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Modifica dispositivos da Resolução
Legislativa Ne 469, de 19 de março de
20tO - Regimento lnterno da Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas, nos

termos que especifica.

RESOLUçÃO LEGTSLATTVA:

Art. Le O inciso ll, do Art. 8e da Resolução Legislativa Ns 469, de L9 de março de 2010, passa

a ter a seguinte redação:

"Art. 89

ll - o pleito se realiza por sistema eletrônico de processamento de dados, sendo reservada
área indevassável para o registro de cada voto.

."(N.R)

Art. 2s A alínea "j" do Art. 19 da Resolução Legislativa Ne 469, de L9 de março de 20L0,
passa a ter a seguinte redação

"Art. L9

j) desempatar a votação quando ostensiva, votar em escrutínio nominal e aberto, anunciar o
resultado da votação, contando-se sua presença em qualquer hipótese para efeito de quórum;

......."(N.R)

Art. 3e A alínea "a" do inciso Vl, artigo 95 da Resolução Legislativa Ne 469, de 19 de março de
zOtO, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 95

vt -

a) é única e aberta, envolvendo todos os dispositivos vetados, admitindo-se destaque, a

requerimento de deputado, aprovado pelo plenário, se os dispositivos forem
independentes entre si;
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"(N.R)

Art. 5e O inciso Vlll do artigo IO7 da Resolução Legislativa Ne 469, de 19 de março de 2010,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. tO7

Vlll - a votação é aberta, sendo considerado aprovado o projeto de lei, pelo voto favorável
da maioria simples, presente a maioria absoluta dos deputados; e

" (N.R)

Art. 6e O parágrafo S3s do artigo 148 da Resolução Legislativa Ne 469, de L9 de março de
zOtO, passa a ter a seguinte redação:

"Arl. L48

53e O presidente vota nas deliberações nominais e abertas, podendo votar nas votações
ostensivas para desempate." (N.R)

Art. 7e O inciso ll do artigo L53 da Resolução Legislativa Ne 469, de L9 de março de 20L0,
que passa a ter a seguinte redação:

"Art.L53

ll - aberta: por meio de processamento eletrônico ou cédulas." (N.R)

Art. 8e O caput artigo t73 da Resolução Legislativa Ne 469, de L9 de março de 2010, passa a
ter a seguinte redação:

"Art.I73 O Plenário delibera sobre as contas do Governador, em discussão única e aberta,
admitindo-se destaques nos termos deste regimento." (N.R)

Art. 9e Ficam revogados os artigos 44, L56 e t57 da Resolução Legislativa Ne 469, de L9 de
março de 20L0.

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A Constituição do Estado do Amazonas, no Art. 3L, $2e, trata do procedimento
administrativo adotado na Casa Legislativa do Estado, dispondo que: "Todos as votações no
Assembleia Legislotiva do Estodo do Amazonas serõo nominais e abertas, vedoda qualquer
previsão de votoçõo secreta".

O dispositivo supracitado foi inserido pela Emenda à Constituição Estadual Ne 76, de lO
de julho de 2013, que visou assegurar o princípio da publicidade inerente à Administração
Pública, o qual está positivado no artigo 37, coput, da Constituição Federal.

A publicidade, na prática, deve garantir que todos os Poderes exerçam suas funções com

clareza e transparência. Assim, conforme regra geral, entende-se que atos praticados pela

Assembleia Legislativa não devem ser sigilosos. Excetuam-se ao princípio da publicidade

apenas as ressalvas legalmente estabelecidas e as decorrentes de razões fáticas.

Ainda, não se pode perder de vista que o Regimento lnterno desta Casa possui natureza

infralegal, sendo competente e autônomo para regulamentar matéria não ordenada por lei.

Entretanto, a existência de norma hierarquicamente superior suspende norma inferior no que

lhe for contrário.

Este Projeto de Resolução Legislativa visa à mera adequação do funcionamento e

organização deste Parlamento à ordem expressa da Constituição Estadual, e, também, ao

princípio da publicidade exposto na Lei Suprema. Devemos assegurar que os atos do

legislativo sejam públicos e acessíveis a população.

Pelo exposto, respeitando os requisitos materiais e formais para apresentação da

propositura, apresento Projeto de Resolução para adequar, modificar, ou suprimir todos os

dispositivos do Regimento lnterno da ALEAM que dispõe sobre mecanismo de votação

secreta. Espero contar com todos os colegas para retificação de nosso ordenamento interno.
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