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ACR:SCENTA o art. 40-A e o 57e ao art, 65
da F.esolução Legislativa n. 469, de 19 de
marco de 201.0, que dispõe sobre o
Regirrento lnterno da Assembleia
Legi:lativa do Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ]O AMAZONAS DECRETA:

Art. 1" Acrescenta-se o art. 40-A na Resolução Legislativa n. 469, de i.9 de março de
2010, que terá a seguinte redação:

"Art. 40-A. Fica autorizado, no âmbito de cada Comissão Técnica,

Pçrmanente ou Temporária, a possibilidade de apreciação virtual de
proposições legislativas, na forma qle especifica esta Resolução.

Sls. A apreciação de projetos em regime de reunião virtual poderá ser
regulamentada por ato do president_. de cada Comissão.

52e. A disponibilizaçâo on-line da parta virtual será feita por qualquer meio
idôneo, preferencialmente via publicação em campo próprio de sistema
eletrônico de tramitação de processos legislativos da Assembleia Legislativa
do Estado do Amazonas.

53q. Rs pautas virtuais não poderão conter mais de 100 (cem) proposições
legÌslativa, devendo-se abrir nova peuta virtual sempre que o número de
projetos inseridos exceder uma centÈna".

Art. 2'Acrescênta-se o 57e ao art. 65 da Resoluçâo Legislativa n. 469, de 1-9 de março de

201-0, que terá a seguinte redação:

"Art, 65

57e. Aplicam-se ao Plenário as dispo;ições relacionadas às reuniões virtuais
no âmbito das Comissões técnicas, nos termos do art.40-A deste
Regimento lnterno, conforme regulaì1entação da Mesa Diretora". (NR)

Art. 3" Esta Re$olução entra em vigor na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

No dia 14 de março de2020, a Mesa Direbra da Assembleia Legislativa do Estado
do Amazonas, levando em consideração a necessidadede estabelecer procedimentos e regras
para fins de prevenção à infecção e à propagação Êm massa do Coronavírus (COVID-L9),
classificado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), editou o Ato da Mesa
Diretora n.0005, a qual determina a suspensão de sessões, audiências públicas, cursos e
similares, assim como restringe o acesso de terceiros.

Destarte, tem-se que, ainda que de forrn temporária, as sessões realizadas no
âmbito das Comissões técnicas desta Casa de Leis deverão ser feitas em ambiente virtual,
situação esta ainda não prevista no Regimento lnterno Jeste Poder Legislativo.

Nesse sentido, propõe-se a presente Resolução Legislativa, no intuito de inserir o
art. 25-A na Resolução Legislativa n. 469, de 19 de março de 2010, que dispõe sobre o
Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para o fím de trazer
previsão expressa acerca da possibilidade de realização de sessões virtuais no âmbito das
Comissões técnicas.

Salienta-se que, desde o início de 2019, já foram implementadas as reuniões
virtuais no âmbito da Comissão de Constituição, JustÌça e Redação, o que tem permitido uma
maior celeridade na deliberação de projetos tidos co'no incontroversos, resultando em um

fluxo de trabalho menos burocrático e mais eficiente, modelo este que pode, por conseguinte,
ser adotado pelas demais comÌssões.

Assim sendo, considerando a importância e relevância da presente proposíção, no

sentido de adaptar o Regimento lnterno desta Casa Legislativa às mudanças advindas do
avanço tecnológico, bem como visando conceder celerilade e mais eficiência à tramitação dos
projetos legislativos, requisito aos Nobres Pares desta Casa Legislativa o apoio para a

aprovação deste Projeto de Resolução, nos termos ora apresentados
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