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ibléla de M O R-as Gerais
reunião,  p d	o pronunciar a se-

	

sia-	trad total cm sigor dos eus dispo	untes pala r a "Sob a proteção

	

na	itivos a partir de primeiro de mar-	de Deus, iniciamos nossos traba-

	

nte-	co deste ano, devido especialmente	lhos'.

	

mar-'	as alterações introduzidas na parte
 relativa às comissõS.	 DIREÇÃO DOS TRABALHOS

	

o	Seguindo o disposto na Constitui-

	

a lii-	ç o. o artig	
ns

o	do novo Regi mento 	Art. 62 - Tomarão assento à

	

crio	1 1 rno da As emblôia mineira diz,	lesa, duma	rias reuniões, o Presi-

	

sem-	Art, li - 	legislativas

	

A s sessões 	dente da Assembleia e dois SecreU-

	

da Asemb1eia ão ordinárias e ex	nos, que não poderão ausentar-se

	

ti-	traordiaõrias.	 antes de convocado o substituto. Pa-
	'mais	, 1,0	Sessão gistatit'a OÜi	r,sgraio único --- O Presidente da

	

ria é a que, independente de eon-	Assembléia convidará deputados para

	

neta	vocação, serealiza nos dois pe"odos	ubstituareasecretários, na ausência

	

o de	de funcionamento normal d	em	eventual destes

	

bieia em cada ano, de primeiro de	Colocai-no em desta que essa dia-
	tala!	março a trinta de junho e de pij-	positivo regimental, para chamar a-

	

da	meiro de agosto a trinta de novem-	tenção quanto ao seu conteúdo. É

	

será	bro	 .	que a maioria das Assembleia Le-

	

orno inovarão do II gimento	gislatis' a inda exige par o fim-
Inc o. o	gr í	tercei-	 iin	rito	esôe ptn ias, a

	

. das	desse ai-ti	1 põr" --	1 mi-	presença do Pi- idà'ite e e dois se-

	

-	cio -e no fim da sessão legislativa, eretario, i o durante todo o pe-

	

ordinária ou extraordinária. o Pre-	iodo das sessões. O deputado Lasso

	

° '	sadente. ao deetará-Ia instalada ou	Ayres, presidente da Assembleia Le-

	

encerrada proferira as seguintes pá-	gislauva do Estado do Ate infor-
lavras: Sob	proteção	Deus,	 .	-

	

que	iniciamos nossos trabalhos , e	oh a

	

os	 teçao de Deus. encerramos nos-

	

, A	,os trabalhos'
gero
em

- 0-
059

duais . e rir 'ti	.' parlamc ta a ml-
ii ta adotaram urna solução, corre-
já que a, Assembléias dos Esta-

dos não es'ãa obrigadas a enuir o
owrno per'odo de funcionam ri o 410
ongresso Isac nal E ha, os tica

mente ai' 'i una nimidadeda t r.	oru-
an	a	',r	do, 	1	uhn

n'is)	pro .1)	tia
'a mi- ia .dos Lo idutisos	t duM

NOVO REGIMENTO INTERNO
	Como inicio ri ses. ao 1'	1 'iti

9 .0141401	4''or t''d'	o ci' -
natir os no ir Regimento ates

ij da . crnb ria hr'gi laiça de Mi-
nas Gerais. E e Regimento Inter-
no tem um total de 294 arii5os o foi

mr mulg'do no eia 19 de novebro
1 1971. O: deputados mineirospre

' ao, ri p róprio Regimento, a co
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NOVU

na Asseo
'Art li - A Assembléia Le

Uva reuflir-se-á ordinariamente
Capital do Estado, indeaen&
mente de convocação, de 1. de
o a 30 de junho e de 1, 0

ti	

de a
a 30 de novembro de cada a'

-

	

	§ 1°	Entendo-se por e a
insiatisa o conjunto dos dos
dos de funcionamento da As
bIS".

r

	

	Este 4 um dispositivo da Co
uição do Estado de Minas G

fl	o está emvio desde 1 0 e
ib	de 1970. Como decorrê

n desse  dispositi o ao dia prira ir
março logo após a inauguraçinauguração
Palácio da Inconfidência, foi ias
da a segunda sessão legislativa
7 Legislatur estadual que
interrompida no mês de julho

Quase te	a 'Assembléias IA
flas adotaram, nas reformas

n
Constituiçõesestaduais, o mesmo
titio do Congresso Nacional, itt

n	funcionam	ininterruptointerrupto de
de março a 30 de novembro. Fu

tfl	as Estados há o recesso ri
lo tto caso d bata .stari

fl	301 1,, entretanto,normalmente,
tia trabalhos, em 31 de ia rç'

fl	impressão colhida pela reporta
de PARLAMENTO, que esteve,
lll

fl	
inas Gerais, junto ao. repre
,,l	A,	 i,',,. ,4,' ,,-	,'	,,,,

Ainda de acordo com o Regimen-.
ia Interno (art.' 14) a reunião ordi
r,ãria AssembléiaAssebidir em Minas Ge-
raia tem a rlorrsáo dê 4 . horas, mas
o, çc atis-feins os trabalhos  da
reunião ordinária ucnm-sr' s no
ve. horas, e por convocação do' Pre-
sidente da kseniblera a reuniões
ordínárias, às àegündas-feiràs. pode-
rão ter inido ás 20 horas :. O Regi-
atento drixou to aroirio no presi-
dente a c'Onvocaçao das sessões às se-
,tuidts fetais a noite ma o cvi
dente que isso ocorrerá sempre após

ia
entendimento de lideranças; Reali-
sondo-se , sessõr da" sextas-feiras
pela manhã e desegundas a noite,
haverá .maior prazo mira deputados
visitarem o interior do Estado.

A - propósito, ainda; da abertura
dos trabalhos e a invocação de
Deus, o parágrafo primeiro dó arti-
go 24 do Regimento Interno dispõe:
'Verificada pelo Presidente a pre-

.sença de um terço dos' membros da
Asseztibléia, declarará ele aberta a

atou a 5'A.ttLAMiM'l.'U que naquela
Casa, de apenas . parlamentares, 1i-
gata ersa exigência, Isso é. numa
reunião de 9.. deputados, 3 devem
permanecer. na Mesa. No Rio Gran-
de do Sul, a exigência da permanên-
eia de dois secretários ocorre ape-
nas durante a abertura dos traba-
Ilios e i ordem do dia Nos demais
periodos da scssaÓ permanece na
Mesa apertas deputado qub dirige
os trabalhos ,Ë uma decisão correta,
'lo Legislativo gaúcho, Specialmnente
quando se sabe que a tendência é a

E



•	-

4

1

a a

LI,1

Palavra — única arma permitida
aos Deputados — de fogo, não
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Outra grupo, na recepção que tev, lugar no	Vitorino Jam.s, da Guanabara e da UPI, ar-
Automóvel Clube, reunindo perlamentares	lendo Espindola, da Bahia, e Antonio

de $ Estado,. Da esquerda para a direita, de	Corre, de Pernambuco. Também estiveram
patada, Adolfo Araujo,	 presentes aos atos de Inauguração do
representando São Paulo, Nelson Pedrini, da	Palácio de inconfidência os deputados Jonas
Santa Catarina, Ennio Anos, do Acre,	 Leite Chaves, da
Expedito Tavares, de Minas Gerais, Moasyr	Parelha, e Acrislo Vina,, representando o
Duarte, do Rio Grande do Nona,	 Maranhão.
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-. permanência de um pequeno núme-
ro de parlamentares no Plenário
'durante as reuniões, salvo nos mo-
mentos de votação,

-.	PORtEDE ARMA

sembléla. Legislativa' de Minas Ge-
rajs Está incluído no capitulo IV,
que trata da policia interna. Diz o
artigo '76 que '4 proibido , õ porte de
ardia no edificio da Asaembtála e s
inobsérváncia. por Deputado, do dis-
posto no artigo, constitui falta de de-
coro parlamentar.. O artigo 71 dis-
põe que a:. Mesa da Assembléia de-
signará, no inicio da sessão legisla-'
Uva, dois de seus membros para, co-
mo cearegedor e seu substituto. ret-
poctivasnente. coibir o' porte . de ar-
ma,revistar e desarmar'..

urna providência excelente e que
enfrenta corajosamente um proble-
ma que muitas Assembléias não tem
enfrentado. 'Em muitos Legislativos
há parlamentares que invocam a
imunidade . parlamentar para usarem
arma dentro do recinto da Assem-
bléia e no próprio Plenário. Como
conseqüência, a história parlamen-
tar brasileira tem, registrado multas
ocorrências lamentáveis, envolven-
do parlamentares que andam arma-
dos. A . Assembléia de Minas cortou
rs mal pela raiz.

AUOICNCI& 'TÉCNICA
XTRAPARLÃMÈp4tAg

Os deputados de Minas Gerais dão
muita importância ao capitulo XIII
do novo Regimento Interno, que
dispõe sobre a' 'audiência extra-
parlamentar',' Eis o que consta nes-
se capitulo;

"Art. 139 - Entidade legalmente
constituido poderá manifestar à As-
sembléia, em ofício ao seu Presi-
dente, o desejo de comparecer á'reu-
alão do comissão, para prestar es-
clarecimentos e participar de deba-
tes sobre matéria de interesse pú-blico,

Parágrafo único'. - O oficio, após
recebido pelo Presidente da Assem-
bléia, dcntró dos três dias que se
seguirem à publicação da matéria,
será enviado à, comissão competen-
te.

Art. 140 - Cumpre à Comissão ,
cru decisãoda maioria, deliberar
sobre a Conveniência do compareci-
mento e, nesta hipótese, fixar o nú-
mero de representantes por entida-
de cuja Proposta tenha sido atendi-

da, bem como o dia, o local 'e e ho-
ra da reunião.

Parágrafo único - Do delibera-
do dará o Presidente da Assembléia
conhecimento á entidade solicitante.

Art, 141 L._ Técnicos de notória
competência e representantes de co-
lídades legalmente constítuidas po-
derão ser convidados a participar
dos trabalhos das comissões,, para
debaterem e apresentarem sugestoes
sobre matéria de sua especialidade.

Parágrafo' único . Cabe 'ao pra-
aldente da comissão fazer os convi-
tes, de oficio OU .a requerimento de
qualquer de seus membros',

A audiência extraparlamentar tem
como objétivo, -'urna efetiva partici-
pação da comunidade nos trabalhos
da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. t uni exemplo a ser seguido.

PRESENÇA DE SECRETÁRIOS
DE ESTADO

Como é, um exemplo a ser 'segui-
do 'o que dispõe 'o Regimento. Inter-
no da Assembléia de Minas. Gerais
sobre a'presença de Secretários de
Estado naquela: Casa, Os legislado-
res mineiros abriram aos Secretários
a possibilidade de comparecerem, a
qudqucr'mornenio no Plenário, sem
convocação ou outras formalidades.
É um grande passo no sentido da va-
lortzaçéo dos trabalhos do Plenário.

O artigo ':285 do novo Regimento
Interno diz que 'a convocação de Se-
cretários de . Estado para. 'pessoal-
mente,: prestar informações ao Pie-
•nàrio da Assembléia OU a qualquer
de suas comissões, será comunica
da, por oficio, h autoridade, com a
indicação do assunto 'previamente
estabelecido e' do data para rompa-
reelruento. O Secretário de Estado,
se não puder comparecer na data fi-
xada pela Assembléia, apresentará
Justificação e proporá novo dia e ho-
ra, As comissões também, segundo
o artigo 286, poderão convidar Se-
crcLário de Esado a comparecer pe-

'1
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rante elas, a fim de prestar infor-	grafou exemplares do Regimento Ia-	tendo mais às exigências das- coo-
nações £ eis o que dispõem os ar-	terno para os deputados de outros	qwstas na área da elaboração legas
figos seguintes	 Estados que prestigiaram o ato de	lativa

—Art. 287 - O Secretário de	inauguração daquele Palácio.	 Debalde se tentou em repetirias o-
tado pudera solicitar à Assembléia	A publicação foi d,stnbuada com	easioes a atuabzaçao das normas te
ou a alguma de suas comissões que	a seguinte apresentação:	.. .	girnentais. A própria enjunturapo-
designe data para seu compareci-	 litica em suas mutações> exigidas
mento a fim de discutir projetas te-	A Mea da S.sembleaa Legislai	pelo interesse nacional sugeria o a
lacionados com a Secretaria de que	va do Estado dc Mulas Gerais do-	diamento da concretização do obje-
for titular	 rante o exereieio de 1971 concen	Inc oobniadó Contudo no espiri-

Irou,scus esforços em dois objeti	to, do legisla
Art. 288 .- O Secretário de Es	vos primordiais reformulaçao do	idéias que a

lado poderá, seiopreala convocação	siema funcional do Poder e cria
ou outras formalidades comparecer	çao de condiçoes para a conclusão	A lume agi
ao Plenário da Assembléia para a	nas oIro, do novo Palácio da Inton-	Interno da
exposição de assuntos polmtleo- ad-	(idenevt A necessidade rnadiúsa'i	do do Estado
mlnlstratnos debates e interpela-	de se dotar a Assembleia de uma	canisnio funci
coes.	 Interna capaz de rnstrnnientallzar	temática e m

&rt 289 .- O tempo que for -	juridicamente o processo legislativo	dade constitue
tabelecido para exposição D adaptando-o a dinamita dos tempos:	eesstdades da:
faria de Estado ;;;i; - que ;'ela E' modernos, tomava-se Impresclndlvel	Promul ad	19 de
e cederem poderá ser prorrogado	ad prfemto desempenho das ativada-	 g 

2	
de

de oficio, peloPresidente da Assem-	dos parlamentares..
IA	Ide tal evidência pitndia-

Parágrafo único - O Secretário-	-se a -que a Regimento Interno, até
de Estado terá preferência para ex-	: então em -vigor, -fora promulgado em
posição ou debate de qualquer tua- .	. 0 de outubro de- 1951, não satista-
lena.	 .	--

Art. 290 - Enquanto na Assem_	.	. -
bldia, o Secretário. de Estado fica su-
jeito às normas regimentais e que	-	-
regulam os debates,	-	 -	-

PUBLICAÇÃO

A publicação do Regimento Inter-
no foi dlstdbuida aos deputados no
dia da instalação da sessão legislati-
va, no Palácio da lncoufidéneia. O
presidente Expedito •Tavares  auto-
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cristalização do : esforço conjunto de
iodos o- satembrosE dtta Casa".

A publicação é datada de 19 de
março levando o nome dos membros

- da Mesa deputados : Expedito .Tav
- rés. João Ferraz. Mário Assad Ro-

naldo Canedo, Milton Salies, Rodol-
fo Leite e Euripedes Craide; - -

Contém - a publicação um total de
150 páginas. Os- 295 arttgos do Re-
gimento interno ocupara 16 páginas.
O restante -da puhljeaçdo é reserva-
do ao indice do Reginientb Esterno.
incluindo- o indice remissivo, our é
dos mais completos, facilitando todas
as consultas que os deputados dme-
jam fazer hsohre qualquer aspecto
da atividade purhimenlar.

eas ne-
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Nesta foto, o expressão do alegria de dois deputados unir. (à esquerdo), prosidenta de Assembléia d0 Por-
que viram na inauguração do Palácio de inconfidên- nambucti, cumprimenta o deputado Expedita Feria Te-
cia mais um passo no sentido do fortalecimento do ro - varal, presidente da Assembléia de Mines Go, %is. En-
girna democrático. O deputado Antonio Corree de O- tra os dois parlamentares aparece o jornalista Selo-fl	 mao Kirjner, editor de PARLAMENTO.

o

- -
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