
A linguagem da Assembléia
Conheça o significado das diversas reuniões de Plenário, que têm finalidades específicas

..........

Processo legislativo é, em síntese, o
"caminho" que uma matéria percorre, na
Assembléia, da sua apresentação até a
sua aprovação. O processo tem dois fé-
runs de discussão e decisão: as Comis-
sões e o Plenário, onde as matérias são
apreciadas pelos deputados. As reuniões
têm seu funcionamento definido pelo
Regimento Interno da Assembléia. As
reuniões podem ser públicas - assistidas
por qualquer pessoa -, e secretas, em
alguns casos especiais (as normas para
as reuniões estão expressas no Capítulo
III, arts. 18 a42, do Regimento Interno).
As reuniões de Plenário:
- Ordinárias: realizam-se uma vez por

dia, nos dias úteis, de segunda a sexta-
feira. Podem ser de debates ou delibe-
rativas e têm duração de até quatro
horas, prorrogáveis por mais duas. As
reuniões de debates acontecem às se-
gundas e sextas-feiras, às 20h e às 9h,
respectivamente, e as deliberativas, às
terças, quartas e quintas-feiras, às 14h.

- Extraordinárias: são realizadas em
horário ou dia diferentes dos das reu-

niões ordinárias. Depende de convo-
cação do presidente da Assembléia.

- Especiais: so destinadas às comemo-
rações, homenagens ou à exposição de
assuntos considerados de interesse
público.

- Solenes: destinam-se à instalação e ao
encerramento da sessão legislativa e à
posse do governador e do vice-gover-
nador do Estado.

-Preparatórias: são as reuniões destina-
das à posse dos deputados diplomados
e à eleição da Mesa da Assembléia.

Reunião Ordinária Deliberativa
Para sua abertura, é exigida a pre-

sença de um terço dos membros da As-
sembléia. E dividida em três partes:
- "Pequeno Expediente ":(das 14h às

15h): destina-se à leitura e aprovação
da ata da reunião anterior e da corres-
pondência oficial recebida pela Mesa,
e à apresentação das proposições; os
oradores (deputados) inscritos fazem
discursos, num prazo máximo de 10
minutos;

- "Ordem do Dia" (das 15h às 17h): é
dividida em duas fases. A primeira
fase destina-se à votação de pareceres,
relatórios de comissão especial e re-

querimentos; na segunda, são aprecia-
das as matérias da pauta, ou seja,
propostas de emendas à Constituição,
proposições vetadas (pelo Executivo),
projetos de lei, projetos de resolução e
pareceres de redação final;

- "Grande Expediente" (das 11h às
18h): é reservado para os pronuncia-
mentos mais demorados.

Os prazos de duração das partes da
reunião não precisam ser cumpridos até
seu limite máximo. Esgotada a matéria
destinada a uma parte, o presidente pode
passar à seguinte.
Reunião Secreta

Depende de convocação do presi-
dente e é realizada de acordo com o que
determinam os artigos 38 e 264 do Regi-
mento Interno da Assembléia.

Ninguém, além dos deputados, pode
assisti-Ia - nem mesmo os assessores
técnicos da Mesa.
- "Quórum" - palavra latina que signi-

fica "número mínimo de pessoas pre-
sentes exigido por lei ou estatuto para
que um órgão coletivo funcione". O
quorum mínimo exigido para votação
varia de acordo com a matéria que está
sendo apreciada.


