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APRESENTAÇÃO 

O Projeto POLITIZAR é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás 

em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás proposto por estudantes de 

Ciências Sociais da UFG, tendo como base experiências semelhantes em outros estados. 

Em vez de fazer uso de métodos didáticos tradicionais, tais como cursos, seminários ou 

fóruns, o Projeto POLITIZAR se propõe a utilizar uma metodologia excepcional e 

inovadora. Por meio de simulação das atividades parlamentares, os participantes serão 

envolvidos na construção direta de leis, bem como no encaminhamento de suas propostas 

para apreciação dos colegas. Logo, baseia-se em um processo decisório semelhante ao 

processo legislativo adotado na Assembléia Legislativa Estadual do Estado de Goiás. A 

simulação proporciona familiarização com os principais debates sobre políticas públicas 

que ocorrem no estado e no país. Além disso, dá oportunidade de compreensão sobre o 

funcionamento da Assembléia Legislativa e, em última instância, melhor conhecimento 

da dinâmica das instituições democráticas do Brasil. 

 
MISSÃO 

Prover aos cidadãos, em especial aos estudantes universitários, o conhecimento e 

a vivência acerca dos principais debates sobre políticas públicas que ocorrem no estado e 

no país, fomentando maior familiarização e compreensão sobre o funcionamento da 

Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. 

 
VISÃO 

Visa ser um programa de ensino, de formação política e também profissional, cujo 

maior objetivo é aprimorar a relação entre Estado e Sociedade Civil, assim 

proporcionando experiências práticas do nosso processo político brasileiro. Para além 

disso, instigar a participação política e social dos participantes com o debate sobre 

problemas da sociedade local, regional e do Brasil, promovendo o debate sobre questões 

políticas. Despertar, ainda, a conscientização e a responsabilidade social que cabe a nós 

brasileiros de procurar soluções para viabilizar a construção de um país mais justo e 

igualitário. 

 
Equipe organizadora do POLITIZAR. 
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O POLITIZAR tem como objetivo realizar uma simulação das atividades dos 

parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás que se aproxime ao máximo 

da realidade, levando em conta as limitações de tempo e recursos. Os participantes 

também poderão simular como assessores parlamentares e como repórteres. Antes da 

simulação o projeto proporcionará treinamento aos participantes para que possam ter 

noções práticas e teóricas sobre as atividades parlamentares. 

 
ANTES DA SIMULAÇÃO 

Treinamento dos deputados, assessores e jornalistas. 

O treinamento ocorrerá um mês antes da simulação, no auditório Costa Lima na 

Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Serão três dias de treinamento presencial. 

Essa etapa será o primeiro encontro presencial dos participantes e irá transmitir noções 

gerais de processo e produção legislativos aos futuros deputados, assessores de partidos e 

repórteres; fornecendo informações para a produção dos projetos de lei, orientação para 

os assessores de partidos e assessores de imprensa para o andamento da simulação. 

 
Eleições dos líderes partidários, reuniões partidárias e direcionamento dos assessores. 

A eleição dos líderes ocorrerá no segundo dia do treinamento, como forma de possibilitar 

a integração dos partidos antes da simulação. Ela será realizada durante as reuniões 

partidárias, entre as quais os assessores dos partidos serão instruídos e direcionados para 

suas atribuições. O Líder de Partido designará, mediante negociação dentro do partido, 

em qual Comissão cada deputado deverá atuar. 

 
 

Elaboração de projetos de lei. 

Cada partido político com representatividade no projeto Politizar deve produzir 

projetos de lei (PL), de acordo com o número de Deputados (as) Estaduais de sua bancada 

(veja o quadro logo abaixo), de preferência sobre algum dos assuntos tratados pelas 

comissões do Projeto Politizar. Os projetos de lei são revisados quanto à forma e redação 

pela organização do Projeto Politizar e distribuídos para as comissões competentes. 
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Os deputados deverão elaborar e enviar para a Organização do POLITIZAR PROJETOS DE 

LEI (Projeto de Lei Ordinária - PLO ou Projeto de Lei Complementar - PLP), que tenham 

relação com algum dos temas das Comissões citadas na seção (Comissões). Após o recebimento 

e análise quanto à formatação e competência para apresentar os projetos de lei, a Organização 

distribuirá a cada participante um projeto de lei para relatar, devendo ser feito um parecer sobre 

o mesmo. Os pareceres deverão ser enviados para a avaliação da Organização. Todos os prazos 

de entrega estão na seção “Cronograma” deste Guia de Estudos. 
 

 

A proporção de PL por partido será feita da seguinte forma. 
 

 

 
 

PARTIDO QTDE. PL’S 

PSL 8 

PT 8 

MDB 8 

DEM 7 

PSB 5 

PSDB 5 
 

 

Produção de relatórios e pareceres. 

Os projetos de lei receberão relatórios e pareceres nas comissões nas quais irão 

passar também pelos participantes, sendo estes revisados pelos assessores partidários e 

também pela organização. Os pareceres serão elaborados pelos respectivos relatores dos 

projetos de lei. 

É importante que os participantes, durante a elaboração dos projetos de lei, notem 

que no POLITIZAR não há um arcabouço jurídico próprio, de modo que as únicas fontes 

do Direito brasileiro que devem servir de referência são a Constituição Federal de 1988, 

a Constituição Estadual do Estado de Goiás, o RI - Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa e o livro Noções da Atividade Parlamentar – teoria e prática. 

 
SIMULAÇÃO 

Serão 5 (cinco) dias de simulação, sendo no primeiro dia a cerimônia de abertura 

e posse dos participantes como deputados na Universidade Federal de Goiás – Campus 

II, e demais trabalhos na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás envolvendo os 

participantes que irão simular como deputados estaduais, assessores partidários e 

jornalistas. 
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Partidos 

Os partidos propostos serão seis, seguindo os partidos de maior proporção 

apresentada na 19ª Legislatura que vai de 2019 a 2022 da Assembleia Legislativa do 

Estado de Goiás. Foi levada em conta também a diversidade entre os perfis ideológicos 

de esquerda, centro e direita. 

 

 

 

 

 
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB: Foi fundado em 25 de junho 

de 1988 por figuras como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Entre as principais 

propostas originais do partido, encontram-se o enxugamento da máquina pública, a 

instituição do parlamentarismo no plano político e uma economia  de  mercado regulada 

pelo Estado, com  participação  mais  livre das empresas  privadas e de investidores 

internacionais.. Seu código eleitoral é 45. 

 

 

 
Movimento Democrático Brasileiro – MDB: Fundado em 1980, possui 

orientação política centrista. Foi renomeado recentemente para MDB, nome ao qual foi 

fundado, legenda de oposição à ditadura militar brasileira. Foi apontado como a legenda 

partidária de maior número de filiados, sendo 2 355 472 filiados em maio de 2012. Seu 

código eleitoral é 15. 

 

 

 

 
Partido dos Trabalhadores – PT: O PT foi fundado por um grupo heterogêneo, 

formado por militantes de oposição à ditadura militar, sindicalistas, intelectuais, artistas 

e católicos ligados à Teologia da Libertação, no dia 10 de fevereiro de 1980, em São 

Paulo. O partido foi fruto da aproximação entre os movimentos sindicais da região do 

ABC e militantes antigos da esquerda brasileira, entre eles ex- presos políticos e exilados 

que tiveram seus direitos devolvidos pela lei da anistia. Desde a fundação, o partido 

assumiu a defesa do socialismo democrático. Seu código eleitoral é 13. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Investidor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Investidor
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Partido Social Liberal – PSL: O Partido Social Liberal (PSL)  é um partido 

político brasileiro historicamente alinhado ao social-liberalismo, mas atualmente liberal 

apenas no âmbito econômico, defendendo o conservadorismo nos costumes. Foi fundado 

em 1994 por Luciano Bivar, seu código eleitoral é o 17. 

 

Partido Democratas (DEM): Foi fundado em 1985 como Partido da Frente 

Liberal (PFL), fruto de dissidência do Partido Democrático Social (PDS) por causa das 

articulações que ao fim elegeram Tancredo Neves à presidência da República após vinte 

e um anos da Ditadura Militar de 1964 no Brasil. Assim, a denominação Democratas data 

de 28 de março de 2007, seu código eleitoral é o 25. 

 
 

   Partido Socialista Brasileiro – PSB: O  Partido  Socialista  Brasileiro (PSB) 

é um partido político brasileiro que segue a ideologia socialista democrática. Foi criado 

em 1947 a partir da Esquerda Democrática, até ser extinto por força do Ato 

Institucional nº 2, de 1965. Em 1985, com a redemocratização no Brasil, foi recriado. Seu 

código eleitoral é 40. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Partido_Social_Liberal_logo.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


10  

Reunião das lideranças 

Espaço para que os líderes partidários possam discutir, planejar, formar  possíveis 

alianças e fazer orientações de suas bancadas e assessores partidários. Durante o primeiro 

dia de simulação ocorrerá a reunião de lideranças, onde serão feitas as negociações entre 

os Líderes de Partido para a escolha do Presidente da Mesa Diretora, 1 e 2° Secretários, 

1° e 2° Vice-Presidentes e 3° e 4° Secretários. Este espaço também poderá ser reservado 

para fazer negociações para a indicação de membros efetivos, para atuar como Presidentes 

de Comissões e seus respectivos suplentes. 

 
Eleição e posse do Presidente da Assembleia 

 

Após as discussões da Reunião de Lideranças, os mesmos se reunirão com os 

deputados de seu partido, de modo a orientá-los a respeito das negociações ocorridas e da 

eleição para os cargos de Presidência da Assembléia e das Comissões. Logo após será 

realizada a eleição, onde cada deputado, de acordo com sua escolha, irã eleger o 

presidente da Mesa Diretora, secretários de mesa e vice-presidentes, antes que sejam 

iniciados os trabalhos. A eleição da Mesa geralmente é feita por acordo entre partidos e 

concretizada por votação nominal, presente a maioria absoluta dos Deputados (metade 

e todos os membros da Casa + 1). Cada deputado é livre para votar no candidato de sua 

preferência. A Organização do Projeto POLITIZAR, então, irá apurar os votos e anunciar 

o resultado da eleição. 

 
Nomeação dos Presidentes de Comissões 

Logo após eleito, caberá ao Presidente da Casa nomear, à vista de indicação 

partidária, membros efetivos das comissões e seus respectivos suplentes. Anunciado o 

resultado, matérias serão apresentadas no Plenário e logo após os eleitos tomarão seus 

lugares na presidência das Comissões e serão iniciadas as primeiras reuniões de 

Comissões. 

 
Comissões 

Comissões são órgãos técnicos previstos pelo Regimento Interno da Assembleia, 

com a finalidade de discutir e votar as propostas de leis que são apresentadas à Casa. Essas 

comissões se manifestam emitindo opinião técnica sobre o assunto, por meio de pareceres, 

antes dos assuntos serem levados ao Plenário. O POLITIZAR terá quatro 
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comissões permanentes, onde ocorrerão discussões sobre os projetos de lei que podem ser 

aprovados, modificados ou rejeitados. 

A Assembleia Legislativa possui a função primeira de representar os interesses da 

população goiana. Nesse sentido, quando se fala em população ou povo devemos ter em 

mente que a coletividade possui inúmeras subdivisões internas que são marcadas por 

conflito de interesses. Tal característica faz com que repensemos o que muitas vezes 

ouvimos ser a vontade geral. Deste modo, no mundo contemporâneo, com o 

aprimoramento das liberdades individuais, a sociedade como um todo se encontra 

distribuída dentre interesses e objetivos coletivos distintos. 

Com isso, podemos imaginar a quantidade de proposições versando sobre a mais 

variada gama de assuntos que são apresentadas todos os dias ao longo das legislaturas no 

Plenário da Assembleia Legislativa. Tal variedade de temas faz com que seja necessária 

a subdivisão dos trabalhos em Comissões Temáticas especializadas em assuntos 

regimentalmente especificados. Imagine se tudo fosse discutido e deliberado via Plenário. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás possui 17 (dezessete) comissões 

permanentes, fora as comissões Temporária, de Sindicância, Mista, Representativa e 

Parlamentares de Inquérito. Veja os artigos 39 ao 63 do RI (Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa). 

Destas 17, ressaltamos que nós, do POLITIZAR, simularemos os trabalhos de 4 

comissões, especificadas em seguida. 

 
Atribuições especificas e regimentais das Comissões: 

 
 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR): 

 
a) aspectos constitucional, jurídico, legal, regimental, de técnica legislativa e redação 

dos projetos, emendas ou substitutivos; 

b) reforma da Constituição; 

c) proposições e assuntos referentes ao Poder Judiciário e Ministério 

Público; 

d) licença ao Governador e ao Vice para interromper o exercício de suas funções ou 

ausentar-se do País ou do Estado por mais de quinze dias; 

e) declaração de utilidade pública de entidades civis; 

f) organização do serviço público estadual, servidores civis e militares e seu regime 

jurídico; 
g) elaborar relatório sobre veto; 
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Às demais, compete o seguinte: 

 
Art. 17. Compete às comissões permanentes, além de outras atribuições definidas por Regimento, 
especialmente: 
I - apreciar os assuntos e as proposições legislativas submetidos ao seu exame e sobre eles emitir parecer; 
II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 
III - receber petições, reclamações, representações ou denúncias de qualquer pessoa, contra atos ou 
omissões das autoridades ou entidades públicas; 
IV - apreciar programas, obras e planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e, sobre eles, 
emitir parecer; 
V - converter em diligência, se considerada necessária, qualquer proposição, para comprovação de requisitos 
legais ou juntada de documentos; 
VI - exercer a fiscalização e o controle dos atos da administração pública no respectivo campo temático ou 
área de atividade; 
VII - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou área de atividade, podendo 

promover, em seu âmbito, conferências, exposições, seminários ou evento congênere.to de cada Comissão, 

os pareceres dos projetos de lei elaborados pelos participantes serão debatidos e votados. Serão debatidos em  

 

Comissão Mista 

 

Caso houver proposições que estejam fora dos temas das Comissões Permanentes, pode- 

se simular a Comissão Mista se for avocada pelo líder de partido ou o Líder de Governo. 

 

Segundo o Art.39. do Regimento interno da ALEGO, Comissão Mista é a reunião de três 

ou mais comissões, com a participação obrigatória das Comissões de Constituição 

 

 
Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e da Comissão à qual compete 

opinar sobre a matéria1. A Comissão Mista será presidida pelo Presidente da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, na falta dele pelo respectivo Vice- Presidente e, na 

ausência de ambos, pelo Presidente mais idoso das comissões convocadas. Cada deputado 

somente terá direito a apenas um voto. 

 
Importante: 

Nenhum projeto de lei poderá entrar em choque com aquilo que está estabelecido e 

Após todas as reuniões de Comissão, ocorre o último momento do POLITIZAR: a partir do dia 

13 de Junho. É nesse momento que os projetos de lei aprovados nas Comissões são submetidos à 

apreciação e votação de todos os deputados. No Plenário, os projetos podem ser aprovados ou 

rejeitados em definitivo, sendo este o órgão máximo da Assembleia Legislativa. 
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consolidado nas Constituições Estadual e Federal. No entanto, há de se ressaltar que  não 

será permitido ao participante apresentar projeto de lei que seja idêntico ou extremamente 

parecido com leis que já existam no país ou de projetos de lei já existentes – podendo 

configurar a prática de “plágio” -, visto que a proposta do 
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POLITIZAR é que os participantes exercitem sua criatividade e capacidade de reflexão da situação 

político-social do Brasil e de Goiás. Caso a Organização do POLITIZAR identifique alguma 

ocorrência de cópia de leis ou projeto de leis, o mesmo será excluído e desconsiderado das atividades. 

 

 
A ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – POLÍTICA BRASILEIRA 

O Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo 

situado em determinado território. É a organização política da nação, sendo a entidade de 

máxima hierarquia perante outras existentes, assumindo sobre elas ora a regulação de 

ação, ora fiscalização, ora controle, ora papel nenhum. Pode permiti-lhes liberdade total, 

parcial ou mínima, o que varia de Estado para Estado. 

O Brasil é uma República Federal como forma de Estado. O poder pertence ao 

povo, que exerce de maneira indireta através de representantes eleitos – de maneira direta, 

na forma de institutos de democracia direta (plebiscitos e referendos). O Brasil adota 

como forma de governo o presidencialismo, de regime democrático- representativo. Em 

nível federal, o poder executivo é exercido pelo Presidente. É uma república porque o 

Chefe de Estado é eletivo e temporário. O Estado brasileiro é uma Federação, pois é 

composto  de  estados  dotados  de  autonomia  política   garantida pela Constituição 

Federal e do poder de promulgar suas próprias Constituições. É uma república 

presidencial porque as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo estão reunidas em 

um único órgão: o Presidente da República. É uma democracia representativa porque o 

povo dificilmente exerce sua soberania, apenas elegendo o  chefe do poder executivo e os 

seus representantes nos órgãos legislativos, como também diretamente, mediante 

plebiscito, referendo e iniciativa popular. Isso acontece raramente, o que não caracteriza 

uma democracia representativa. 

A República Federativa do Brasil é estruturada sob o princípio da Separação de 

Poderes, que congrega a tripartição em: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder 

Judiciário, conforme estabelece o artigo 2º da Constituição Federal. Por meio destes, o 

Estado exerce seu poder político na organização da sociedade brasileira e evita a 

concentração de forças em uma única instituição. A cada um dos Poderes do Estado é 

atribuída uma função. 
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PODER 

 

PRINCIPAL 

FUNÇÃO 

 

FUNÇÃO 

SECUNDÁRIA 

 

 

 

 

 
Legislativo 

 

 

 

 
Legislar 

 

 

 

 
Administrar/Julgar 

Elabora as leis do país e fiscaliza o Executivo. 

Estados e Municípios possuem Legislativos 

unicamerais, onde uma única casa legislativa faz 

o trabalho de elaboração geral. A União possui 

um sistema bicameral, chamada de Congresso 

Nacional. É o Presidente do Senado quem preside 

o Congresso Nacional. É ele, portanto, o 

chefe do Legislativo. 

 

 

 

 

 

Executivo 

 

 

 

 

 
Administrar 

 

 

 

 

 
Legislar/Julgar 

Garante o cumprimento das leis e promove a 

administração pública, prestando serviços 

públicos à sociedade. Compete ao Poder 

Executivo: a administração do Estado; a 

execução orçamentária; a arrecadação de 

impostos; a sanção de leis aprovadas pelo 

Legislativo e a administração de maneira ampla 

de seus órgãos e pessoal, com a prestação final 

de serviços públicos. 

 

 

 

 
Judiciário 

 

 

 

 
Julgar 

 

 

 

 
Administrar/Legislar 

O poder judiciário resolve conflitos conforme as 

leis do país, produzindo decisões definitivas, que 

faz cumprir coercitivamente por aqueles 

desobedeçam às leis, inclusive os agentes 

públicos. 

O Judiciário é o braço jurisdicional do Estado. 

Ao retirar do cidadão o direito do cidadão de 

fazer justiça com as próprias mãos. 

 

 

 

O Poder Legislativo 

O Legislativo é, por excelência, a esfera de representação popular, uma vez que 

neste espaço estão representados os diversos setores que compõe a sociedade e onde os 

seus interesses encontram ressonância nos debates parlamentares. 

O Poder Legislativo, em âmbito federal, é exercido pelo Congresso Nacional, por meio 

das duas Casas que o compõe: Câmara dos Deputados e Senado Federal, modelo 
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conhecido como bicameral. Este modelo de organização busca harmonizar o equilíbrio 

entre os entes federados, pois enquanto a Câmara dos Deputados representa a população, 

o Senado Federal representa cada um dos estados-membros que formam o Brasil. 

Por outro lado, no âmbito estadual, o Legislativo está estruturado sob o modelo 

unicameral, correspondendo às Assembleias Legislativas dos estados e Câmara 

Legislativa do Distrito federal. Seguindo a mesma linha, nos municípios o Poder 

Legislativo também é representado por apenas um órgão, a Câmara Municipal. No âmbito 

do POLITIZAR foi proposto ser feita uma simulação do processo legislativo brasileiro 

adotado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Nos termos do art. 8° da Constituição do Estado de Goiás, o poder Legislativo é 

exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de Deputados Estaduais, representantes 

do povo, eleitos pelo sistema proporcional, através do voto direto e secreto. A eleição dos 

Deputados Estaduais coincide com a dos Deputados Federais, sendo que o número de 

Deputados Estaduais correspondente ao triplo da representação do Estado na Câmara dos 

Deputados e, atingindo o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem 

os Deputados Federais acima de doze. 

 
Estrutura: 

Composta por 41 deputados, a Assembleia Legislativa é dividida em órgãos 

técnicos e reguladores, a fim de dar coordenação e coerência aos trabalhos legislativos. A 

Assembleia Legislativa funciona, em relação às suas atividades-fim, com os seguintes 

órgãos, não se esgotando neles, entretanto: 

 
 

a) O Plenário, que é soberano e decide: 

 

b) as Comissões, que opinam, emitem parecer; 

 

c) a Mesa Diretora, que dirige a Casa: 

 

d) as Bancadas, que são formadas pelos diversos partidos; 

 

e) as Lideranças, que são formadas pelos diversos partidos. 
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COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS 

Antes de saber como elaborar determinada espécie normativa (leis), faz-se 

necessário conhecer quais conteúdos podem ser veiculadas por meio destes instrumentos, 

no âmbito da competência legislativa estadual. 

Tendo em vista que o Brasil é classificado como Estado Federal, há uma 

descentralização política, no sentido que há vários núcleos autônomos com capacidade 

legislativa, sendo que, no Brasil, tais núcleos são representados pelas seguintes entidades 

federativas: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Verifica-se que a competência Legislativa estadual está traçada basicamente no 

art. 25, §1° da Constituição Federal. Ela consiste no restante das matérias que não foram 

conferidas expressamente à União (CF, art. 22) ou ao Município (CF, art. 30, incisos I a 

IX). Os Estados não possuem tão somente competências residuais, e nem foram 

conferidas expressamente à União apenas as expressas. Em relação ao §3° do art. 15, 

trata-se de competência exclusiva do Estado criar, mediante lei complementar, regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de 

Municípios vizinhos, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum. 

Como dispõe o art. 24 da CF, §§ 3° e 4°, inexistindo lei federal sobre normas 

gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender as suas 

peculiaridades, destacando que, neste caso, o fato de vir depois da lei federal sobre normas 

gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária. 

Por fim, vale ressaltar que, no que diz respeito à iniciativa legislativa dos 

Deputados Estaduais, faz-se necessário proceder à exclusão daquelas matérias que são de 

iniciativa privativa do Governador, conforme previsto no §1° do art. 20 da Constituição 

Estadual. 

 
O PROCESSO LEGISLATIVO 

Proposições 

 

Art. 111 RI – ALEGO. As proposições podem consistir em projetos de emenda 

constitucional, lei, resoluções, decretos legislativos, requerimentos, emendas e pareceres 

de comissão. Sendo qualquer matéria que seja apresentada à Casa da Assembleia 

Legislativa para deliberação. A Constituição Estadual consagra seis tipos de 
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proposições, são as chamadas matérias legislativas. Essas seis proposições são as 

seguintes: 

I. Emendas à Constituição; 

II. Leis complementares; 

III. Leis ordinárias 

IV. Decretos Legislativos 

VI. Resoluções 
 

 

 

Para a simulação do Projeto POLITIZAR, serão usadas as seguintes proposições: Projeto de Lei 

Ordinária (PL), Projeto de Lei Complementar (PLP), Emenda, Parecer, Recurso e 

Requerimento. 
 

 

 

Emendas à Constituição 

Para se alterar a constituição é necessário observar um ritual mais rigoroso do que 

aqueles comumente previstos para as demais normas infraconstitucionais. A alteração do 

texto constitucional é realizada através das emendas à constituição. Esta espécie 

normativa obedece a regramentos específicos, determinados na própria Constituição 

Federal, nas constituições estaduais e nos regimentos internos de cada legislativa. 

A Constituição Estadual, para ser alterada, deverá satisfazer alguns requisitos 

especiais estipulados na própria Carta Magna do Estado de Goiás. São eles: a) proposta 

de pelo menos um terço dos Deputados Estaduais; b) proposta do Governador do Estado; 

c) de mais de metade das Câmaras Municipais, havendo a manifestação da maioria 

relativa (simples) dos respectivos vereadores ou ainda d) dos cidadãos, desde que 

subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado do Estado em pelo menos vinte 

Municípios. A Constituição Estadual não está sujeita a sanção ou veto do Presidente da 

República ou do Governador do Estado. 

 
Projeto de Lei Complementar 

As matérias objeto de leis complementares estão expressamente previstas na 

Constituição e são aquelas em que o constituinte entendeu que não deveriam seguir regras 

tão rígidas como as determinadas para as matérias constitucionais, e nem deveriam estar 

sujeitas ao processo próprio das leis ordinárias, as quais se submetem a 
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procedimentos mais simples para a sua alteração. 

Quando a constituição definir que uma determinada matéria deve ser modificada 

por meio de lei complementar, a mesma não poderá ser tratada ou modificada por meio 

de lei ordinária. As deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão 

tomadas por maioria absoluta de votos, presente a maioria absoluta de seus membros 

(metade de todos os membros do parlamento + 1). Art. 18, §§ 2° e 3°. 

 
Projetos de Lei Ordinária 

A lei ordinária é considerada ato legislativo típico, disciplinando inúmeras 

matérias, com exceção daquelas reservadas às leis complementares, das matérias de 

competência do Congresso Nacional e de cada uma de suas casas e, também, daquelas 

cujo conteúdo é de decretos legislativos ou resoluções. 

Para a sua aprovação é necessário apenas a maioria simples dos membros do 

Legislativo (metade dos votantes presentes à sessão + 1). É denominada simplesmente lei, 

sendo utilizado o adjetivo de “ordinária” somente para distinguir das mencionadas leis 

complementar e delegadas. 

 
Lei Delegada 

A Constituição Estadual elenca algumas matérias que não poderão ser delegadas 

ao Poder Executivo, quais sejam: a organização do Poder Judiciário, dos Tribunais de 

Contas do Estado, Tribunais de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos 

individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e 

orçamentos. 

A Constituição do Estado de Goiás, em seu art. 24, dispõe que as “leis delegadas 

serão elaboradas pelo Governador, que solicitará a delegação à Assembleia Legislativa”. 

 
Decreto Legislativo 

Os decretos legislativos são atos de competência exclusiva da Assembleia 

Legislativa e não estão sujeitos a sanção ou veto por parte do Chefe do Poder  Executivo. 

Art.18, inciso V, da CE. 

 
Resolução 

A resolução é o ato normativo com previsão na Constituição do Estado de Goiás 
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(ar.18, inciso VI) e também na Constituição Federal (art. 59, inciso VII). É utilizada para 

regular as matérias da competência da Assembleia Legislativa na maioria das vezes tem 

efeitos apenas interna corporis, como por exemplo, o Regimento Interno da Casa. 

 
TRAMITAÇÃO 

 

Tramitação é o caminho que as proposições legislativas percorrem na Assembleia 

Legislativa. O início da tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás ocorre 

com a apresentação das proposições primeiramente na Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação, que avalia os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 

regimentalidade e de técnica legislativa. Todos os Projetos de Lei devem passar pela 

avaliação da CCJR. 

 
Relatórios 

Publicados os Projetos de Lei, os mesmos serão enviados à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR), à qual caberá analisá-los sob os aspectos 

constitucional, jurídico, legal, regimental, de técnica legislativa e redação. Uma vez na 

CCJR, o projeto será destinado a um Deputado para elaborar um relatório, analisando o 

projeto, manifestando-se pela sua aprovação ou pela sua rejeição. 

Nessa oportunidade, o Deputado pode, inclusive, por meio de emendas, modificar 

algum dispositivo do projeto, acrescentar outros, suprimir aqueles que considerar 

desnecessários ou até mesmo modificar totalmente o projeto mediante a apresentação do 

chamado “substitutivo” . 

O relatório, lido e aprovado por maioria simples, constituirá parecer da comissão, 

exceto no caso do voto em reparado apresentado por outro Deputado membro da 

comissão. 

 
Funcionamento de uma reunião de comissão 

A composição das Comissões está baseada no princípio da divisão do trabalho, 

para que os parlamentares possam examinar com mais precisão os projetos que  tramitam 

na Casa, analisando os detalhes técnicos e jurídicos, identificando os méritos e as falhas, 

ouvindo autoridades e especialistas na matéria neles tratada, propondo-lhes eventuais 

alterações e aperfeiçoamentos. 

Nenhum Deputado pode fazer parte, como membro titular, de mais de uma 
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Comissão Permanente. 

O Presidente será, nos seus impedimentos, substituído por Vice-Presidente, na 

sequência ordinal, e, na ausência deles, pelo membro mais idoso da Comissão. 

O Presidente pode funcionar como Relator ou Relator substituto, mas para isso, 

deve deixar, momentaneamente, o posto de presidente da Comissão, além disso, ele 

também tem direito a voto nas deliberações da Comissão. 

Os trabalhos das Comissões são iniciados com a presença de, pelo menos, metade 

de seus membros, ou com qualquer número, se não houver matéria sujeita a deliberação, 

e obedecerem a seguinte ordem: 

 
I - discussão e votação da ata da reunião anterior, podendo haver pedido de dispensa da 

Ata; 

II - expediente: 

a) sinopse da correspondência e outros documentos recebidos e da agenda da 

Comissão; 

b) comunicação das matérias distribuídas aos Relatores; 

III - Ordem do Dia: 

a) conhecimento, exame ou instrução de matéria de natureza legislativa, 

fiscalizatória ou informativa, ou outros assuntos da alçada da Comissão; 

b) discussão e votação de requerimentos e relatórios em geral; 

c) discussão e votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à 

aprovação do Plenário da Casa; 

d) discussão e votação de projetos de lei e respectivos pareceres que 

dispensarem a aprovação do Plenário da Casa. 

 
Para efeito do quórum de abertura, o comparecimento dos deputados  é verificado 

pela sua presença na Casa, e do quórum de votação por sua presença no recinto onde se 

realiza a reunião. O deputado pode participar, sem direito a voto, dos trabalhos e debates 

de qualquer Comissão de que não seja membro. As Comissões podem estabelecer regras 

e condições específicas para a organização e o bom andamento dos seus trabalhos. 

É preciso ter em mente que a nenhuma Comissão cabe manifestar-se sobre o que 

não for de sua atribuição específica e no desenvolvimento dos seus trabalhos, as 
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Comissões observam as seguintes normas: 

 
 

I - ao apreciar qualquer matéria, a Comissão pode propor a sua adoção ou a sua rejeição 

total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe 

substitutivo e apresentar emenda ou subemenda; 

II - durante a discussão na Comissão, podem usar da palavra o Autor do projeto, o 

Relator, demais membros, Líder e Deputados que a ela não pertençam; 

III - encerrada a discussão, será dada a palavra ao Relator para réplica, se for o caso, 

procedendo-se, em seguida, à votação do parecer; 

IV - se for aprovado o parecer em todos os seus termos, será tido como da Comissão e, 

desde logo, assinado pelo Presidente, pelo Relator ou Relator substituto e pelos autores 

de votos vencidos, em separado ou com restrições, que manifestem a intenção de fazê- lo; 

constarão da conclusão os nomes dos votantes e os respectivos votos; 

V - se o voto do Relator não for adotado pela Comissão, a redação do parecer vencedor 

será feita até a reunião ordinária seguinte pelo Relator substituto, salvo se vencido ou 

ausente este, caso em que o Presidente designará outro Deputado para fazê-lo; 

VI - Encerrada a apreciação conclusiva da matéria, a proposição e respectivos pareceres 

serão mandados à publicação e remetidos à Mesa até a sessão subsequente, para serem 

anunciados na Ordem do Dia. 

 
Votação no Plenário 

O processo de produção de leis, na Assembleia Legislativa, se desenvolve em 

basicamente duas etapas: a fase de Comissões e a fase do Plenário. Enquanto nas 

Comissões os projetos de lei são analisados por um pequeno número de deputados, de 

modo que eles podem avaliar as suas minúcias, no Plenário, instância de decisão final, os 

projetos de lei são submetidos à apreciação de todos os parlamentares, sendo as decisões 

tomadas em seu âmbito definitivas e irrecorríveis. 

Após passar por todas as Comissões que têm competência para apreciar 

determinada proposição, esta será enviada à Mesa com os respectivos pareceres das 

Comissões e aguardará sua inclusão na Ordem do Dia pelo Presidente da Casa, ouvida a 

reunião de Lideranças. 

Uma vez aprovado na CCJR, será o projeto encaminhado ao Plenário para votação 

do parecer da comissão, que é a proposição com que uma comissão se 
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pronuncia sobre qualquer matéria sujeita à sua estrita competência. 

Se a proposição estiver sujeita à apreciação em plenário, após todas as Comissões 

competentes terem se manifestado, apresentando parecer favorável ou não  ao Projeto de 

Lei, este deverá ser encaminhado à Mesa para que o Plenário decida, em votação, por sua 

aprovação ou rejeição. As Comissões, neste caso, fazem papel  de órgão consultivo, 

apenas manifestando sua posição quanto à aprovação ou não do Projeto de Lei. 

Ao entrar na Ordem do Dia, a apreciação das proposições pelo Plenário seguirá 

duas fases: discussão e votação. 

Durante a discussão, a proposição é debatida pelos parlamentares inscritos para 

falar. A inscrição para uso da palavra é feita diante da Mesa, antes que a discussão se 

inicie. Cada deputado, ao realizar a inscrição, deverá informar se irá se manifestar contra 

ou a favor da aprovação da proposição. Isto porque a Mesa deve moderar o debate 

concedendo a palavra a um deputado contra e a outro favorável, respectivamente e 

alternadamente. A Mesa, portanto, deve organizar duas listas de oradores: uma favorável 

e outra contra. A rigor, os oradores só podem usar a palavra uma vez e por até cinco 

minutos, durante a discussão, sendo computados nesse tempo os eventuais apartes que 

vierem a ser concedidos. 

A fase de votação ocorre imediatamente após o encerramento da discussão, com 

exceção de não haver quórum de presença para se realizá-la. O quórum para que seja 

realizada a votação é o mesmo no âmbito das Comissões, ou seja, maioria absoluta do 

total de deputados, no caso de PL. Sendo assim, antes de dar início à votação, a 

Presidência deverá verificar se há deputados presentes suficientes em Plenário através de 

registro de presença. 

A votação em Plenário, assim como nas Comissões, pode se dar pelo processo 

simbólico ou nominal. No processo simbólico, o presidente solicita aos deputados a favor 

da matéria a permanecerem como estão, sendo que os deputados contrários devem se 

manifestar, geralmente levantando a mão. O Presidente observa e declara o resultado 

obtido. Os deputados podem contestar o resultado pedindo um processo de verificação de 

votação. Neste caso, a votação simbólica é desconsiderada e realiza-se um novo 

procedimento de votação, mas agora pelo processo nominal. 

No POLITIZAR, os projetos irão passar primeiramente na CCJR. Em seguida,  as 

proposições serão distribuídas para discussão e votação nas Comissões em que a 



23  

matéria tenha relação com seu respectivo campo temático. Quem faz esse trabalho de 

distribuição e despacho das proposições é a organização do POLITIZAR. 

 
OUTRAS ESPÉCIES DE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS 

Além dos Projetos de Lei, existem outras espécies de proposições legislativas que 

deverão ser elaboradas pelos participantes  da simulação. O parecer, as emendas  e  o 

avulso são matérias constantes e de grande importância para o desenvolvimento dos 

trâmites legislativos – em Comissões ou em Plenário. O avulso, no entanto, será feito pela 

organização do POLITIZAR. Os recursos e os requerimentos são matérias cujo caráter, 

em geral, é de formalização de algum tipo de solicitação feita pelos deputados. 

 
Parecer 

Parecer é o documento pelo qual a Comissão emite sua opinião a respeito de  uma 

matéria que verse sobre o tema da mesma. Tem a função de servir de base para a tomada 

de decisão nas deliberações em Plenário. Nenhuma proposição poderá ser discutida ou 

votada sem que haja  um parecer  escrito  da  Comissão  responsável por sua apreciação, 

exceto quando a proposição tramitar em regime de urgência, neste caso o parecer poderá 

ser proferido oralmente. 

O parecer escrito deverá constar de: 

Relatório, no qual o relator faz uma exposição objetiva da  proposição, apontando 

todos os seus pontos relevantes e sua tramitação até então, com apresentação 

resumida das emendas apresentadas a ela em Comissões anteriores; Voto do 

relator, no qual o relator apresenta sua opinião sobre a proposição, objetivamente, 

indicando sua aprovação ou rejeição, total ou parcial ou versando sobre a 

necessidade de apresentação de emenda ou substitutivo; 

Parecer da Comissão, que deve constar das conclusões da Comissão, contendo 

informação dos deputados presentes, assim como especificando seus respectivos 

votos. 

 
A Comissão discute e vota o parecer apresentado pelo relator, em reunião. A escolha 

do relator é feita pelo Presidente da Comissão. Assim como no caso de necessidade de 

novo relator, este também é indicado pelo mesmo. Se a Comissão concordar com a 

opinião do relator, independente dele ser pela aprovação ou pela rejeição, o parecer 
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passa a ser parecer da Comissão também. Caso a Comissão discorde da opinião do relator, 

outro relator será apontado para elaborar um parecer que contenha a opinião da Comissão, 

este será adotado como parecer oficial após aprovação em reunião posterior. 

As decisões em reunião de Comissão serão feitas quando houver maioria de votos, 

mediante maioria absoluta dos membros presentes. Em caso de empate, predominará o 

voto do relator. 

Em caso de algum membro discordar do parecer do relator, este tem o direito de 

apresentar um “voto em separado”, o qual tem a mesma estrutura de um parecer: deve ser 

apresentado por escrito e deve ser fundamentado. Na maioria das vezes, contrapõe- se ao 

parecer do relator, de forma que contribui para sua rejeição, podendo, inclusive, tornar-se 

o parecer vencedor, vindo a ser a opinião da Comissão. 

 
Emenda 

Emenda é um tipo de proposição que vem completar outra, como um Projeto de Lei 

Ordinária, Complementar, Projeto de Código, Emenda à Constituição, Projeto de Decreto 

Legislativo etc. A emenda pode ser: 

 

Supressiva: quando suprime parte de outra proposição; 

Substitutiva: quando substitui parte ou partes de outra proposição; quando for 

alterada substancialmente, passa a denominar-se substitutivo; 

Modificativa: quando modifica outra proposição sem que haja alteração 

substancial; 

Aditiva: a que se acrescenta a outra proposição; 

Subemenda: trata-se de emenda a outra emenda; 

De redação: emenda modificativa, cuja função é tornar o texto adequado à técnica 

legislativa, corrigindo vícios de linguagem e outros tipos de inadequações. 

 
Uma proposição poderá receber ou não emenda dentro da Comissão de acordo com o 

poder conclusivo que a mesma possui; independentemente disso a fase de emendamento 

é única, seja em caso de apreciação em caráter conclusivo da Comissão, seja em caso que 

é necessária deliberação em Plenário. Quando uma proposição perde seu caráter 

conclusivo, mesmo já tendo passado por Comissões onde o projeto tenha recebido 

emendas, a fase de emendamento também é aberta em Plenário. Se a perda do caráter 

conclusivo ocorre ainda no processo de tramitação do projeto nas Comissões, a 
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próxima Comissão, caso haja, já não poderá apresentar emenda àquela proposição. Assim, 

terão validade as emendas apresentadas e aprovadas nas Comissões, sem restringir as 

possíveis emendas propostas em Plenário. 

Emendas apresentadas pelo relator do projeto de lei serão apreciadas juntamente 

com seu parecer e com as emendas dos demais deputados que o relator acatar. Caso a 

Comissão rejeite o parecer da forma que o relator emitiu, o Presidente poderá designar 

outro relator que faça que um parecer que coadune a opinião da maioria dos membros do 

órgão, sendo este o parecer vencedor. 

Qualquer emenda que apresente incoerência na formulação pode ser recusada pelo 

Presidente da Comissão; caso esta apresente assunto estranho ao projeto, vá contra o 

regimento, apresente incoerência de comando (como adicionar e modificar dispositivos 

do projeto, ao mesmo tempo), não identificar adequadamente o projeto e, principalmente, 

caso a emenda não seja compatível ao campo temático da Comissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avulso 

O avulso é uma espécie de compilado que apresenta as proposições, pareceres, 

relatórios, emendas etc, que dizem respeito a uma determinada matéria. É um histórico, 

no qual constam todas as informações referentes à proposição: quem a propôs, por quais 

Comissões passou, quais emendas foram propostas, quais foram recusadas ou acatadas. 

No POLITIZAR será entregue antes de toda votação em Plenário para que o 

deputado tome conhecimento da trajetória da proposição, desde sua elaboração até o 

momento de votação. 

 
Recurso 

Os recursos são outra espécie de proposição, cuja função é propor que se reverta 

uma decisão tomada, apelando-se para alguma instância superior. O número de 

parlamentares necessário para apresentação de recurso varia de acordo com a matéria, 

sendo este especificado no Regimento Interno da Assembleia Legislativa ao tratar de 
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cada assunto. 

 
 

Requerimentos 

Os requerimentos são uma espécie de proposição por meio da qual o deputado 

solicita a tomada de alguma providência. Listamos abaixo grande parte dos requerimentos 

listados no Regimento Interno da Assembleia Legislativa, bem como a maneira com que 

eles são deliberados. Entretanto, nem todos eles poderão ser aplicados no POLITIZAR 

para saber a maioria dos que poderão ser utilizados consulte os artigos Regimento da 

Assembleia Legislativa. 

Poderão ser verbais ou escritos, e devem ser imediatamente despachados pelo 

Presidente os requerimentos que solicitem: 

Verbais e decididos pelo Presidente. 

A palavra ou a sua desistência; 

Posse dos Deputados; 

Retificação de ata; 

Inserção de declaração de voto em ata; 

Observação de disposição regimental; 

Retirada, pelo autor, de requerimento verbal ou escrito, constante da Ordem do 

Dia; 

Verificação de votação; 

Esclarecimento sobre a ordem dos trabalhos; 

Preenchimento de lugares das comissões; 

Permissão para falar sentado. 

 
Escritos e votados com qualquer número sem discussão. 

Representação da Casa por meio das comissões externas; 

Manifestações de congratulações, solidariedade, protesto por ato público ou 

acontecimento de alta significação; 

Publicações oficiais no Diário da Assembleia. 

 
 

Escritos e votados com a presença da maioria absoluta dos Deputados sem discussão; 

Discussão e votação de proposições por capítulos, grupos de artigos ou de 

emendas; 
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Adiamento de discussão ou votação; 

Prorrogação de sessão; 

Votação por determinado processo; 

Preferência; 

Urgência. 

 
 

Escritos e votado com a presença da maioria absoluta dos Deputados, sujeitos à 

apoiamento e discussão. 

Destituição de membros da Mesa; 

Informações solicitadas ao Poder Executivo ou por seu intermédio; 

Inserção, no Diário da Assembleia ou nos anais, de documentos não oficiais; 

Nomeação de comissões especiais; 

Reunião na Assembleia e comissão geral; 

Reuniões Secretas; 

Quaisquer outros assuntos que se refiram a incidentes sobrevindos no curso das 

discussões ou ofendam o decoro parlamentar e a função de autoridades; 

Convocação de Secretário de Estado; 

Solicitação de providência a qualquer autoridade. 

 
 

O requerimento será votado na pauta da sessão do dia seguinte em que der entrada, a 

exceção do que se encontrar em regime de urgência e preferencia. 

Os requerimentos que forem rejeitados pelo Plenário só poderão ser representados na 

mesma sessão legislativa se assinados pela maioria absoluta dos Deputados. Ficam isentos 

de votação pelo Plenário os requerimentos de pesar e de benefícios coletivos 

reivindicados pela população, sendo aprovados de plano pela Mesa Diretora. 

Para maiores informações, consultar RIAL. 

 
Destaques 

Um requerimento de destaque possibilita que parte de uma proposição possa ser 

votada em separado no Plenário, ou seja, primeiro vota-se a proposição principal e depois 

se procede à votação dos destaques. O requerimento de destaque deve ser feito antes de 

ser anunciada a votação do projeto de lei a ter elementos destacados. Esse requerimento 

deve ser apresentado por 1/10  dos  deputados  ou  líderes  que representem esse número. 
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Além do requerimento de destaque, existem também destaques reservados às 

bancadas dos partidos. Neste caso, o requerimento não vai à votação e o destaque é 

concedido automaticamente. O número de destaques por partido ou bloco parlamentar é 

definido de acordo com o tamanho de suas bancadas. 

No caso da apresentação de requerimento de destaque, o texto original da matéria 

é votado sem a parte destacada. Caso o projeto seja aprovado, o elemento destacado é 

votado em seguida. Se for aprovado, volta ao texto da lei; se for rejeitado, é retirado 

definitivamente do texto. Não são permitidos requerimentos de destaque que alterem o 

conteúdo do projeto substancialmente, nem que invertam o sentido da proposição. 

 

Proporção para destaque de bancada partidária no POLITIZAR será a seguinte: 

- de 1 a 10 Deputados: 01 destaque 

- de 11 a 20 Deputados: 02 destaques 

- de 21 a 30 Deputados: 03 destaques 

- a partir de 31 Deputados: 04 destaques 

 

 
URGÊNCIA, PRIORIDADE E PREFERÊNCIA 

São formas de requerimentos que os parlamentares utilizam comumente para 

colocar projetos de grande interesse com destaque na pauta das comissões ou na Ordem 

do Dia em Plenário. Acompanhe a tabela a seguir que diferencia a utilidade de cada 

requerimento nas Comissões e no Plenário. 



29  

COMISSÕES PLENÁRIO 

 

 

 

 

 

 
 

URGÊNCIA 

 Este REQ deve ser 
Este REQ deve ser assinado por 2/3 dos 

assinado por 1/3 dos membros da comissão 
membros da comissão e aprovado pela 

e aprovado pela maioria absoluta do 
maioria absoluta. Plenário. Tem a 

Tem a finalidade de finalidade de levar a 
colocar a proposição proposição à 

(PL/PLP) em apreciação do Plenário 
apreciação imediata da Casa mesmo sem 
após aprovação do passar por todas as 

requerimento. Havendo Comissões e de acordo 
matéria em discussão, com o Regimento do 
o projeto em urgência POLITIZAR só 
será o próximo a ser poderão ser 

discutido e deliberado. deliberados dois 
 projetos em urgência 
 a cada Sessão Plenária. 

 

 

 

 

 
PRIORIDADE 

 Requerimento proposto 
 por 1/10 dos membros 
 da casa ou líderes que 
 representem este 

Não há possibilidade número deve ser 
de haver prioridade aprovado 

em Comissão visto anteriormente pelo 
que o requerimento Plenário e, na Ordem 

deve ser aprovado pelo do dia, fica entre as 
Plenário anteriormente. proposições em regime 

 de Urgência e de 
 tramitação 
 Ordinária. 

 

 

PREFERÊNCIA 

Qualquer deputado Qualquer deputado 
pode pedir ao pode pedir ao 
Presidente da Presidente da Casa e 

Comissão e cabe a ele cabe a ele conceder ou 
conceder ou não a não a preferência na 

preferência na ordem ordem de apreciação 
de apreciação das das proposições. 

proposições.  

 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS E SUAS PRERROGATIVAS 

Um dos agentes preponderantes para o funcionamento do sistema legislativo 

brasileiro é o partido político, que é composto por parlamentares eleitos por meio do voto 

popular. Cada partido apresenta uma ideologia própria que se faz representada por um 

Líder. Este possui o papel de defender o interesse partidário junto ao Colégio de Líderes 

e a outras instâncias da Casa. 
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A condição para a existência de um Líder é o tamanho do partido ao qual o 

deputado pertence. Exige-se uma representação igual ou superior a 1/6 da Casa. Caso não 

haja o número mínimo de parlamentares compondo a bancada, há a possibilidades de 

eleger um parlamentar que poderá falar em nome do  partido,  porém  não apresentará as 

prerrogativas de um Líder. Outra figura presente na Assembleia Legislativa é a do Vice-

Líder. 

Cada Líder pode indicar Vice-Líderes, na proporção de um por quatro Deputados, 

ou fração, que constituam sua representação, facultada a designação de um como Primeiro 

Vice-Líder. Sendo representantes dos líderes eventualmente e seguindo instruções podem 

assumir o papel do líder quando forem designados para trabalhos em qualquer Comissão 

de que não seja membro, sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou 

requerer verificação desta. 

É importante destacar que tanto os Líderes como Vice-Líderes não poderão 

integrar a Mesa e permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação 

venha a ser feita pela respectiva representação. 

Os deputados são agrupados em partidos políticos, cabendo-lhes necessariamente 

escolher um Líder e um Vice-Líder. No dia da primeira reunião partidária, que antecede 

a simulação, será feita a escolha dos Líderes. 

Seu principal papel é direcionar os deputados quanto à posição do partido perante 

os temas tratados em cada Comissão e em Plenário, além de estimular sua bancada a 

orientar-se pela ideologia do partido e a vivenciar a fidelidade partidária. 

É de extrema importância que os deputados sejam cuidadosos ao elegerem seu 

Líder partidário, uma vez que este deverá preservar a ideologia do partido que representa. 

Além disso, o líder detém grande poder decisório dentro da simulação. Cabe também ao 

líder definir a composição das Comissões, ou seja, alocar os deputados nos respectivos 

órgãos. 

 
Como prerrogativas o Líder poderá: 

Em qualquer tempo das sessões ordinárias, pessoalmente e sem delegação, fazer 

comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional, 

esses serão decididos pelo presidente da mesa; 

Participar, pessoalmente, dos trabalhos de qualquer comissão de que não seja 

membro, sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer 



31  

verificação desta; 

Através de requerimento poderá encaminhar a votação de qualquer proposição 

sujeita à deliberação do Plenário, podendo se pronunciar por tempo não superior 

a um minuto, no intuito de orientar sua bancada. 

Indicar à Mesa os membros da bancada para compor as Comissões e, a qualquer 

tempo, substituí-los. 

 
COLÉGIO DE LÍDERES E SUA ORGANIZAÇÃO 

A finalidade deste órgão é a permuta de informações acerca das intenções 

parlamentares de cada partido – sejam nas Comissões ou no Plenário –, assim como ser 

um espaço para tomada de decisões, acordos e encaminhamentos dos Líderes ou do 

Presidente da Casa. 

Logo no primeiro dia da simulação ocorrerá a primeira reunião do Colégio de 

Líderes para a composição da Mesa Diretora e dos cargos em comissões. Após isso, todas 

as reuniões de líderes serão juntamente com a Mesa Diretora – Presidente da Casa 

– para a definição das pautas a serem apreciadas em Plenário. 

 

 

REUNIÃO DE PARTIDOS 

A dinâmica da reunião partidária é livre, ou seja, ficam a cargo de cada partido o 

formato e os critérios do processo. 

Na Simulação, chamamos de reunião partidária as reuniões que os partidos ou 

blocos realizam para retirar posicionamento sobre as questões em agenda e para a 

definição do Líder do Partido na Assembleia Legislativa – cargo partidário mais 

importante da simulação. 

O objetivo dessas reuniões é que o líder do partido ou do bloco possa receber a 

demanda dos deputados da respectiva agremiação e sempre orientar sua bancada para que 

possam tomar decisões que representem os interesses de sua legenda ou grupo. 

 
PRESIDENTE DA CASA 

Ao presidente da Casa cabe, dentre outros atributos previstos no RI, art.15 ao 

art.17 : 
 
 

Presidir as sessões; 

Formular a agenda e a Ordem do Dia; 
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Anunciar o número de deputados presentes em Plenário; 

Zelar pelo prestígio e decoro; 

Conceder a palavra aos parlamentares; 

Despachar requerimentos; 

Determinar o arquivamento de proposição; 

Convidar Relator para esclarecer parecer; 

Advertir o orador, quanto ao tempo de que dispõe; 

Convidar o orador a se declarar; 

Interromper o orador que se desviar da questão (advertindo-o ou retirando-lhe a 

palavra); 

Suspender ou levantar a sessão; 

Substituir o Governador ou o Vice-Governador, quando ausentes. 

 
 

COMO FAZER UM PROJETO DE LEI 

 
I - Da Estruturação das Leis 

A lei é estruturada em três partes básicas: 

 
 

1) Parte preliminar: 

Epígrafe 

- Titulo designativo da espécie normativa; 

- Identificação Numérica; 

- Ano de promulgação; 

- Caracteres maiúsculos; 

- Negrito; 

- Centralizado; 
 

 

Ementa 

- Explicita o objeto da lei, de modo conciso e sob a forma de título; 

- Caracteres que a realcem (à direita). 
 

 

Preâmbulo 

- Indica o órgão ou instituição competente para prática do ato e sua base legal. 
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- Enunciado do objeto (ementa e Art. 1º). 

- Indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas (Art. 1º). 

 
 

2) Parte normativa: 

- Texto de normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada. 

 
 

3) Parte final: 

- Disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas. 

- Disposições transitórias. 

- Cláusula de vigência (quando couber). 

- Cláusula de revogação (quando couber). 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

1) O Art. 1º é diferente da ementa, pois, além de indicar o objeto da lei, indica também o 

âmbito de aplicação das leis. 

 

2) Os projetos de lei têm a peculiaridade de apresentarem após as disposições normativas 

uma “justificação”, um espaço destinado à argumentação, e com essa convencer os 

legisladores a aprovarem o projeto. 

 
II. Da Articulação das Leis 

Os textos legais serão articulados da seguinte forma: 

A unidade básica de articulação é o artigo (Art.), com numeração ordinal até o  nono   

e cardinal a partir deste. 

Os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou incisos, e analogamente: 

- os parágrafos em incisos; 

- os incisos em alíneas; 

- as alíneas em itens. 

Representados por: 

- Parágrafos: sinal gráfico “§”, seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a 

partir deste; 

- Incisos: algarismos romanos; 

- Alíneas: letras minúsculas; 
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- Itens: algarismos arábicos. 

 
 

III. Da Redação das Leis 

As leis devem ser redigidas de forma clara, precisa e com ordem lógica, para tanto 

deve obedecer aos seguintes princípios: 

Para obtenção de clareza 

- Usar palavras e expressões em sentido comum; 

- Usar frases curtas e concisas; 

- Orações em ordem direta; 

- Uniformidade do tempo verbal (presente ou futuro simples do presente); 

- Pontuar de forma judiciosa, evitando os abusos estilísticos. 

Para obtenção de precisão 

- Articular a linguagem (técnica ou comum), de modo a permitir a perfeita compreensão 

do objetivo e alcance que o legislador pretende estabelecer; 

- Expressar a ideia, quando repetida, por meio das mesmas palavras; 

- Evitar o uso de expressões ou palavras com duplo sentido; 

- Evitar o uso de expressões locais ou regionais; 

- Usar apenas siglas consagradas pelo uso; 

- Grafar por extenso as referências a números ou percentuais. 

Para obter a ordem lógica 

- Restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio; 

- Expressar através dos parágrafos os aspectos complementares e exceções ao enunciado 

no “caput” do artigo; 

- Promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens. 

 
 

IV. Da Justificativa 

A justificação deve ser grafada após as disposições normativas e antes do fecho, 

por meio de um título, com os dizeres “JUSTIFICAÇÃO”, com caracteres maiúsculos, 

em negrito e centralizado. Em seguida, por meios de um texto dissertativo- argumentativo 

comum, a argumentação que têm por objeto convencer os legisladores a aprovarem o 

projeto. 
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MODELO DE UM PROJETO DE LEI 

 

 

 

 

 

 
Estado de Goiás 

Assembleia Legislativa 

 
PROJETO DE LEI NºXX DEXXXX DEXXXXX DE XXXX. 

 
 

Dispõe sobre a inclusão da disciplina de 

noções básicas de direito constitucional e 

cidadania na grade curricular das redes pública 

e privada de ensino do Estado do Goiás. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO GOIÁS, nos termos do 

artigo 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art.1° - Fica determinada que, no currículo das escolas de ensino médio das redes 

pública e privada de ensino, no âmbito do Estado de Goiás, deverá ser incluída a disciplina 

"Noções Básicas de Direito Constitucional e Cidadania". 

§ 1° A disciplina "Noções Básicas de Direito Constitucional e Cidadania" será 

ministrada com enfoque na Constituição Federal do Brasil e nos princípios de cidadania. 

§ 2° Além do enfoque da Constituição Federal do Brasil, deverá também abranger 

noções da Lei Orgânica do Estado de Goiás. 

Art.2° - A disciplina de Noções Básicas de Direito Constitucional e Cidadania 

CLÁUSULA deverá ser ministrada a partir do primeiro ano do ensino médio. 

DE 

VIGÊNCIA 
Parágrafo Único - Deverão ministrar essa disciplina os professores graduados em 

Direito que tenham pós-graduação ou que estejam se especializando em Direito 

Constitucional. 

Art.3° - Caberá aos órgãos competentes do Estado de Goiás a expedição das 

demais normas complementares para o cumprimento desta Lei. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
SALA DAS SESSÕES, emXX deXXXXXX de XX. 

Deputado 
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JUSTIFICATIVA 
 

 

O projeto em tela tem por finalidade instituir noções de Direito Constitucional nas 

redes pública e privada de ensino médio, visto que entendemos ser necessária a 

implementação nas escolas de conhecimentos jurídicos constitucionais e de cidadania, 

devido a importância que estes Direitos representam em uma sociedade democrática. 

 
 

Aprendendo noções básicas de direito, os alunos certamente ampliarão os seus 

conhecimentos e passarão a exercer direitos até então inimagináveis por eles, pois 

infelizmente no nosso país, na grande maioria das vezes, somente os acadêmicos de 

direito têm a oportunidade de conhecer os seus direitos. 

 
 

Por fim, para reforçar a importância do presente projeto é sabido que o Direito 

Constitucional é à base de uma sociedade, assim, conhecer a sua estrutura básica se torna 

extremamente importante ao exercício da cidadania. Proporcionar aos jovens estudantes 

do Estado de Goiás o conhecimento de tópicos jurídicos relevantes, sem dúvida alguma 

os capacitará ao exercício de uma vida civil e política plena e realizada, dando-lhe 

inclusive a oportunidade de participação no processo político brasileiro. 

Desta forma, devido à relevância do tema, conto com o apoio dos nobres 

parlamentares para a aprovação do projeto de lei. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o bom andamento da Simulação, é recomendável que os participantes 

conheçam a realidade do trabalho desempenhado pela Assembleia Legislativa do Estado 

de Goiás, tendo em vista que a viverão intensamente por quatro dias. 

É com o intuito de elucidar as maiores questões da Simulação que elaboramos 

cuidadosamente este Guia, a fim de que mesmo o participante menos familiarizado com 

o assunto possa se integrar e tirar maior proveito do POLITIZAR. 

Esperamos que este seja um material que ajude o participante não somente como 

um orientador da Simulação, mas também um esclarecedor de como são tomadas as 

decisões do âmbito do Legislativo Estadual. Afinal, se preocupar com a política é 

fundamental. 

 

 

Vamos POLITIZAR! 
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ANEXO I 

PROJETO 

 
A equipe do POLITIZAR será formada por estudantes de graduação. A organização estará 

dividida em três coordenadorias, subordinadas à coordenadoria docente. Cada uma das 

coordenações será responsável por um aspecto, antes e durante a simulação: 

 

Coordenadoria acadêmica: será responsável pela elaboração de material preparatório para 

os deputados que irão participar da simulação (guia de estudos e regimento interno do 

POLITIZAR) e pelo treinamento dos participantes e organizadores. Durante a simulação, 

os membros da coordenadoria acadêmica irão assessorar nas comissões e nas mesas 

diretoras nos papeis de secretários. 06 integrantes. 

 

Coordenadoria administrativa: Terá a atribuição de estruturar e oferecer suporte logístico 

à simulação, além de gerir os recursos financeiros. A Coordenadoria Administrativa 

garante o funcionamento da simulação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. 04 

integrantes. 

 

Coordenadoria de comunicação: Será responsável pela estrutura de divulgação, pela 

assessoria de imprensa, pelo gerenciamento do Projeto POLITIZAR, e pela produção de 

materiais para os repórteres (guia de imprensa) do POLITIZAR. Na simulação, a 

coordenação se dividirá entre a edição do jornal, do site e da assessoria para meios 

externos e relações públicas. 05 integrantes. 
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ANEXO II 

PARTICIPANTES 

 

 
Participarão do evento, 41 simulando deputados, 41 simulando assessores parlamentares 

e 6 simulando jornalistas, além dos participantes do Projeto estarão presentes também no 

evento cerca de 21 organizadores, realizando diversas funções. 

 
Os 41 estudantes que simularão as funções dos parlamentares estarão divididos em 

partidos seguindo a maior proporção apresentada na 19ª Legislatura que vai de 2020 a 

2022 da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Foi levada em conta também a 

diversidade entre os perfis ideológicos de esquerda, centro e direita. Foram escolhidos 

pela organização os seis partidos da Casa com o objetivo de manter a fidelidade e 

representatividade ideológica dos partidos na simulação. Os partidos realizarão Reuniões 

Partidárias antes e durante a simulação. 

 
 


