para projetos em

Redistrlbuiçào/parecer em	prazo anterior (art. 58),	regime de urQénda e 5
24 horas (art. 51)	exceto matéria em regime sessões para projetos com

de urgência	tramitação ordinária (art.
51)

Relator substituto ou novo
Novo relator (art. 63)	relator; prazo para emitir	Novo relator; prazo para

parecer até a reunião	emitir parecer até a reunião
subseqüente (art. 51)seguinte (ant. 62) 

Projetos de lei e decretos
leQisiailvos. Exceções:

projeto de lei
complementar, lei de

código, lei de iniciativa de
comissão, projeto em
regime de urgência,
projeto de iniciativa

popular e leis
orçamentárias (art. 29)
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Considerações:
• ;\ (omiss es teinaticas, em suas mais di\ ersas .ireas de competência, tc'm omio) 1 unçao essencial subsidiar o pr )-

CCSSO leislativ() As di'vcrsidades existentes entre as Casas 1 eçisIativas se de'vcm ao resultado de escolhas no modo
de seu funcionamento e na distribuição do Poder, trazendo, assim, particulariWtdes em sua dinâmica.
• O poder conclusivo é a prerroçativa constitucional concedida às comiss( s pai discutir e votar projetos de lei, dis-
pensando-se a competência do Plenário em determinados casos. Esse procedimento, mais curto. 'visa dar celeridade
ao processo Icçislativo, suprimindo a discussão e 'votação em Plenário.
• Importante salientar que na CD e na \t.VtG tal posição reflete o consenso, já que há a possibilidade de recurso de
1/10 dos parlamentares.
• \a CD, as matérias mais polêmicas são lesadas ao Plenário por meio do reimc de urôncia, abreiando, assim, o
trâmite da matéria (retira a proposição imediatamente das comissões e a submete ao Plenário).
• \a \t.i P1, cabe à Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer sobre Pft e Veto (arts. 190 e 191).
• Na CD, as comissões permanentes podem orçanitar-se em subcomissões ou turmas, descentralizando, assim, suas
funções, lendo em vista o número de parlamentares e do acúmulo de competências. \ composição reduzida dc ou-
tras \sscmhk'ias não autoriza essa orani/ação.
• 'sã CD, o t iffi , r pode encaminhar votação de matéria nas comissões (ar[. 10).
• \ \l PR dispõe do uma Comissão de Redação, como a.-\l \IG

'
para preparar as redações finais das proposições.

• \ CD e na ALW, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e a Comissão de Constituição e Justiça e
Redação exercem esse papel.
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LI

CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTIT(JCIONAUDADE

~ARA DOS
JI	L	AI	 1ALEW	 AIIM	 ALEM

Velo

Dispensa de audiência
da comissão de	1 \ao
Constituição e Justiça

Redação final	1 Sim Não (Comissão de
Redação)	 SIm

Não
(exceto de Medida
Prosls&ia - art. 130,
parãrafo único)

Conhissao de Constituição
e justiça

Inicio e final da
tramitação (redacào final)

Conclusivo (possibilidade
de recurso ao Plenário)

Não (comissão especial)

Não (Comissão
competente - u1. 213)
Sim (projeto de iniciativa
do Poder Executivo para a
abertura de crédito em
regime de urgência - art.
183)

Não (Comissão de
Redação)

Denomlnaçao da	Comissão de Constituição Comissão de Constituição
	de

ulcào	 Comissão deJustica e
comissão responsável	e justica e de Cidadania	e juslica	

Constituicao.	 Constituição e justiça
Redação

Final da tramitacào (juizo	 Inido e final da
Momento processual de de admissibilidade e	Início da tramitacão	tramitacâo (juízo de Inicio da tramitação
atuação redacão final)	

admissibilidade e
redação final)
Terminativo (sujeito a
deliberação do Plenário

ierminatio	 mediante requerimentol'areer pela	 Sujeito à dellberacao do(possibilidade de recurso de 1/3 dos Deputados	Conclusivo
in(onslItu(lonalldade	 Plenário

ao Plenário)	 aprovado pelo Colégio de
Líderes por maioria
absoluta)

1 Sim, somente para juízo	 Sim, somente para juízo
PFC	 1 cie admissibilidade	Não (comissão especial) de admissibilidade	Sim

1 )cornissão especial)	 (comissão especial)

Não (comissão especial) Não (comissão especial) Sim (art. 190)

Projetos das leis
orçamentárias -

Não	 Comissão de Orcamento, Não
Finanças e Tributação
(ari.133)



1 - Definição de "fato
determinado" para efeito
de delimitação do objeto
de investiQacao

• Acontecimento de relevante
Interesse para a sida pública e
tara a ordem constitucional,
legal, econômica e social do
Estado, de4damente
especificado, que demande
investiacào e flscalizacao
lar. 38, §1°l

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO (CPIs)

RIALMG 	RIALPI	 MIMUZ.

2 - Prazo para a	• ão presisto no RI. Todavia
conclusão dos trabalhos a prazo estabelecido podera

ser prorrogado consoante
lustificativa, não podendo
ultrapassar o dobro do tempo
inicialmente previsto lati. 38,

3°l

3 - Composição numérica' -5 membros (ati. 36, § 40)

• Ar <)r rIe( Iii lei lrc de relevante
interesse paia a sida publica e
pi ia a ordem constitucional,
leQal, econômica e social do
listado, que demande
irivestiacão, elucidac o e
Fiscalização e esteja
desidamente caracterizado no
requerimento que deu origem
à comissão (an. 112, § 1°)

• 120 dias (ari. 112, caput),
o qual podera ser prorrogado
por até a metade, a
requerimento da comissão
(art. 112, § 20)

• Acoritecimnur lo de relevante
interesse para a viil,t publica e
a ordem constitucional, legal,
económica e s(x.lal do Estado,
devidamnenle carar terizado no
requennieruo de constituição
da comissão lati. 37, § tl

120 dias, prorroQasel por ate
a metade, mediante
deliberacão do Plenário (ali.
37, § 30)

• Acontecirner rir) de r p levri de
interesse para a sida publica e
a ordem constitucional, legal,
econômica e social do Estado,
devidamente caracterizado rio
requerimento de constituição
da comissão (art. 36, § 10)

120 dias, prorroQãvel por ate
a metade, por urna única vez,
mediante deliberação do
Plenário (art. 36. §'30)

• Indicada no requerimento
ou no projeto de resolução,
respeitada a proporcionalidade
partidária (ati. 36, § 5°)

7 n membros lar 1. 110,	• Definida tio requerimento
pararafo unnico, II	 ou no projeto de críacão,

cabendo a Presidência da CPI
ao primeiro subscritor da
proposição (art. 37. § 50)
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RI ALA%	 RI ALMG	 RI ALPI
	

RI ALPR

4 - Lirnitacão(ões) para	 • Poclera liii R 1 >1 rar	1 • Não poder ser ( nada CPI	• Não püd Oro eí Ei 11 Li (1
funcionamento	 concoinitanternente até 6 CPls enquanto estierern	enquanto estieren1 pelo

(art. 112, 90 )	 funcionando pelo menos 2,	menos 5 funcionando, salvo
salvo mediante projeto de	mediante projeto de resolução
resolução assinado pela	(art. 36, 40)
maioria absoluta (art. 37, § 40)

• Determinar diligências;	• Requisitar funcionários dos	• Requisitar funcionários dos
convocar Secretário de Estado 1 serviços administrativos da	servços administrativos da
ou outra autoridade; tomar	Assembléia e de outros óàos Assembléia e de outros õrr
depoimento; ouvir indiciados; ou entidades da Administração 1 ou entidades da Administr
inquirir testemunhas;	Pública estadual; determinar	Pública estadual; determir:
requisitar informações e	diliQências; ouvir indiciados;	diligências; ouvir indiciadr
serviços, inclusive policiais;	inquirir testemunhas;	inquirir testemunhas;
transportar-se para aonde se	requisitar informações e	requisitar infOrmações e
fizer necessário; deslocar-se	documentos; requerer	documentos; requerer
para tornar depoimentos (art. audiências de deputados e	audiências de deputados e
38, § 30)	 secretários de Estado;	secretários de Estado;

requisitar serviços de	requisitar serviços de
autoridades, inclusive policiais; autoridades, inclusive policiais;
deslocar-se a qualquer ponto deslocar-se a qualquer ponto
do território estadual para a	do território estadual para a
realização de investlQações e realização de ins1Íaçôes e
audiências públicas (art. 38, 1 a i audiências públicas (art '

IV)

5 - Poderes específicos	• Determinar diligências;
convocar Secretário de Estado
ou outra autoridade; tomar
depoimento; ouvir indiciados;
inquirir testemunhas;
requisitar inkxmacôes e
serviços, inclusive policiais;
transportar-se para aonde se
fizer necessário; deslocar-se
para tornar depoimentos;
requerer a intimação ao juiz
criminal da localidade (art. 38,
§ 30)



ANÁLISE COMPARATIVA DE REGIMENTOS INTERNOS

CD	 AIMG
	

ALEAM	 ALE-Pi	 ALEPR

TIPOS DE

PROPOSIÇÕES

Proposta de emenda a	Proposta de emenda i
Constituição	 Constituição

Projeto:	 Projeto:
a) de lei ordinária;	a) de lei complementar;
bi de lei complementar;	bi de lei ordinária;
CI de decreto 1e12IslatIo;	cl de lei deleQada;
dl de resolução.	dl de resolução.

Emenda	 Veto a proposicão de lei e
matéria assemelhada.

Indicação
Incluem-se no processo

Requerimento	 leQislativo, por extensão
do conceito de

Recurso	 Proposição:
- a emenda;

Parecer	 II - o requerimento;
III - o recurso;

Proposta de fiscalização e I\/ - o parecei e
controle	 instrumento assemelhado;

- a representacão
popular contra ato ou
omissão de autoridade ou
entidade pública:

- a mensaQem e
instrumento assemelhado.

Proposta de emenda ,r	As proposições se	Proposta de emenda a
Constituição	 constituem em:	Constituição

Projeto:	 1 - \roluritãrias:	 Projeto de lei
a) de lei complementar;	ai proposta de emenda a complementar
b) de lei ordinária;	Constituição;
cl de decreto leQislatiso.	bi projeto de lei;	Projeto de lei ordinária
dl de resolução	cl projeto de lei
leQislatiso.	 complementar:	 Projeto de resolução

dl projeto de resolução:
Velo a projeto de lei,	e) projeto de decreto	Projeto de decreto

leçislativo;	 leQislativo
Incluem-se no processo	fI requerimento;
legislativo, por extensão	Q) indicação;	 Emenda
do conceito de	 til emenda;
proposição:	 II moção;	 indicação

- a emenda;	 jl proposta de fiscalização
II - o substitu1io;	e controle:	 Requerimento
III - o parecer:	 II pedido de informarão:
IV - o recurso;	 m) recurso.	 Indicacão de autoridades,
V - o requerimento;	 Conselheiro do Tribunal
'l -a representação	II - Decorrentes de	de Contas e do
popular contra ato ou	disposicào constitucional: Procurador-Geral de
omissão de Poder, ente	ai medida provisória;	justiça do Estado
ou autoridade pública.	bl veto.

Projeto de leis deleQadas

14



CD

Projeto de resolução de
iniciatisa de Deputado,
cia Mesa, de Comissão

Permanente ou de
AI.TERACÃO	1 (omissão Especial para

DO REGIMENTO	esse fim criada, em
INTERNO' irtude de deliberação

da (imara, da qual
de era fazer parte um
membro da Mesa (art.

216 doRICD)

AL.MG

Projeto de resolução de
iniciativa privativa da
Mesa da Assembléia

(ar!. 79, VII, "a, do RI
da AMG)

Projeto de resolução
legislativa de iniciativa
da Mesa, de Comissão

ou de Deputado,
submetido à apreciação
da Assembléia (art. 142

do RI da AlIAM)

Projeto de resolução de
iniciativa de Deputado,
da Mesa, de Comissão

Permanente ou de
Comissão Especial para

esse fim criada, em
virtude de deliberação
da Assembléia, da qual
fará parte um membro
da Mesa (ar!. 212 do RI

da ALEPI)

Projeto de resolução dt
iniciativa de Deputado

ou de Comissão
(art. 121, § 2 0, c/c o
parágrafo único cio

art. 124 do RI da AlEPRI

ALEAM	 ALEPI
	

ALEPR

Ir



Regimento	CÀMARA FEDERAL

Vedações

4P.%AZOc\AS

•	ic/c•	3
•1-is 110_ai	ls

• 1sliluL0s
• l'iolicls (ies que (ltiit'iiitiiil

Ii	 fli ti c5til (tal

REGIME DE URGÊNCIA

• (Jceíe do Poder Fserifllscc, caia	• iSole do Podei 1 xeiillisti,
idalina de SUd COilil)(i('ii( ia	 )diit ncaIeria de sua

•	1 rios ntenilutis da \jtsa caci	Úicce1tiiu fui
Iniciativa	llaIr'nca de sua coniptwn, ia	• 23 dos roernlcros da cdl,d.

• i 3 lc,s uiu,cruhros ci, i asa ou os	para nriateria de sua
lcleres que i,Ç rc-ptc-su'uitcutu	CÕtllpc'litic li

• 2/1 dccs ctcetrcliros Ia ,ccclssao	•	/3 dos ujuernicros cli (asa ou
ck fluenito	 os 1 1dcws que os

represenleili
\taiijnia dos ncencliros cia
(ciiiiiÇSaii de luculo

-MINAS GERAIS	 PARAr.,A	 P,\uÍ

•	l--h-d	-if(

• 1 IS 11(111(1 d',	 •	eis r1III(as

• 1 siulicicis	 Islituilos
Ituil)0SlilC5 qiul ilcIciccilicic
de qiroruulu espei Ia 1

•	l ltuiliuisluuls iilcre-
- l'Iaiuo Pluiuianucal
- lSuelniies tircanuentarfas
(lrcafliento uiuitsil

- tieslito adicional
• cheIo do Poder fsu'ciuIISc	• i lide do Poder[ xectilNo • iliehiulo Poder Iseculiso. para
• \.iuuiliti ijIl r151otrcIilii.i	• 'ub-iiilcric da sseiuitck-ii	niaterca dc- stia conipoterulia
• (oleø1ouleliilerç	 • 2 1 Sus tuiecrubros da Mesa-

;'1f.1 ciuihiiia iii- scsI
dil/ui(utc Ia

• 3 1 do, iccciicicro da (at&t 011
1 cIcies (liii lis

• \lu ci ia ili,s cuieiuubros da
icilssdli Ic

-	l)is )c lisa Ir ecigeiccias riU r4lu los	llispeiusa de esIDcn(las	 I)ispeiusa de jrtsI	1)1	lisa rodas as	 a 1 sipencia de mli rshini(
itt lorriialldadc-s rigii,ci' p ilils silscc	1 liiterstiçlics e outras	 piihhic&ao dos parei cies e	esIgeuic las, escota a de	ou hilrrihillides regimenhais
;10111k ~O e dlnibuiSao. iiii	loercalldacica. Sahai a uuuurissao	deniais proposícões	riiicuiiuc legal e a de parei eu ccc elo a uiilcltcacao ia

	

LidQflCIaS	o ucicos 011 liof u cIcia, cIa cuc5cosk ao	e a ilislnitcuicauj da )tlul)oSii AI,	aI is&crlis	 de CoflhlSsaO, 1110511K) cicie	illuhuiltuitiu.c. clii aS ulsos. da

	

regimentais	.iuicc.ipal e das acessorlis. ikirerdres principal e aossccrlas. ilrilIres	• Reducao d" ,prazos cIui	cribuil. III	 iruilcislIlui lIlii(lihtl e das
lis c cuulssoes ou (te rclitiir	dis conujssÕç 'cii cli i,-iihi ci	illei,tde	 liareceies rias
ctcslc3nado (cli qulccriiui IM1,1	sccicstItiutc, tunios de clii tissacu l . saoçcc-rnditi' aulliuiie p ilci de	 1 cliiilslcs ou de relator
II-lilcera(ào_ li)	 ccliao e qiiõuiiuci lmfd	 discussão (I),	uhcsiiiuuacluu cine poticia ser oral) e

c!&-lilceiii.c_ao.12i______________________ 	iai,t lelilcelaçaci ll
ccdiiccutc de oiccissic, 0111 siilcsc rifuis	-\ ieslrj(ao a aprcsi-cchijct cli	\,i,) lia reshniçao	 5 rc-sirkaO a alireseuulacao	Sicurilcuti de 1oncls&i0 ou,

	

Entendas	co 1/, dos cciciuilcic,s cli 1 isa ccci	 cmuiuclas esla iiic-%isli no ,111	 cli iutieuillas esta irIs-Isti ccc sulcsi lUis cccu 115 dos iuiuflhIcIcis
ci Lideres; que reidteseicliiui esse	1 IS o nio si- ti-tire <ti> r(-Ouiiv	 arl.li e ndo se refere ao	cli 1 asa ccii dlii 1 dciii que

II 1101(10	 de iranuilacio	 reOluco detracicilaauj	c.-u,isd-udteici esse ndiuni'ro

	

PrazO	 4-, lias jkti,i i3)ti( ii(t0. sob perca de sobrei, inclUi iii Mciii te hei. SitO final
P(niodo cli- rei ccii ulicc u c oicuiclerado pari rcuulatii-Icc dos pra/os

Fase de

	

hIamlLaçO	 Qualquer fase
para lnklo
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likiCiO(ii'iIh	I\!• entidade associativa
leQaimente constituída

• associações comunitárias

• entidades de classe

• sindicatos

• Camaras Municipais

• Prefeituras Municipais

• entidades organizadas da
sociedade cisil (exceto partid
políticos)

Competência para
encaminhar proposiçoes à
Assembléia Letlsiativa

PROJETO E LEI DE INICIATIVA POPULAR

umero mínimo de eleitores
para a apresentação de
projeto de lei

• 10.000 eleitores do Estado	• 1% do eleitorado do Estado 1 • 2% dos eleitores do Estado	• 0,01 (um centésimo) do
eleitores do Estado;

• no rnmo 25% dos	• distribuído, pelo menos, por • distribuído, pelo menos, por
sLibscritores do projeto de lei	2 5 1 dos municípios	1 10 municípios	 • distribuído pelo menos
poderão ser eleitores alistados amazonenses	 1	 50 municípios paranaense0.5% dos eleitores desses
na Capital 0,3% dos eleitores desses	municípios, no mínimo	• 0,003 tíés ruFlosirrio'

munloplos, no mínimo	 eleitore

limitação na apresenlacao d • lias ia a limitacão de, no no máximo 10 projetos de

projetos de lei por -,e%-..do	
roasimo, 5 projetos de lei por	

• 
por sessão leisiatlsa

legislativa	
sessão ieislatisa, mas a regra 
foi revoada

1 • e permitida ao primeiro	 • é permitida ao primeiro	• é permitida ao prlinc'ii

Participação popular na	siQnatário ou a terceiro	• e permitida ao primeiro	slnatário do projeto ou a	signatário do projeto ou

rllscussãodo projeto de lei	indicado por ele (prazo:	sinatario ou a quem este	quem ele indicar (prazo: 20	quem ele in:::
indicar	 rie;i	 mmi Insi



AUDIÊNCIA PÚBLICA

\ RI •\I \\\ ct.	 I'	 R	 003, fia	 Ri	a	iuUefl-

ias publicas pelas comissocs da .\sscmhkia 1 eislatk a amazonense as segundas e sextas-feiras ÜU Ri> e\pedientc
\('spertiflo nos dias das ÍeUni(CS ordinárias, dentro ou k ira da sede da \ssernhléia, para subsidiar o processo legislativo,
atendendo a proposta de entidade interessada ou a requerimento de Deputado, devidamente aprovado pelo órgão
coIeiado. Nas audiências públicas das comissões, os debates também poderão ocorrer nos dias das reuniões ordiná-
rias, no e\pedicnte 'vespertino, sob a coordenação da comissã,o interessada (art. 78, \1, do RI \L\\l. com  a redação
que lhe foi dada pela Resolução fl(; 338/2003). A proposta ou requerimento indicará a matéria a ser e\amlnada e as
pessoas a serem ou\ idas (art. 72, § 1'). Cabe à comissão fi\ar o dia, o kwal e a hora da reuniao, bem como o número de
representantes por o'ntidade, além de verificar se flSSCS atendem aos pressupostos inerentes à participação, cabendo
ao seu Presidente dar ciência da decisão aos interessados (art. 72,	2"). Segundo a norma regimental do Poder
1 ('Ç)isLtti\O do \ma/onas (art. 73), a ordem dos trabalhos atenderá, no que couber, às normas atinentes às reuniões,
ohser ando-se ainda:

(l)

	

	o e'çpositor dispo ná de 15 minutos, prorroqá'eis por igual período o pelo Presidente da co rnissao, não> po dendo ser
aparteado;

(II) o) Deputado inscrito poderá interpelar o e\positor sobre a matéria pelo prazo de cinco minutos, tendo o interpela-
do igual pra/o) para a resposta;

(III) são facultadas a réplica e a tréplica, também pelo prazo de cino minutos. Também preé o RI ALA\1 (art. 7-1) que
técnicos de notória competência e representantes de entidades da sociedade cill poderão ser con\idadoS para
participar de SCUS trabalhos, atendendo à solicitação> do Presidente, de ofício ou a requerimento de qualquer dos
membros da omissão, apr )\dd() pelo> Plenário desta.
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Lm conformadc com o ari. 291 do RI \I \\G, as ornissõcs parlamentares do \ssembla Leçisla1ka de \\inos 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 a sua área de atuação,
mediante proposta de qualquer membro 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 do RI AL'vlG). A ordem dos trabalhos, na audiência pública, atenderá ao disposto no
Regimento Interno para a ordem dos trabalhos nas reuniões de Plenário (art. 293 do RI AL\\G). Será convocada, com
antecedência mínima de três dias, a reunião do comissão dcstinadu a audiência pública cm rcião do Lstado lan......1 do
RI \L\\Gi .

Dispõe o RI ,: LPI (art. 255) que cada comissão poderá realizar audiência pública com entidade da sociedade ci\ ii para
instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes a sua
área de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de entidade interessada. Aprovada a realização
de audiência pública, a comissão selecionará, para serem ouvidas, as autoridades, as pessoas interessadas e os especia-
listas Iiados às entidades participantes, cabendo ao Presidente da comissão expedir os convites (art. 256 do RI i\LPI). Na
reunião destinada a audiência pública será observado o princípio do contraditório na hipótese de haver defensores e
opositores relativamente á matéria objeto de exame, cabendo à comissão proceder de forma a possibilitar a oitiva das
diversas correntes de opinião (art. 256, § 11. Cada convidado, que poderá valer-se de assessores credenciados (art. 257,
§ 4°), deverá limitar-se ao tema ou questão em debate e disporá de um prazo de 20 minutos para suas considerações,
prorrogável por igual período a juízo do colegiado, não podendo ser aparteado (art. 256, § 2°). Os deputados inscritos
para interpelar o expositor poderão fazê-lo pelo prazo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder,
facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo tempo (art. 257, § 5 1 ). Das reuniões de audiência pública se lavrará ata,
arquivando-se no âmbito da comissão os pronunciamentos escritos e os documentos que OS acompanharem, os quais
poderão ser objeto, a qualquer tempo, de traslado ou cópia (art. 257, "caput" e parágrafo único do RI ALPI
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