
Como ficam as proposições não aprovadas
Projetos de deputados, sem tramitação concluída na atual Legislatura, podem ser desarquivados

LLkIOP(4fZ

Os projetos de autoria de deputa-
dos, apresentados nos últimos quatro
anos e não aprovados em redação final,
têm um destino certo em 10 de fevereiro,
data do início da 13* Legislatura (95/99):
serão arquivados, conforme determina o
Regimento Interno da Assembléia. São
532 propostas que poderão ser desarqui-
vadas a partir de requerimento de depu-
tados ao presidente da Casa. Continuam
em tramitação, entretanto, os projetos de
autoria do Executivo, do Judiciário, do
Ministério Público e de iniciativa popu-
lar. Na 12 Legislatura (91195) foram
aprovados e se transformaram em nor-
mas jurídicas 1.363 projetos de lei.

A secretária Temático-Processual,
Maria das Dores Abreu Amorim, explica

que o arquivamento é automático, ainda
que o projeto já tenha recebido parecer
favorável e sido aprovado em primeiro
turno. O pedido para o desarquivamento,
independente do autor da proposta, pode
ser requerido por qualquer parlamentar.
Caberá ao presidente da Assembléia de-
ferir o pedido, no caso do projeto ter
recebido parecer anterior favorável das
comissões, ou submetê-lo ao Plenário,
quando a proposição estiver sem parecer
ou com parecer contrário.

Maria das Dores ressalta que o pro-
jeto desarquivado ficará sujeito a nova
tramitação, isto é, a ser analisado e vota-
do pelas comissões e pelo Plenário. Al-
guns projetos são votados apenas pelas
comissões, como os que declaram entida-
des de utilidade pública e os que denomi-
nam bens públicos (estradas, viadutos,
pontes, escolas, etc).

Entre os projetos que serão arquiva-
dos estão os de Lei Ordinária, de Lei
Complementar, de Resolução e Proposta
de Emenda à Constituição. O Projeto de
Lei Ordinária dispõe sobre matérias de
competência do Estado, necessitando de
maioria simples para ser aprovado, e vai
à sanção do governador.

O Projeto de Lei Complementar
normatiza casos específicos previstos na
Constituição Estadual e necessita de
maioria absoluta para ser aprovado. Já a
Proposta de Emenda à Constituição exi-
ge, para apreciação, o quórum mínimo
de 3/5 dos integrantes da Assembléia
Legislativa. O Projeto de Resolução - que
tem como objetivo regular matérias de
competência privativa da Assembléia e
as de caráter político, processual, legisla-
tivo ou administrativo - pode ser aprova-
do por maioria simples.


