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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 761 , DE 2 DE ABRIL DE 2020. 

 

 
ACRESCENTA o art. 40-A e o § 7.º ao art. 

65 da Resolução Legislativa n. 469, de 19 de 

março de 2010, que dispõe sobre o 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Amazonas. 

 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, na forma que roga o artigo 17, I, a, c/c art. 86, II e 88, § 3.º, VI, ambos do 

Regimento Interno desta Casa, faz saber aos que o presente virem que promulga a seguinte  

 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA: 

 
Art. 1.º Acrescente-se o art. 40-A à Resolução Legislativa n. 469, de 19 de março de 2010, 

com a seguinte redação: 

“Art. 40-A. Fica autorizado, no âmbito de cada Comissão Técnica, Permanente 
ou Temporária, a possibilidade de apreciação virtual de proposições legislativas, 
na forma que especifica esta Resolução. 

§ 1.º A apreciação de projetos em regime de reunião virtual poderá ser 
regulamentada por ato do Presidente de cada Comissão. 

§ 2.º A disponibilização on-line da pauta 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. 

§ 3.º As pautas virtuais não poderão conter mais de 100 (cem) proposições 
legislativas, devendo-se abrir nova pauta virtual sempre que o número de 
projetos inseridos exceder uma centena.” 

Art. 2.º Acrescente-se o § 7.º ao art. 65 da Resolução Legislativa n. 469, de 19 de março 
de 2010, com a seguinte redação: 

“Art. 65. (...) 

(...)  

§ 7.º Aplicam-se ao Plenário as disposições relacionadas às reuniões virtuais no 
âmbito das Comissões Técnicas, nos termos do art. 40-A deste Regimento Interno, 
conforme regulamentação da Mesa Diretora.” (NR).  

Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 


