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Q SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS 

PODER LEGISLATIVO ESTADUAL 

Natália de .Miranda Freire - Gerente na área de  Ass essoramenta 
Legislativo. lotaaa na Secretaria Temático-Processual 

António Geraido Pinto - Assessor da Mesa. lotado na Secretaria - 
Gerai e corn  atuação no Plenario 

r 
A Assembléia L,egislativa-o orgão do Poder Lcgisl ativo do Estado-compete o exercicio de reievantes 

funções. que se desdobram cm: função constituinte: função legislativa: função meramente deliberativa: 
unção fiscalizadora: função iuleadora: e função politico par lamentar . 

Tais funções são exercidas pelos Deputados. enquanto membros do Poder. que tem no Plenário seu 
drgão deliberativo por excelência. 

Paralelamente a este. figuram as comissões técnicas, como órgãos de composição mais restrita. porem 
Lie fundamental importãncia. uma vez que e nelas que os assuntos trazidos à consideração da Casa devem 
ser examinados com maior cuidado c tão detalhadamente quanto possível. 

1— Função Constituinte 

A Assembléia Legislativa exerce função constituinte quando. na  condição de Assembléia Estadual 
Constituinte. sem prejuízo de suas atribuições legislativas ordinárias. elabora a Lei Fundamental do Estado 
- a Constituição -. bem assim quando, vigente aquela. e considerada necessária sua reforma. elabora 
emendas ao seu texto. sezundo normas nele mesmo estabelecidas. 

Pelo tato de a Constituição conienr a um óreão constituído o poder de emenda-la. aquele recebe a 

denomutação de Poder Constituinte Instituido ou Constituído. 
Como esse poder deriva do Poder Constituinte Originário. atribui-se-lhe o e.xerctcio do Poder 

Constituinte Derivado. ou da Competência Constituinte Derivada. 

Ensina ANNA C.ANDIDA DA CUNHA FERRAZ: 
"A primeira especíe de Poder Constituinte Insriruido é o Poder que rnien•ern para rever e 

modificara própria L onstttttictio. ou seta. n ppdierConctt tuint e Lie Reei cachou  o PndcrCnn cruutnl e 
Reformador  corro o intitula Nelson de Sousa Sampaio. t ... t 

A segunda espécie de Poder Constituinte Ins 'ruído  é o Poder Cons tituinte Decorrente. 

Essa modalidade de Poder Constitumre. prevista na Constituição. intervem para exercer uma 
tarefa de caráter nitidamente constituinte. qual sela a de estabelecer a or?ani_ação fundamental 
de entidades componentes do Estado Federal' (in Poder constituinte dos estados-membros.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 1979. p. 17-191. 

A auto-organização dos Estados-membros - e. portanto. a do Estado de Minas Gerais - e prevista na 
Cons ti tuição da República, que estabelece. no art. 25: 

"Art.  25 - Os Estados oreant:am-se e regem-se peias Constituições e lets que adorarem. 

observados os princípios desta Constituição.- 
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2 — Função Legislativa  

No exercício da função legislativa. a Assembléia legisla. com  a sanção do Governador. sobre as  
matedas de competência do Estado. especificamente as relacionadas no an. 61 da Constituição Estadual.  
com  o que se estabelecem as leis estaduais. e se cumpre o princípio da legalidade. a que está sujeita a  
Administração.  

2.1 — Processo Legislativo  
Processo legislativo é o conjunto concatenado de atos preordenados tiniciativa. discussão. votação.  

sanção. promulgação e publicação. realizados pelos órgãos legislativos com vistas à formação das leis em  

sentido amplo. Seu objeto é. pois. a elaboração dos atos normativos previstos na Constituição.  
Distinguem-se rês fases no processo de elaboração das leis:  
a) fase introdutória: a iniciativa, que é a faculdade de propor projeto de lei. atribuída a pessoas ou  

órgãos. deforma concorrente ou exclusiva. E o ato que desencadeia o processo  legislativo. 
b) fase constitutiva: a deliberação e a sanção.  
É a fase de estudo e deliberação sobre o projeto proposto. a qual compreende os turnos regimentais  

de discussão e votação. seguidos da redaçãt final da matéria aprovada.  
Essa fase se completa com a apreciação, pelo Executivo. do texto aprovado pelo Legislativo. E a  

intervenção do Executivo no aperfeiçoamento da lei. Tal apreciação pode resultar no assentimento la  
sanção t ou na recusa to veto t. A sanção transforma cm leio projeto aprovado pelo Legislativo. Pode ocorrer  

expressa ou tacitamente. A sanção é expressa quando o Executivo dá sua aquiescência. formalizando-a. no  
prazo de 15 (quinze ) dias úteis contados do recebimento da proposição de lei. resultante de projeto aprovado  

pela Casa Legislativa. A sanção é tácita. quando o Executivo deixar escoar esse prazo sem manifestação  
de discordância.  

Pode o Executivo recusar sanção à proposição de lei. impedindo. dessa forma. sua tr ansformação em  
lei. Tal recusa se manifesta pelo veto. que pode ser total ou parcial. conforme atinia toda a proposição ou  
apenas pane da mesma.  

Segundo dispõe o § 2Q do art . 66 da Constituição da República. ao qual corresponde o § 49 do art . 70  
da Consmuicão do Estado. "n vem parcial somente anraneerd testo integral de artigo. de pard crmo.  de  
inciso ou de a linea ".  

O veto pode ter por fundamento a inconstitucionalidade da proposição de lei ou a sua inconveniência.  
No primeiro caso. há um mouvo estntamente jurídico: a incompatibilidade com a  Lei  Maior. No segundo  
caso, hã um motivo estritamente político. que envolve uma apreciação de vantagens e desvantagens: se o  

Executivo julgar a proposição contrária ao interesse público, opor-lhe-ã veto.  

c) fase complementar ou de aquisição de eficácia, que compreende a promulgação e a publicação  
da lei.  

A promulgação o ato que declara e atesta a existência da lei. indicando que esta é válida e executável.  
Caberá ao Chefe do Executivo. ou ao Presidente da Casa Legislativa. se  o primeiro não a promover. no prazo  
de 48 horas. nos casos de sanção tácita e de rejeição do veto. A publicação segue-se à promulgação e. em  
nosso sistema. é o meio de tornar a norma conhecida. vigente e eficaz.  

Os assuntos submetidos à apreciação da Assembléia são encaminhados a comissões de Deputados.  

constituídas na forma regimental. ames de serem levados a Plenário para deliberação conclusiva.  

Uma vez na comissão. a matéria deve ser distribuída, por seu presidente. a um dos membros que. na  
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condição de relator e depois de examinar o assunto. propõe aos demais aquelas conclusões que entenda 
devam consumir o parecer da comissão sobre a matéria. Esse parecer. se  aceito pela maioria dos membros 
da comissão, passa a se revestir da condição de peça opinativa. por via da qual a comissão orienta o Plenário 
para que este bem decida sobre a questão. 

Verifica-se. portanto. a improp riedade técnica em que incorre o texto regimental que estabeleça 
votação  de projeto de lei. por exemplo, nas comissões. t anto quanto em Plenário. uma vez que. em regra. 

neste que as proposições são objeto de deliberação. Nas comissões. o que se deve votar é o parecer 
formulado pelo relator sobre o projeto. o qual. uma vez aprovado, passa a constituir-se em pronunciamento 
de toda a comissão e não apenas num voto do relator sobre a matéria. Depois é que o projeto sera votado. 
mas pelo Plenário, mediante a orientação do parecer da comissão. 

Esclareça-se ainda. quanto a esse aspecto do processo legislativo. que. tratando-sede peça meramente 
opinativa. o parecer não obriga o Plenário a decidir no sentido de sua conclusão. A comissão pode  opinar.  
por exemplo. pela aprovação do projeto. e o Plenário poderá rejeitá-lo. 

Oportuno também. nesse passo. é registrar a possibilidade regimental de deliberação conclusiva de 
comissões sobre determinadas matérias. 

O Regimento Inte rno da Assembléia de Minas, por seus arts. 104 e 105. estabelece : 
"Art. 104 — As comissões permanentes compete apreciar conclusivamente as seguintes 

proposições. ressalvado o disposto no art. 105: 
I—  projetos de lei que versem sobre,: 
a) declaração de utilidade pública; 
b) denominação de próprios públicos: 
c datas comemorativas e homenagens cívicas: 
II — projetos de resolução que visem a: 
a) autorizar ou ratificar a celebração de convénio peio Governo do Estado com entidade de 

direito público ou privado, nos termos do inciso XXV do an. 62 da Consútuicão do Es tado: 
b aprovar  convénio intermunicipai para modificação de limites: 
c I conceder subvenções: 
iII — requerimentos esc ri tos que solici tarem: 
u; manifestação de apiauso. regozijo ou congratulações: 
W manifestação de pesar por falecimento de membro do Poder Público; 
c) providências a órgãos da Adminis tração Estadual. 
Art. 105 — Ao Plenário sera devolvido o exame. global ou parcial. do mérito de proposição 

apreciada conclusivamente pelas comissões. se, no prazo de quarenta e oiro horas. contado da 
publicação da decisão no Diário do Legislativo. houver requerimento de um décimo dos membros 
da Assembléia." 

Como se ve. o legislador excepcionou expressamente. no an. 104. aqueles casos que considerou 
assuntos de análise mais simples e que. por essa razão, poderiam esgotar sua tramitação. normalmente. nas 
comissões. sem a necessidade de virem a sobrecarregar as pautas de Plenário. reservadas estas à apreciação 
de matérias mais complexas. E. em seguida, pelo  art. 105. abriu a possibilidade de devolver-se ao Plenário 
o exame de tais proposições. pela forma a li  prescrita numa indicação clara de que. mesmo nesses casos. a 
deliberação conclusiva continua a ser do Plenário. que. peia forma de delegação comida no dispositivo 
anterior, transfere tal competência às comissões. 
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Esse tratamento é também dado às comissões parlamentares de inquérito. pelos arts. 113 a 115 do  
mesmo diploma. com  o que se venfica que o rato de a matéria ser objeto de deliberação conclusiva de  
comissões não significa. necessariamente. tratar-se de assunto de fácil exame e. muito menos. matéria de  

menor importância.  

De qualquer modo. o que é preciso fic ar  claro é que. somente por disposição expressa. pode ser  
admitida tal forma de exceção regimental: a regra. repetimos. é a decisão peio Plenário.  

Finalmente. há que se registrar. ainda. a exceção prevista no art. 199 do Regimento Interno da  
Assembléia Mineira. do qual decorre a refeição do projeto de lei que receba parecer contrario. quanto ao  

mérito. de todas as comissões a que tenha sido distribuído.  

Também nesse caso. a proposição é arquivada sem que sobre eia se pronuncie o Plenário e. tal como  

nos outros casos. por força de norma regimental expressa.  

Essa norma. a liás. constitui disposição que se vem repetindo em sucessivos diplomas regimentais do  
Parlamento Mineiro, podendo ser encontrada. segundo fórmulas equivalentes. cm outros diplomas miemos  
,ira em vigor. A título de exempio. cite-se o disposto no art . 133 do Regimento inte rno da Camara dos  
Deputados.  

Quando discorremos acerca das funções cometidas às Assembléias Legislativas pela ordem constitu-
cional vigente, tecemos considerações sobre o divisor de águas que separa os dois grandes momentos em  
que ocorre o exercício dessas funções: a apreciação das matérias peias comissões e. depois. peio Plenário.  

Agora. ao falarmos sobre a primeira das funções do Poder Legislativo. sua função precípua. a  
elaboração legislativa. não poderíamos deixar de registrar um interessante aspecto que se verifica também  

— e principalmente —. nos procedimentos que. em nosso direito legislado. intitulamos de Processo  
Legislativo.  

Na maiori a dos diplomas regimentais. tanto nos Estados como nos Municípios. segue-se o principio  
— consagrada tradicionalmente em ambas as Casas do Congresso — de se estabelecer. para a generalidade  
das proposições submetidas a apreciação. formas de procedimento complexas. que propiciam ao legislador  
o reexame da matéria pela observância de duas ou trêsases processuais, nas quais o assunto é analisado  

pelas comissões e votado pelo Plenário.  

Tais fases denominam-se. geralmente. turnos. como se vé nos Regimentos inte rnos do Senado Federal.  
da Camara dos Deputados e da Assembléia Mineira e em numerosos outros textos. tanto estaduais. como  
municipais. E. embora o tratamento desse aspecto dos procedimentos legislativos não sela uniforme nesses  
diplomas. verifica-se que a origem de tal repetição repousa na preocupação de se permitir a retificação  de 
enganos. o preenchimento  de  lacunas. o aperfeiçoamento c. até mesmo. a adequação a possíveis fatos  
supervenientes.  

Os dois ou trés turnos. portanto. não devem constituir repetições puras e simples de procedimentos.  
mas fase processuais sucessivas. nas quais o exame da matéria prossiga no sentido de seu objetivo final.  

Por essa razão. estabelece o Regimento Interno da Assembléia de Minas tratamento diferenciado p ara  
o exame das proposições. nos dois diferentes turnos, reduzindo a apenas uma a comissão que emite parecer  

no segundo turno. bem como limitando. neste. as possibilidades de apresen tação de emendas. Essas  
diferenças tem o objetivo de fazer com que o reexame constitua sempre uma oportunidade de aperfeiço-
amento. o que não impede que uma proposição aprovada em primeiro turno seja rejeitada no segundo.  

A esse propósito. veja-se o que dispõe o art. 196 do aludido Regimento:  

"Art. 196 —..4provado em primeiro turno. o projeto será despachado à comissão competente.  

a  fim de receber parecer para o segundo turno.  

§ P — Quando houver emendas aprovadas. o parecer conterá a redação do vencido.  
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§ 2c — Em segundo turno. o projeto sujeita-se aos pra=os e formalidades do primeiro. não  
admitida emenda prejudicada ou rejeitada.  

§ 3` — A emenda contendo matéria nova só será admitida em segundo turno. por acordo de  
Lideranças e desde que pertinente à proposição.  

§ 4 1 — A emenda. em segundo turno. é votada independentemente de parecer de comissão. -  

Antes de passarmos às considerações seguintes sobre o Processo Legislativo. entendemos de interesse  
:sciarecer o significado da expressão "redação do vencido". que encontramos no õ I° do artigo transcrito.  

isso porque não poucas tem sido as dúvidas que a expressão tem suscitado. daí decorrendo. inclusive.  
confusão com o conceito de "i•nto vencido". figura rezimental esta de sentido quase que diametralmente  
oposto ao daquela.  

Por vencido entende-se o texto dc proposição resultante de votação pelo Plenário. em que se verifique  
a aprovação de emendas. Então. sempre que a redação onginal de  uma  proposição dá lugar a  uma  outra.  
em virtude de modificações introduzidas por via da  aprovação  de emendas. essa nova redação. esse novo  
texto constitui o vencido.  

J1 voto vencido  éo pronunciamento de carater opinativo que não logra aprovação. quando do exame  
dc determinada matéria.  

Se uma comissão se reúne p ara decidir sobre o parecer proposto pelo relator designado. no exame de  
uma proposição. e esse parecer c rejeitado. ai temos um caso de voto vencido (a rt . 139, parãgraio único.  
do Retimento Interno i. 

2.1.1 — Quorum 

Em virtude das dúvidas que a questão do quorum tem suscitado. entendemos de interesse avançarmos  
um pouco mais em nossas considerações acerca do assunto. para estender os esclarecimentos que Julgamos  
piteis também aos conceitos de maioria simples e maioria absoluta.  

Já o art. 17 da Carta Magna. repetido pelo art. 55 da Constituição do Estado. estabelece que as  
deliberações das Casas do Congresso serão tomadas por maioria de votos. presente a maioria de seus  
membros. ressalvadas as exceções expressamente previstas na Constituição.  

.Aí esta o principio basico a ser observado, também por torça da  Cana  Federal. pelos Estados. no que  
concerne às Assembléias Legis lativas, e pelos Municípios. no tocante às Ornaras Municipais. E o principio  
da deliberação por maioria simples. Ou seja: se estiver presente mais da metade dos membros da Casa.  
mais da metade dos presentes decide.  

Eo que vem aser então o quorum de maioria absoluta? Éo da me tade mais de um de todos os m..^  bros  
da Casa Legislativa e não apenas dos presentes.  

Para arredar dúvidas que porventura persistam quanto ao cálculo do número correspondente às  
expressões mais da metade ou metade mais um, transcrevemos o que. a propósito. estabelece o art. 257  
do Regimento Interno desta Assembléia:  

"Art. 257 — A determinação de "quorum" será feita do seguinte modo:  
I — o "quorum" da maioria absoluta. em composição ímpar da Assembléia. obter-se-á  

acrescentando-se uma unidade ao número de Deputados e dividindo-se o resultado nor dois:  
II — o -quorum . '  tie uni terço obter-se-á:  
a) dividindo-se por três o número de Deputados. se  este for múltiplo de trés:  
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hi dividindo-se por três, acrescido de uma ou duas unidades. o número de Deputados. se  este 

não for múltiplo de três: 

111=0 "quorum" de dois terço obter-se-á multiplicando-se por dois oresultadoobtido segundo 
os critérios estabelecidos no inciso anterior: 

IV — O "quorum" de três quintos obter-se-á: 

ai dividindo-se por cinco o número deDeputados.se este for  múltiplo de cinco. e multiplicando-

se o quociente obtido por três: 

b i dividindo-se por cinco. acrescido das unidades necessárias. o número de Deputados. se  este 
não for  múltipio de cinco. e multiplicando-se o quociente obtido por três." 

Fica claro. portanto. que o conceito de quorum se aplica tanto ao número de presentes. quanto ao 
número de votantes ou de votos. neste ou naquele sentido. não se podendo falar. obviamente. em maioria 
simples. quanto a questão se referir ao número de presenças. Maioria simples é um conceito que somente 
se aplica a votações. 

Também quanto ao processo de votação a ser utilizado nas deliberações por quorum qualificado. 
importa tecer algumas considerações. 

O Regimento Interno da Assembléia de Minas prevê, por seu a rt . 261. serem Iles os processos de 
votação: simbólico, nominal e por escruunitl secreto. 

Finalmente. nunca é demais lembrar  que o mesmo processo obse rvado na deliberação sobre a 
proposição principal deve sê-lo, também. nas proposições acessórias, inclusive os chamados incidentes 
processuais. É o caso das emendas e dos requerimentos que. porventura, incidam sobre a apreciação da 
matéria principal. tais como pedidos de adiamento de votação. votação por partes. votação por determinado 
processo. etc. 

12 — Participação Popular Direta 

O Consti tuinte Federal de 1988 implantou. no texto da Carta Magna. formas de participação popul ar  
direta que. coexistindo com o sistema representativo. atribuem ao regime polí tico vigente o caráter de 
democracia semidireta. 

A participação direta opera-se pela iniciativa popul ar  de proposições de natureza vária: projetos de lei 
e petições diversas, além da presença do povo no trabalho das comissões técnicas. 

Essa e. sem dúvida. a modalidade mais eloqüente na caracterização da participação popular direta. Mas 
é inquestionável a importância que, por suas possibilidades futuras- apresenta. também. a participação do 
povo nas audiências públicas regionais das comissões permanentes da Assembléia. cuja finalidade é subsidiar 
o processo legislativo. Previstas no inciso 111 do ô 2° do art. 60 da Constituição Mineira. as mencionadas 
audiências foram tratadas no inciso VI do a rt. 101 e no Capitulo XI do Título V do Regimento Interno da 
Assembléia e na Resolução n° 5.117. de 13 de julho de 1992. que contém normas regimentais complemen-
tares sobre a matéria. 

O cronograma de audiências públicas regionais é elaborado pelos Presidentes de comissões permanen-
tes da Assembléia, que. p ara esse fim. se  reúnem no inicio de cada sessão legislativa ordinária. Pelo menos 
uma vez por ano. será realizada audiência pública em cada macrorregião de planejamento. com  a participação 
de representantes das microrregiões que a integram. 

Nos termos do § 2° do an. 39  da Resolução n° 5.117192. "o apoio ã real ização da audiência pública 
regional poderá ser encargo nas municipalidades componentes da macrorregião. mediante convênio 
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b t dividindo-se por três. acrescido de uma ou duas unidades. o número de Deputados. se  este  
não for  múltiplo de três:  

111= 0 "quorum" de dois terço obter-se-d multiplicando-se por dois o resultado obtido segundo  
os critérios estabelecidos no inciso anterior:  

IV — O "quorum"  de três quintos obter-se-á:  
a t dividindo-se por cinco o número deDeputados.se este for  múltiplo de cinco. e multiplicando-

se o quociente obtido por três:  
b 1 dividindo-se por cinco. acrescido das unidades necessárias. o número de Deputados. se  este  

não for múltiplo de cinco. e multiplicando-se o quociente obtido por três."  

Fica cl aro. portanto. que o conceito de quorum se aplica tanto ao número de presentes. quanto ao  
número dc votantes ou de votos, neste ou naquele sentido. não se podendo falar, obviamente. em maioria  

simples. quanto a questão se referir ao número de presenças. Maioria simples é um conceito que somente  
se aplica a votações.  

Também quanto ao processo de votação ser utilizado nas deliberações por quorum qualificado.  
importa tecer algumas considerações.  

O Regimento Interno da Assembléia de Minas prevê. por seu art. 261. serem três os processos dc  
votação: simbólico, nominal e por escrutínio secreto.  

Finalmente. nunca é demais lembrar que o mesmo processo observado na deliberação sobre a  
proposição principal deve sê-lo. também, nas proposições acessórias, inclusive os chamados incidentes  

processuais. É o caso das emendas e dos reque rimentos que. porventura, incidam sobre a apreciação da  
matéria principal, ta is como pedidos de adiamento de votação, votação por partes. votação por determinado  
processo. etc.  

2.2 —  Participação Popular Direta  

O Constituinte Federal de 1988 implantou. no texto da Ca rta Magna. formas de participação popular  
direta que. coexistindo com o sistema representativo, atribuem ao regime político vigente o caráter de  
democracia semidireta.  

A participação direta opera-se pela iniciativa popul ar  de proposições de natureza vária: projetos de lei  
e petições diversas. alam da presença do povo no trabalho das comissões técnicas.  

Essa e. sem dúvida, a modalidade mais eloqüente na caracterizaçãoda participação popular direta. Mas  

é inquestionável a importãncia que. por suas possibilidades futuras. apresenta. também, a participação do  
povo nas audiências públicas regionais das comissões permanentes da Assembléia, cuja finalidade é subsidiar  
o processo legislativo. Previstas no inciso 11I do § 2° do art. 60 da Constituição Mineira, as mencionadas  
audiências foram tratadas no inciso VI do art. 101 e no Capítulo XI do Título V do Regimento Inte rno da  
Assembléia e na Resolução n° 5.117. de 13 de julho de 1992. que contém normas regimentais complemen-
tares sobre a matéria.  

O cronograma de audiências públicas regionais é elaborado pelos Presidentes de comissões permanen-
tes da Assembléia, que. para esse fim. se  retinem no início de cada sessão legislativa ordinária. Pelo menos  
umavezporano. será realizadaaudiência pública em cada macrorreziãode planejamento. com  aparticipação  
de representantes das nticrorregiões que a integram.  

Nos termos do § 20  do an. 3° da Resolução n° 5.117/92."o apoio á  realização da audiência pública  
regional poderá ser encargo nas municipalidades componentes da macrorregiáo. mediante convénio  

4  
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firmado coma Assembléia Leeisiativa estabelecendo o&32 do mesmo artigo que "as audiénciaspúblicas  
ec^tonais serão reaicadãs. arererenciaintenre. na  Camara Municipal".  

Além de assezurar ampla e eletiva participação da sociedade civil em atividades ligadas à elaboração 
. gisiaiva. a audiência pública regional é valioso instrumento de unificação e fortalecimento da ação 
'ariamentar estadual e municipal. propiciando maior intercâmbio entre Assembléia e Câmaras. 

Já quanto às petições popul ares. o citado ara. 60 da Cana Mineira. peto inciso V de seu & 2'. faz inciuir. 
no roi das atribuicões das comissões da Assembléia. o recebimento de pedidos subscritos por qualquer 
:assoa — e não apenas por representantes das municipalidades ou de entidades outras —. os Quais poolerão  
versar. dentre outras questões. sobre reclamação. representação ou queixa contra ato ou omissão de 
autoridade ou entidade públicas estaduais. 
' 	Verifica-se. portanto. que. iã a parar da Constituição da República. u ordenamento juridico  vigente  se 
:atenta no sentido de for ta lecer o Poder Legislativo em todos os seus mveis. não apenas peia devolução de 
atribuicões ao Congresso. às Assembléias e às Câmaras. como também pela preconização de formas de 
.auacão integrada dessas entidades c. como se  viu. da participação popular direta. 

3 — Função Meramente Deliberativa  

No exercício da fundão meramente deliberativa, a Assembléia trata de matérias de sua competência 
privativa. previstas na Constituição do atado e no Regimento interno. as quais envolvem a pratica de atos 
de aprovação. de autorização. de fixação de situações. de julgamento técnico. tazendo-o por via de 
resolução. que independc dc sanção do Gove rnador. 

Segundo estabelece o art. 202 do Regimento. "os pnhietos de resolução .cão destinados a reeular  
matcrias da coniperéncia privativa lia Assembléia e as de caráter político. processual. lecislativn ou  
,i aia in i.trat: rn".  

4— Função Fiscalizadora  

.A rua**Q tiscalizadora da Assembleia e exercida mediante mecanismos diversos. como nor exemplo: 
a i pedido escrito de intormacões a Secretario de Estado ou outra autoridade estadual. hem corno sua 

:onvocacao vara nresta-Ias pessoalmente: 
hi investigação mediante comissão parlamentar de inqucnto: 

i tomada c julgamento das contas do Governador: 
~i acolhimento dc neticão. reciamação. renresentacão ou queixa de qualquer pessoa con tra ato uu  

omissão de autoridade ou entidade públicas e de ou tras  formas de mantiestacão da sociedade civil:  
ei exercicio. no âmbito de sua competência. da fiscalização e do controle dos atos do Executivo.  

incluidos os da Administração Indireta.  

4.1 — Comissão Parlamentar de Inquérito 

Ensina o Prof. JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO: "... tt missão do Puder í.ceisiariro . 

por força Lias disposições constüucionais e cio Teoria cio Estado Detnocrdrico. está lieada d sua  
responsabilidade noiúicade rieiiãncia sabre osiatoresaue contribuem paraoueanrdaulnado estado não 
seta obieto de neelieenna. desonestidade. incompercncia.desmandos e prepotencia. O PoderLeeisiativo 
dispõe de instrumentos hábeis para o saneamento das atividades administrativas: as Comissões Parlamen-
tares de Inquérito e os Tribunais de Contas" (in Teoria geral das comissões parlamentares — comissões  
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a i processa e julga o Governador e o Vice-Governador do Estado. nos crimes de responsabilidade. 
o Secretario de Estado. nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles: 

'b) processa e julga o Procurador-Geral de Jus tiça e o Procurador-Geral do Estado nos crupes de 
:.csponsabilidade: 

c t decreta a perda de mandato de Deputado. nos casos e na forma previstos na Constituição do Es tado: 
d) julga. anualmente. as contas prestadas pelo Governador do Estado. ou procede 3 tomada das não 

::nrescntadas dentro de sessenta dias da abertura da sessão legislativa. 

6— Funcão Político-Parlamentar 

tom' 	No exercício da Funcão nolittco-parlamentar. o Poder Legislativo Estadual exerce a renresentacão 
ponular. anresentando-se como instãncta dc discussão e tendo como recursos institucionais dtsoonrvets: a 
tnbuna da Assembleia. os acordos de Lideranças. as audiências públicas com entidaues da sociedade civil. 
.is comissões destinadas a representação da Assembléia cm atos públicos. a proporcionalidade da 
participação. na  consutuicão da Mesa e na de cada comissão. dos partidos políticos ou dos blocos 
parlamentares representados na Casa. 

i 
6.1 — Conflitos Sociais 

Nos  dias atuais. a tuneãopolitico-parlamentar s em-se destacandonas atividades das Casas Legislativas 
das três esferas de poder. principalmente por um aspecto. É que. especialmente no exercício dessa iuncão. 
os parlamentos tem-se constituído. cada vezmais. no local adequado para a solução dos conflitos que surgem 
entre os diversos sezmentos da sociedade. 

Com efeito. um novo que consegue erigir instituições por via das quais se resolvam tais conflitos. de 
maneira ctviiizaua e pacifica. protege-se. sem dúvida. do perigo de resvalar para formas traumáticas de 
aoiucão due a nmguem no d=  mats interessar. rx,ts a Historia id nos mostra. e com?rande clareza. due antes 
de renresent rem solucão. elas se caractenzam. muito mais, como novos problemas. que se sunernôem 
aqueles due se pretenuc rcsoiver. E o caso da luta armada entre classes sociais ou entre nacoes. como sc 
vv. hoic. na  Somalia c na Bosnia-Hcrze õvina. vara não sc falar no mundo cirahc. 
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