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RELATÓRIO FINAL 

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE MUDANÇAS NO 

REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 Em dois de setembro de dois mil e treze, em Sessão Ordinária, foi 

aprovado o Requerimento protocolizado sob no 7635 - DAP, de autoria do 

Deputado Pedro Lupion, requerendo a constituição de Comissão Temporária 

Especial para Análise de Mudanças no Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná.  

 

 Na Sessão Ordinária de quatro de setembro de dois mil e treze foi 

lido no Expediente o Comunicado do Presidente solicitando aos senhores Líderes 

a indicação dos membros da Comissão Especial, em número de sete. 

 

 Com a indicação dos Líderes foi editado o Ato do Presidente no 21, 

de 9 de setembro de 2013, publicado no Diário Oficial da Assembleia no 503, de 

10 de setembro de 2013, com a seguintes composição da Comissão Especial:  

PARTIDO DEPUTADO TITULAR DEPUTADO SUPLENTE 

PMDB CAÍTO QUINTANA TERUO KATO 

PMDB NEREU MOURA WALDYR PUGLIESI 

PSDB BERNARDO CARLI NELSON GARCIA 

DEMOCRATAS PEDRO LUPION NELSON JUSTUS 

PT TADEU VENERI ENIO VERRI 

PRB/PSB/PSC PASTOR EDSON WILSON QUINTEIRO 

PP/PV/PSL RASCA RODRIGUES BELINATI 

 

Em quatro de dezembro de 2013 o Líder do PSDB, através do 

Requerimento protocolizado sob no 10.513-DAP, solicitou a substituição do 

Deputado Bernardo Carli pelo Deputado Alceu Maron Filho. 
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 Em doze de fevereiro de 2014 o Líder do Bloco PP/PV/PSL, através 

do Requerimento no 574-DAP, solicitou a substituição do suplente Deputado 

Belinati pelo Deputado Adelino Ribeiro. 

 

 Em vinte e cinco de setembro de 2013 foi instalada a Comissão 

Especial para análise das propostas de alteração do Regimento Interno. Nessa 

oportunidade foi eleito Presidente da Comissão o Deputado Pedro Lupion e 

Relator o Deputado Pastor Edson Praczyk. A Ata foi publicada no Diário Oficial da 

Assembleia no 520, de 7 de outubro de 2013. 

 

 A segunda reunião da Comissão Especial foi realizada em vinte e 

três de outubro de 2013, cuja Ata foi publicada no Diário Oficial da Assembleia no 

537, de 30 de outubro de 2013. Nessa reunião foram discutidos métodos de 

trabalho e a necessidade de todos os membros e respectivas assessorias 

receberem o arquivo do Regimento Interno a ser discutido nas reuniões. 

 

 A terceira reunião da Comissão Especial foi realizada em 30 de 

outubro de 2013, cuja Ata foi publicada no Diário Oficial da Assembleia no 541, de 

6 de novembro de 2013.  Nessa reunião foram discutidos os artigos 5o ao 32, 

destacando-se a composição da Mesa da Assembleia, a questão da reeleição e 

da data da eleição da Mesa para as terceira e quarta sessões legislativas. 

Discutiu-se também a necessidade da Comissão de Constituição e Justiça ter 

dois Vice-Presidentes, o que foi aprovado pelos membros da Comissão Especial. 

As Comissões Permanentes também foram reestruturadas a fim de que temas 

afins fiquem melhor definidos nas atribuições dessas Comissões. 

 

 A quarta reunião da Comissão Especial foi realizada em seis de 

novembro de 2013, cuja Ata foi publica no Diário Oficial no 550, de 20 de 

novembro de 2013. Nessa reunião foi discutida a nova composição das 

Comissões, tema cuja discussão foi iniciada na terceira reunião. Iniciou-se, 

também, nessa reunião a discussão sobre o processo de tramitação das 
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proposições nas Comissões, especialmente na Comissão de Constituição e 

Justiça. 

 A quinta reunião da Comissão Especial foi realizada em 20 de 

novembro de 2013, cuja Ata foi publicada no Diário Oficial da Assembleia 

Legislativa no 555, de 28 de novembro de 2013. Foram discutidos nessa reunião 

os artigo 34, 35 e 57, reduzindo-se o número de comissões permanentes e 

reestruturando a divisão de competências entre as mesmas. Discutiu-se também 

as regras para o funcionamento de Comissões Parlamentares de Inquérito, 

especialmente o que diz respeito ao efetivo funcionamento dessas comissões 

temporárias. Incluiu-se prazo para a entrega dos relatórios finais, haja vista que 

muitas comissões temporárias são encerradas e não apresentam o relatório final. 

Foi também incluído prazo para que a presidência encaminhe as conclusões do 

relatório final.  

 

 A sexta reunião da Comissão Especial foi realizada em vinte e sete 

de novembro de 2013, cuja Ata foi publicada no Diário Oficial da Assembleia no 

557, de 2 de dezembro de 2013. Nessa reunião discutiu-se dos artigos 64 ao 104, 

conforme pauta apresentada pelo Presidente da Comissão. 

 

 A sétima reunião da Comissão Especial foi realizada em dois de 

dezembro de 2013, cuja ata foi publicada no Diário Oficial da Assembleia no 559, 

de 4 de dezembro de 2013. Conforme pauta apresentada pelo Presidente da 

Comissão foram discutidos os artigos 105 ao 129. 

 

 A oitava reunião da Comissão Especial foi realizada em quatro de 

dezembro de 2013, cuja ata foi publicada no Diário Oficial da Assembleia no 569, 

de 18 de dezembro de 2013. Discutiu-se nessa reunião a questão da 

transformação do Plenário em Comissão Geral, decidindo-se por eliminar essa 

possibilidade do Regimento Interno. Foram discutidos ainda artigos que tratam da 

ordem interna. 
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 A nona reunião da Comissão Especial foi realizada em dezoito de 

dezembro de 2013, cuja ata foi publicada no Diário Oficial da Assembleia no 594,     

de 17 de fevereiro de 2014. Nessa oportunidade, foram discutidos os artigos 

cento e trinta ao cento e quarenta. Foi determinado também a elaboração de novo 

texto para o parágrafo quinto do artigo cento e vinte e seis do Regimento Interno. 

Estabeleceu-se procedimento mais claro para as retificações de ata e prazos para 

recursos em função desse procedimento. A anexação de proposições similares foi 

deliberada, criando-se procedimento em função dos inúmeros problemas que a 

omissão do atual Regimento Interno criava. Foi determinado, ainda, que as 

justificativas de proposições devem ser feitas por escrito. O atual Regimento 

Interno, em alguns artigos, abria a possibilidade para fundamentações verbais, 

mas havia em outros artigos a exigência da justificativa. Essa contradição foi 

eliminada com a aprovação do parágrafo primeiro do artigo cento e quarenta, 

exigindo-se a fundamentação por escrito das proposições. 

 

 Na Sessão Ordinária de 11 de fevereiro de 2014 foi aprovado o 

Requerimento protocolizado sob no 511-DAP, prorrogando o prazo para a 

conclusão dos trabalhos da Comissão Especial, previsto para dia 19 de fevereiro 

de 2014, ficando prorrogado para dia 21 de abril de 2014. 

 

 A décima reunião da Comissão Especial foi realizada em dezessete 

de fevereiro de 2014, cuja ata foi publicada no Diário Oficial da Assembleia no 

596, de 19 de fevereiro de 2014. Foram inseridas disposições no Regimento 

Interno normatizando a renúncia de Deputado no período de recesso, no artigo 

85, bem como, existindo retificação de ata, esta será republicada na íntegra, já 

com o texto retificado. Foram deliberadas alterações nos artigos cento e quarenta 

e cento de quarenta e seis. O Deputado Tadeu Veneri apresentou sugestões para 

alterar o processo relativo ao Regime de Urgência, sendo distribuído o texto aos 

demais membros para conhecimento e discussão na próxima reunião. Foram 

deliberadas alterações no artigo duzentos e três, relativo ao processo de Redação 

Final das proposições. Foram discutidas as alterações até o artigo duzentos e 

quarenta e três do Regimento Interno. 
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 A décima primeira reunião da Comissão Especial foi realizada em 

dezenove de fevereiro de 2014, cuja ata foi publicada no Diário Oficial da 

Assembleia no 599, de 24 de fevereiro de 2014. Nessa oportunidade foi excluída 

do Regimento o Capítulo XII que trata da criação, incorporação, fusão e 

demembramento de municípios, considerando a falta de autorização legal para 

que essa competência seja exercida pela Assembleia. Todo o Capítulo relativo à 

Comissão de Ética foi remodelado, conforme sugestão do Deputado Pastor Edson 

Praczyk. Foi aprovada também a disposição que remete ao arquivo as 

proposições de Deputado que renunciar ao mandato. Foi discutida e aprovada a 

sugestão para as reuniões do Colégio de Líderes que, regulamentando o alcance 

das decisões dos Líderes, em conjunto com o Presidente da Casa. Conforme 

sugestão da Comissão de Orçamento, foi reformulado o procedimento de análise 

das peças orçamentárias, considerando que atualmente o processo é totalmente 

digital. Nessa reunião foram estabelecidas normas para a entrega do relatório 

final das comissões parlamentares de inquérito, estabelecendo prazos e quais os 

documentos devem ser entregues à Mesa. 

 

 A décima segunda reunião da Comissão Especial foi realizada em 

vinte e quatro de fevereiro de 2014, cuja ata foi publicada no Diário Oficial da 

Assembleia no 608, de 12 de março de 2014. Nessa oportunidade foi excluída. 

Nessa fase dos trabalhos da Comissão, deliberou-se por retornar a diversos 

pontos do Regimento Interno que ficaram pendentes. Aprovou alteração no artigo 

sexto, nos artigos dez, onze, treze, dezessete, vinte e dois. Foi deliberado que os 

Atos da Comissão Executiva devem ser publicados sempre com as três 

assinaturas. Foram aprovadas alterações nos artigos vinte e três, vinte e quatro, 

cinqüenta e cinco. Foram estabelecidos diversos prazos, haja vista que existiam 

deliberações, mas não havia prazo para cumprimento das mesmas. Foram 

aprovadas, ainda, alterações nos artigos sessenta e nove, noventa e quatro, 

cento e quatro. Foi excluída do regimento a possibilidade de realização de 

sessões secretas. Nessa reunião foi deliberada mais uma vez alterações quanto à 

tramitação do Requerimento de Urgência, ficando a aprovação do texto final para 

a próxima reunião. 
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 A décima terceira reunião da Comissão Especial foi realizada em 

doze de março de 2014, cuja ata foi publicada no Diário Oficial da Assembleia no 

621, de 31 de março de 2014. Nessa reunião foi alterada a redação do artigo 11 

do Regimento, que trata dos casos de dissolução de blocos parlamentares. Foi 

deliberada também a redação do art. 49, que trata de Comissão Permanente e o 

art. 98, versando sobre a inscrição de oradores no Grande Expediente das 

Sessões Ordinárias. Foram reformuladas as normas para o pedido de Regime de 

Urgência na tramitação de proposições, adequada a redação de artigos que 

tratam da Comissão de Orçamento. Foi tratado, ainda, dos projetos de código. 

Iniciou-se a discussão do Capítulo do Decoro Parlamentar e Código de Ética. Foi 

sugerida também mudança para o processo de votação secreta no único caso 

previsto no Regimento, que é a eleição de Conselheiro do Tribunal de Contas. 

 

 A décima quarta reunião da Comissão Especial foi realizada em 

trinta e um de março de 2014, cuja ata foi publicada no Diário Oficial da 

Assembleia nº 623, de 2 de abril de 2014. Nessa oportunidade foi discutida a 

regulamentação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Considerando as 

dúvidas levantadas pelo Deputado Nereu Moura, o Presidente, Deputado Pedro 

Lupion determinou a impressão do texto relativo ao Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar para a análise dos membros da Comissão, marcando outra reunião 

para o dia 2 de abril, destinada à conclusão dos trabalhos. 

 

 A décima quinta reunião da Comissão Especial foi realizada em 

dois de abril de 2014, cuja ata foi publicada no Diário Oficial da Assembleia  de 3 

de abril de 2014. Nessa oportunidade foi discutida a regulamentação do Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar. Foram encerrados os trabalhos e aprovado este 

Relatório Final da Comissão Especial. 
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CONCLUSÕES 

 

 Finalizado o trabalho da Comissão Especial destinada a analisar 

propostas de reformas no Regimento Interno, elaborou-se Projeto de Resolução 

com o novo Regimento Interno, que integra este Relatório Final na forma de 

Anexo. 

 

 A Comissão Especial encaminha o Projeto de Resolução para 

análise da Comissão Executiva, conforme determina o Regimento Interno, 

acompanhado de todas as Atas das reuniões, acompanhadas da publicação no 

Diário Oficial da Assembleia. 

 

 Sala das Sessões, 2 de abril de 2014. 

 

 

 

Deputado PEDRO LUPION 

PRESIDENTE 

 

 

Deputado PASTOR EDSON PRACZYK 

RELATOR 

 

 

 
Deputado CAÍTO QUINTANA 

MEMBRO 
 
 

 

Deputado NEREU MOURA 
MEMBRO 
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Deputado RASCA RODRIGUES 
MEMBRO 

 
 
 
 

Deputado ALCEU MARON FILHO 
MEMBRO 

 
 
 
 

Deputado TADEU VENERI 
MEMBRO 


