a) pelas conclusões;
b) com restrições;
c) em separado, não divergente das conclusões.
Parágrafo único. Sempre que adotar parecer com restrições, é
obrigado o membro da Comissão a enunciar em que consiste a
divergência.
Art. 88. Para facilidade do estudo das matérias na Comissão, o
Presidente poderá dividi-las, distribuindo cada parte a um Relator, mas designando um Relator Geral, de modo que se forme
parecer único.
Art. 89. As Comissões, para desempenho de suas atribuições,
poderão realizar, desde que indispensáveis aos esclarecimentos
de aspectos que lhes cumpre examinar, diligências que reputarem necessárias, não importando na dilatação dos prazos previstos, neste Regimento.
*Parágrafo único. Admitir-se-á a contagem em dobro do prazo
regimental desde que o objetivo da diligência justificar a dilatação, que será decidida pela maioria dos membros da Comissão,
excetuando-se os projetos que tramitam em Regime de Urgência.
*Redação dada pela Resolução nº 614, de 15.12.10, D.O. de 21.12.10.

Art. 90. É permitido, a qualquer Deputado, assistir às reuniões
das Comissões, tomar parte nas discussões, apresentar exposições escritas ou sugerir emendas.
Art. 91. Qualquer membro da Comissão poderá levantar Questão de Ordem, desde que se refira à matéria em deliberação,
competindo ao seu Presidente decidi-la, com recurso para a
própria Comissão, e desta para o Plenário, nos termos do art.
66, deste Regimento.
Art. 92. As Comissões contarão com assessoramento técnico, a
cargo da Coordenadoria das Assessorias Técnicas, a qual fará
a distribuição das matérias, entre os assessores nelas lotados.
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Art. 93. O Deputado, investido na condição de Relator, poderá solicitar à Coordenadoria das Assessorias Técnicas, estudos
para a elaboração do parecer.
Parágrafo único. Será de 5 (cinco) dias, o prazo para fornecer os
elementos solicitados, ou de 2 (dois) dias, se a matéria estiver em
regime de urgência ou prioridade, contando-se o prazo, a partir
do recebimento da solicitação na Coordenadoria das Assessorias
Técnicas, contado na forma do art. 362, deste Regimento.
Art. 94. Caso o pedido seja formulado por Presidente de Comissão,
o trabalho de pesquisa terá caráter de preferência, salvo recomendação, em contrário, da maioria dos membros da Comissão.
§ 1º O prazo para as Assessorias Técnicas será de até 5 (cinco) dias.
§ 2º Na hipótese de os pedidos serem feitos por Deputados, que
não sejam Relatores ou Presidentes, os trabalhos de pesquisas
das Assessorias Técnicas obedecerão a ordem cronológica de
recebimento, e terão o prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 95. Em nenhuma hipótese deverá ser exigido do assessor manifestação verbal, ou de imediato, a não ser que ele se sinta, suficientemente, habilitado para tanto, e manifeste o desejo de fazê-lo.
SEÇÃO XIII
DA ADMISSIBILIDADE E DA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS
PELAS COMISSÕES
Art. 96. Antes da deliberação do Plenário, ou quando este for
dispensado, as proposições, exceto os requerimentos, dependem de manifestação das Comissões a que a matéria estiver
afeta, cabendo:
I - à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em caráter preliminar, o exame de sua admissibilidade, no todo ou em
parte, sob os aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica de redação legislativa,
pronunciar-se sobre seu mérito, quando for o caso, e examinar,
em fase final de tramitação, os aspectos de sua competência,
em razão de emendas, substitutivos e pareceres oferecidos pelas demais Comissões;
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