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a esteira de decisões inovadoras que vêm sendo implementadas na área adminis-
trativa desta Casa, impunha-se a reformulação do 'Manual de Redação e
Revisão ", já um tanto desatualizado diante das exigências do serviço e das
melhorias gráficas introduzidas nas publicações da Assembléia no "Diário do

Legislativo
No presente manual, buscou-se manter as virtudes do anterior, ampliando o campo de

assuntos tratados, reformulando definições e dando outra abordagem a diversos tópicos.
Permanece, nesta edição, a preocupação de, tanto quanto poss ível, estabelecer regras e

convenções que não contrariem a norma culta, que deve preponderar num texto técnico
como o produzido nesta casa. Evidentemente, casos houve em que se respeitaram certas
peculiaridades redacionais da Assembléia, fundadas na praxe parlamentar.

Com o intuito de prestar orientação aos funcionários, organizou-se uma lista de
palavras e expressões que costumam causar dificuldades em redação, incluindo alguns
vícios de linguagem que se venficam costumeiramente em nossos textos.

Decidiu-se, ainda, acrescentar ao manual modelos de documentos quefazem parte do
dia-a-dia da Casa, colocando à disposição dos servidores um instrumento defácil consulta,
apropriado a resolver-lhes as dúvidas referentes à parte formal de nossas publicacões.

Convém mencionar que este manual, justamente por constituir ponto de referência na
busca da padronização dos textos aquiproduzidos, deve ser considerado um elo importan-
te na cadeia de cooperação que norteia o trabalho dos funcionários de todos os setores da
Casa. Assim, seguir e fazer seguir as normas estabelecidas nesta publicação é facilitar o
trabalho de todos, é integrar-se na modernização do processo de suporte às atividades
parlamentares, é, antes de tudo, comprometer-se com a qualidade.

Deputado José Ferraz
Presidente
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1 ABREVIATURAS
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a	-are
(a)	- assinado
AC -Acre
A.C. (a.C.) - antes de Cristo
A/C - aos cuidados de
adm. - administração
AL	- Alagoas
AI.	- alameda
Alm. - Almirante
alq.	- alqueire
AM - Amazonas
AP -Amapá
ap., apart. - apartamento
art. (s) - artigo(s) (quando vem

junto a numeral, usa-se
a abreviatura)

Assoc. - Associação
Av. -Avenida

BA -Bahia
Béis. - bacharéis
Bel. - bacharel
Bela. - bacharela
bras. - brasileiro, brasileirismo
Brigro.- Brigadeiro*
btl.	- batalhão

C.-Alm. - Contra-Almirante
Cap. -Capitão, Capital
cap. - capítulo
Cap.-Frag. - Capitão-de-Fragata
Cap.-M.-G. - Capitão - de- Mar-e-

Guerra

Cap.-Ten. - Capitão-Tenente
Card. - Cardeal
Cel. - Coronel
Cel.PM -Coronel PM
Cia. - Companhia
cm - centímetro
cód. - código
Com. -Comandante, Comendador
Cõn. - Cônego
Cons. - Conselheiro
Cx. -Caixa

D.	- Dom, Dona
D.C. (d.C.) - depois de Cristo
DD. - Digníssimo
Dep. - Departamento
Des. - Desembargador*
DF	- Distrito Federal
dist. - distrito
dm - decímetro
Dr. - Doutor
Dra. - Doutora
Drs. - Doutores
dz.	- dúzia

Ed.	- Edição (em bibliografia)
ed.	- edição
Ema. - Eminência
E.M. - EstadoMaior*
Emmo. - Eminentíssimo
Eng. - Engenharia
Eng.. Engo. - engenheiro
ES	- Espírito Santo



etc

EUA
ex.
Exa.
Exrno

- "et cetera" (sempre antece-
dida de vírgula)

- Estados Unidos da América
- exemplo
- Excelência
- Excelentíssimo

f., fi., foi. - folha
Fac. - Faculdade
fed. - federal
fis., fols. - folhas
fig.	- figurado, figuradamente
FN - Fernando de Noronha
Fr.	- Frei

g	- grama
Gen. - General
G--M. - Guarda-Marinha
GO - Goiás
Gov. - Governo

h	- hora(s)
ha	- hectare
hab. - habitante(s)

ib.	- "ibidem" (no mesmo lugar)
id.	- "idem"
Ilmo. - Ilustríssimo
ind. -índice
Inf.	- Infantaria
Inst. - Instituição, Instituto
Ir.	- Irmão, Irmã (de congrega-

ções religiosas)

Jr.	- Júnior

kg	- quilograma
ki	- quilolitro
km - quilômetro
kW - quilowatt
L.	-Leste
1	- litro(s)*
lab. - laboratório
lat.	- latitude, latim
ib	- libra
long. - longitude
Ir.	- lira
Ltda. - Limitada

m	- metro
MA - Maranhão
Maj. - Major
Mar. - Marinha
mat. - matrícula
Me. - Madre
MG - Minas Gerais
mg - miligrama
ml	- mililitro
mm	- minuto
MM. - Meritíssimo
mm - milímetro
Mons. - Monsenhor
MS - Mato Grosso do Sul
MT - Mato Grosso
mun. - município
N.	-Norte
n2	- número
NE. - Nordeste
NO. - Noroeste
N. Sra. - Nossa Senhora



O. - Oeste
obs. - observação
op. cit. - obra citada

P. - Praça*
p. ou pág. - página
pp. ou págs. - páginas
PA - Pará
PB - Paraíba
P.D.	pede deferimento
Pe.(s) - Padre(s)
PE - Pernambuco
P.E.F. - por especial favor
P.E.O. - por especial obséquio
p.ex. -. por exemplo
pg.	- pago
P1	- Piauí
PM	- Polícia Militar
P.M. - Prefeitura Municipal
p.m. - post mortem"
p.p. - próximo passado
PR - Paraná
Prof.(s) - professor(es)
Profa. (s) - professora(s)
P.S. - 'post scriptum"

Q.G. - Quartel-General
ql.	- quilate
quart. - quarteirão

R.	-Rua
ref.	- referido
Remte. - remetente
Rev. (Revdo.) - Reverendo
Reva. - Reverência
Revmo. - Reverendíssimo
Ri	- Rio de Janeiro

RN - Rio Grande do Norte
RO -Rondônia
RR - Roraima
RS - Rio Grande do Sul

S.	-Sul
S.	-São
S.A. - Sua Alteza
SS.AA. - Suas Altezas
S.A. - Sociedade Anônima
Sarg. - Sargento
SE	- Sergipe
séc. - século
Secr. - Secretário
S. Ema. - Sua Eminência
S. Exa. - Sua Excelência
S. Exa.Revrna. - Sua Excelência

Reverendíssima
simp. - simpósio
S.M. - Sua Majestade
S.M.J. - salvo melhor juízo
SO. - Sudoeste
soe. - sociedade
Sór. - Sóror
S.O.S. - "save our souls"
SP	- São Paulo
Sr.	- Senhor
Sra. - Senhora
Srta. - Senhorita
S. Revrna. - Sua Reverendíssima
S.S. - Sua Santidade
S.Sa. - Sua Senhoria
Sto., Sta. - Santo, Santa

t	- tonelada
tab. - tabela
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téc.	- técnico
tel.	- telefone, telegrama
Ten., Tte. - Tenente
Ten.-Cel. - Tenente-Coronel
tip.	- tipografia
TO -Tocantins
trad. - tradução, tradutor
TV	- televisão
Univ. - Universidade

VV.MM. -Vossas Majestades
V. Maga. - Vossa Magnificência*
vol. - volume
V. Reva. - Vossa Reverência
V. Revma. - Vossa Reverendís-

sima
V. S. - Vossa Santidade*
V. Sa. -Vossa Senhoria
V. Sas. - Vossas Senhorias

V.	- você, veja, visto
V	-volt
V.	- verso
V.A. - Vossa Alteza
VV.AA. - Vossas Altezas
vv.	-versos
V. Ema. - Vossa Eminência
V. Emas. - Vossas Eminências
V. Exa. - Vossa Excelência
V. Exas. - Vossas Excelências
V. Exa.Revrna. -Vossa Excelência

Reverendíssima
Vig. - Vigário
V.M. - Vossa Majestade

W	-watt

* - Usam-se esses termos por ex-
tenso.
Obs. - 1 - O ponto abreviativo funci-
ona como ponto final quando a abre-
viatura coincide com o final do perí-
odo. Ex.: É procedente a reivindica-
ção de V. Exa.
2 - As abreviaturas "Sr.", "Sra.",
"Srs." são usadas quando antece-
dem o nome ou o cargo exercido. Ex.:
Sr. Luís de Sousa, Sr. Presidente,
Srs. Deputados.
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2 ACENTUA AO DE NOMES PRÓPRIOS

Os nomes próprios, inclusive os
de origem estrangeira que possuem
grafia compatível com a língua por-
tuguesa, escrevem-se de acordo com
as regras de acentuação gráfica vi-
gentes. Ex.: Cíntia, Édson, Ênio,

Hélen, Lídia, Taís, Teófilo, Válter,
etc. Não recebem acento gráfico os
nomes próprios com grafia estra-
nha ao idioma português. Ex.: Cinthia,
Ennio, Erika, Heilen, Thais, Teophilo,
Walter, Wilson, etc.

3 ASPAS

- Usam-se as aspas (principais
casos):

1 - Nas transcrições.
2 - Nas citações.

a) A citação não é termo de perí-
odo, estando isolada. Ex.: "De que
serve ao homem possuir o mundo
inteiro se vem a perder a alma?"

b) A citação é termo de período.
Neste caso, devem-se manter am-
bos os sinais de pontuação: o que
encerra a citação e o que encerra o
período. No caso de ambos os sinais
serem pontos finais, suprime-se o
ponto final da citação, a não ser que
a citação seja um texto legal objeto
de modificação, inclusão ou substi-

tuição, por meio de proposições (como
emenda, projeto de lei, etc.) e de
errata. Ex.: Ao ser aparteado, o
parlamentar insistiu: "Mas a quem
interessa a inflação?".

Disse certa feita um famoso filó-
sofo holandês: "A paz mais desvan-
tajosa é melhor que a guerra mais
justa".

Note: Dê-se a seguinte redação
ao § 10 do art. 8:

"Art. 82 .	................
§ 1-0 valor do abono-família é

fixado em CR$35,00 (trinta e cinco
cruzeiros reais), por dependente, a
partir de 12 de outubro de 1993.".
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3 - Nas palavras e expres-
sões estrangeiras.

4 - Nos nomes científicos.
Ex.: "Penicillium notatum".

5 - Nos neologismos e gírias
de uso recente. Ex.: "pó-de-giz",
"maracutaia".

6 - Nas palavras subs-
tantivadas, para evitar ambigüida-
de. Ex.: Responderam "sim" 55 Depu-
tados, e "não", 10 Deputados.

7 - Nas publicações, obras
literárias, "slogans", títulos de arti-
gos, seções de revistas e jornais.

Ex.: "Dom Casmurro", "Minas Ge-
rais", "Diário do Legislativo", "Vi-
sao

8 - Na indicação de alínea.
Ex.: alínea "c".

9 - Para acentuar o valor
significativo de uma palavra ou de
uma expressão. Ex.: A palavra "cri-
se" é a que mais se tem pronuncia-
do no meio político brasileiro.

10- Para acentuar o caráter
irônico de uma palavra ou de uma
expressão. Ex.: A sua "polidez" a
todos impressiona.

4 HIERARQUIA

1 - Presidente e Vice-Presiden-
te da República

2 - Presidentes do Senado Fe-
deral e da Câmara dos Deputados

3- Presidentes do Supremo Tri-
bunal Federal, do Superior Tribu-
nal de Justiça e do Tribunal Supe-
rior Eleitoral

4 - Ministros de Estado
5 - Ministros-Chefes dos Gabi-

netes Civil e Militar da Presidência

6 - Cardeais e embaixadores
estrangeiros

7 - Chefe do EMFA
8 - Ministros do Supremo Tri-

bunal Federal e do Superior Tribu-
nal de Justiça

9 - Procurador-Geral da Repú-
blica

10 - Governadores e Vice-Go-
vernadores de Estado

11 - Presidentes das Assem-
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bléias Legislativas Estaduais
12 - Presidentes dos Tribunais

de Justiça dos Estados
13 - Senadores e Deputados

Federais
14 - Altas patentes militares

(Almirante, General, Tenente-Bri-
gadeiro)

15 - Presidentes dos Tribunais
Federais

16 - Ministros dos Tribunais
Federais

17 - Arcebispos
18- Secretários-Gerais dos Mi-

nistérios
19 - Reitores de universidades

federais
20 - Procuradores-Gerais dos

Estados
21 - Presidentes de autarquias,

fundações e institutos federais
22 - Superintendentes de ór-

gãos federais
23 -- Cônsules estrangeiros
24 - Presidentes dos Tribunais

Estaduais
25 - Desembargadores
26 - Secretários de Estado
27 - Chefes de Gabinete dos

Ministérios
28 - Diretores de órgãos fede-

rais
29 - Bispos
30 - Deputados Estaduais
31 - Prefeitos, Vice-Prefeitos e

Presidentes de Câmaras Munici-
pais

32 - Presidentes ou Diretores
de autarquias, fundações e institu-
tos estaduais

33 - Reitores de universidades
estaduais	 -

34-Comandante-Geral da PMMG
35- Juízes dos Tribunais Esta-

duais
36 - Patentes militares (Coro-

nel, Capitão -de -Mar-e-Guerra, Co-
ronel-Aviador)

37 - Superintendentes regio-
nais de órgãos federais

38 - Chefes dos Gabinetes de
Presidências de órgãos federais

39 - Secretários Adjuntos de
Estado

40 - Juízes de Direito
41 - Secretários Municipais
42 - Vereadores
43 - Padres
44 - Chefes de Gabinete de Se-

cretarias de Estado
45-Funcionários públicos gra-

duados (Assessor, Subchefe, etc.)e
policiais militares graduados da
PMMG

46- Presidentes de associações
de classe

47 - Funcionários públicos
48- Presidentes de fundações e

associações de qualquer espécie
49 - Diretores de instituições

particulares (firmas, por exemplo)
50 - Pessoas sem título (em

ordem alfabética)



VOGAL  H 1 R 1 S 1 B

14

5 HÍFEN

PREFIXOS

auto-
contra-
extra-
intra-
infra-
neo-
proto-
pseudo-
semi-
SLr2-
ultra-

ante-
anti-
arqui-
sobre-

hiper-
inter-
super-

ab-
ad-
ob-
sob-

sub-

co(rr
pan-

entre-

- com hífen

-sem hífen
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5.1 Casos que suscitam	ou do revisor.
dúvidas quanto ao uso do
hífen:

- Chefe -
- Bem -

A palavra "bem" pode exercer a
função tanto de prefixo como de
advérbio. Como prefixo, exige hífen
diante de qualquer letra. Exceções:
bendizer, benfazer, benquerença,
benquerente, benquistar. Será sempre
advérbio quando modificar adjeti-
vo. Ex.: O substitutivo teve redação
bem diferente da redação do proje-
to original.

Quando vem junto a particípio,
deve-se atentar para o caráter está-
tico ou dinãmico que se quer dar à
frase. Ex.: Trata-se de um projeto
bem-executado (1 2 caso). Ou: O projeto
foi bem executado pela empresa
construtora (2 9 caso). Neste último
exemplo, o agente da passiva pode-
ria estar latente (O projeto foi bem
executado). Nem assim o hífen será
usado: "bem" exerce ainda, neste
caso, função adverbial, pois se quer
emprestar uma ação verbal dinã-
mica ao pensamento enunciado.
Portanto, o emprego ou não do hí-
fen, quando se tratar de "bem",
dependerá sempre de decisão
criteriosa e muito pessoal do redator

Com hífen, quando forma subs-
tantivo composto. Ex.: Engenheiro-
Chefe, Redator-Chefe.

- Diretor -
Com hífen, quando forma subs-

tantivo composto por dois substan-
tivos. Ex.: Diretor-Presidente, Di-
retor-Secretário, Diretor-Tesourei-
ro. Note: Diretor Executivo, Diretor
Adjunto, Diretor Comercial (subs-
tantivo e adjetivo).

- Geral -
Aparece ligado por hífen a termo

antecedente com que forma um todo.
Ex.: Procurador-Geral, Diretor-Ge-
ral, Secretaria-Geral, Procuradoria-
Geral, Diretoria-Geral, etc. Note:
assembléia geral, Biologia Geral,
História Geral, Secretaria do Plane-
jamento e Coordenação Geral.

- Mal -
Também a palavra "mal" pode

funcionar como prefixo (diante de
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palavras iniciadas por vogal ou "h")
ou como advérbio. No caso do em-
prego de "mal" junto de particípio,
vale o comentário feito a respeito de
"bem". Ex.: Essas crianças são mal-
educadas (adjetivo). Essas crian-
ças foram mal educadas pelos pais
(voz passiva).

- Mau e Bom -
Grafam-se com hífen: bom-sen-

so, mau-senso, bom-humor, mau-
humor, boa-fé, má-fé, boa-vonta-
de, má-vontade, bom-gosto, mau-
gosto. Se assim não fosse, não
poderíamos construir "Receberam
as sugestões com muita boa-vonta-
de" nem "Resolvi a questão com
mais bom-senso que você".

-MaxieMini -
Grafam-se com hífen quando li-

gados a palavras iniciadas por "h",

"r" e "s". Ex.: mini-hospital, mini-
hotel, maxi-restaurante. Exceções:
minissaia,maxissaia,
minirretrospectiva e minissubma-
rifo.

- Não -
A palavra "não" é prefixo quando

acompanha substantivo, exigindo
o hífen neste caso. Ex.: não-
ordenamento, não-realização, não-
violência, etc. Mas exerce a função
de advérbio quando modifica adje-
tivo ou particípio. Ex.: ordens não
cumpridas, perguntas não respon-
didas, atitudes não violentas, etc.
Convém evitar o uso abusivo do
"não" modificador de adjetivo, prin-
cipalmente quando a língua oferece
alternativa. Portanto: "conjuntura
desfavorável", em vez de "conjuntu-
ra não favorável"; "secretária
ineficiente", em vez de "secretária
não eficiente"; "região inexplorada",
em vez de "região não explorada".
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6.1 Regras Gerais
- São grafados com letra inicial
maiúscula:

a) Os documentos numerados
ou datados. Ex.: Mensagem n2
1.500/93, Projeto de Lei n 2 345/93,
Requerimento n 9 1.200/93, Porta-
ria de 2/6/93.

b) Os nomes de cargos, dignida-
des ou postos. Ex.: Presidente da
República, Governador do Estado,
Secretário da Educação, Deputado,
Diretor, Promotor, Arcebispo, etc.

e) Os nomes de órgãos públicos e
de estabelecimentos particulares,
suas divisões e departamentos. Ex.:
Presidência da República (a referi-
da Presidência), Tribunal de Justi-
ça (esse Tribunal), Secretaria da
Saúde, Delegacia Regional de Ensi-
no de Divinópolis, W3 Delegacia Re-
gional de Ensino (essa Delegacia
Regional de Ensino), Delegacia de
Polícia de Betim (essa Delegacia de
Polícia), Departamento de Pessoal
(aquele Departamento), Departamen-
to Jurídico do Banco Real S.A., As-
sociação dos Moradores do Bairro
Carlos Prates (a referida Associa-
ção).

Obs. - Sendo a referência genéri-
ca, usa-se letra inicial minúscula.
Ex.: O Governador criará cinco se-
cretarias. O Presidente exonerou os
titulares de três ministérios. Haverá
a extinção de algumas delegacias
regionais de ensino.

d)Os substantivos comuns quando
ligados a nomes próprios. Ex.: Fa-
zenda São Carlos, Município de
Passos, Bancada do PMDB, Barra-
gem Santa Lúcia, Povoado de Reti-
ro. Note: Aquela fazenda, o referido
município, nossa bancada, aquela
barragem, aquele povoado, etc.

e) Os nomes dos três Poderes.
Ex.: Poder Legislativo.

1) Os nomes de patentes milita-
res. Ex.: Coronel (ou Cel.) Luís de
Sousa, General (ou Gen.) Paulo Matos.

g) Os nomes de logradouros pú-
blicos. Ex.: Rua Rodrigues Caldas,
Avenida Cristiano Machado, Bairro
Nova Suíça, Ponte Rio-Niterói.

h) Os nomes dos pontos cardeais
e colaterais, quando designarem re-
giões. Ex.: O Sul do Estado, o Norte
do Pais.

i)Os nomes de fatos e eras histó-
ricas. Ex.: Abolição da Escravatu-
ra, Batalha de Riachuelo, Segunda
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Guerra Mundial, Idade Média.
j) Os nomes de festas religiosas e
civis. Ex.: Natal, Sexta-Feira San-
ta, Páscoa, Dia do Trabalho, Dia
das Mães.
1) As abreviaturas junto de nomes
próprios. Ex.: Prof. João de Araújo,
Eng9 Luís de Sousa.
m) As formas de tratamento e suas
abreviaturas. Ex.: Excelentíssimo
Senhor - Exmo. Sr.

- São grafados com letra inicial
minúscula:

a) Os nomes de acidentes geográfi-
cos. Ex.: rio São Francisco, baía de
Guanabara, vale do Jequitinhonha.
Exceção: quando o nome do aci-
dente geográfico é parte integrante
da expressão. Ex.: Cabo Frio, Bai-
xada Fluminense.
b) Os nomes de festas pagãs. Ex.:
carnaval, bumba-meu-boi.
c) Os nomes dos meses. Ex.: janei-
ro, março, junho.
Obs. - Quando o nome do mês faz
parte de datas históricas ou de
logradouros públicos, usa-se letra
inicial maiúscula. Ex.: Praça 7 de
Setembro. o 15 de Novembro.

6.2 Palavras e Expressões

- Acordo de Lideranças (documento)
- administração direta, adminis-

tração pública, administração
do Governador, administração
Francelino Pereira.

-Aeronáutica
- agência. Ex.: agência do IPSEMG,

agência do BEMGE.
- alínea
-alto comando. Ex.: O alto co-

mando do Exército.
- anais
- artigo
-Assembléia (Assembléia Legisla-

tiva)
- auditório
- autarquia

-Bancada. Ex.: Bancada do PT.
Note: A referida bancada.

-Banco (instituição). Ex.: Banco
do Estado de Minas Gerais, esse
Banco.

-Bandeira Nacional. Note: A refe-
rida bandeira, bandeira de Mi-
nas, bandeira do Brasil.

-bloco parlamentar, bloco. Note:
Bloco Parlamentar Mineiro de
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Reorganização Democrática. O
referido bloco.

-BR-040

c

- Caixa Econômica (instituição). Ex.:
A Caixa.

- Câmara Federal, Câmara Muni-
cipal, Câmara de Vereadores.

-Capital (sede de Governõ). Ex.: A
Capital do Piauí.

- Carta (Constituição). Ex.: Carta
Magna, Carta Estadual, Carta
mineira.

-Casa (parlamento). Ex.: Esta Casa,
Casa Legislativa.

- Chefe de Governo, Chefe da Na-
ção, Chefe do Executivo.

- Cidadão Honorário (título). Ex.:
Recebeu o título de Cidadão Ho-
norário de Caxambu. Note: É
cidadão honorário de Caxambu.

- cidade
- cláusula
- colega
- Colégio de Líderes
-Comandante. Ex.: O Comandan-

te Luís de Sousa, o Comandan-
te do destacamento.

- Comarca (quando determinada).
Ex.: A Comarca de Uberaba.
Note: A referida comarca. Fo-
ram criadas cinco comarcas.

- Comissão (órgão técnico da As-

sembléia, quando determinado).
Ex.: A Comissão de Justiça per-
deu prazo para emitir parecer.
A referida Comissão. Não houve
reunião da Comissão supracitada.
Note: Algumas comissões não
se reuniram.

- Comissão Parlamentar de Inqué-
rito, Comissão Especial (quando
determinadas). Ex.: Comissão
Parlamentar de Inquérito para
Examinar o Problema Habitaci-
onal dos Desabrigados na Área
Mineira da SUDENE. A referida
Comissão Parlamentar de In-
quérito. Comissão Especial para
Analisar o Veto Total à Proposi-
ção de Lei n 2 800. Essa Comis-
são Especial.

- comunicação
- congressista
- Congresso Nacional
- Constituição Federal, Constitui-

ção Estadual. Note: Constitui-
ção mineira.

- Constituinte (Assembléia Cons-
tituinte). Note: Os constituin-
tes (parlamentares).

- Corte (tribunal)

- Decisão da Presidência (docu-
mento)

- destacamento policial
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- "Diário do Legislativo"
- "Diário Oficial da União". Ex.: A

lei foi publicada no "Diário Ofi-
cial da União". Note: Foi publi-
cado no diário oficial, o "Minas
Gerais", o resultado da pesqui-
sa.

- Diploma Legal (Constituição)
- Diploma Regimental (Regimen-

to Interno)
- diretoria (quando a referência é

genérica). Ex.: Faz parte da di-
retoria da CEMIG. Note: É o
titular da Diretoria Financeira
da CEMIG. A referida Direto-
ria.

- discagem direta a distância (DDD)
- discagem direta internacional

(DDI)

e

-edil
- edilidade
-edital de convocação
- educação (conjunto de institui-

ções da área). Ex.: A educação
não tem recebido verbas sufici-
entes do Governo.

- egrégio
-entrância. Ex.: A entrância es-

pecial.
- erário
- escrutinador
-Estado (unidade da Federação

ou circunscrição administrati-
va). Note: estado de direito.

- Estrada (quando denominada). Ex.:
Estrada do Boi. Note: A estrada
Pains-Arcos. A referida estra-
da.

- Exército
- expediente. Ex.: Estão abertas

as inscrições para o expediente
da próxima reunião.

-exterior. Ex.: Viajou para o exte-
rior.

f
-fase (parte da reunião). Ex.: P

fase da Ordem do Dia.

- Fazenda (órgão público ou Tesou-
ro). Ex.: Os recursos da Fazen-
da.

- Federação
-Fisco
-Fórum. Ex.: Fórum Mílton Cam-

pos. O referido Fórum.

R_O
-gabinete. Ex.: O gabinete do Depu-

tado Luís de Sousa. Compare-
ceram a meu gabinete.

- Governo (Poder, administração).
Ex.: O Governo atual, o Gover-
no Francelino Pereira. Note: Um
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povo sem governo. É necessário
um governo mais atuante.

- Grande Belo Horizonte
- Grande Expediente (parte da reu-

nião)
- Guarda (corporação). Ex.: Guar-

da Civil, Guarda Mirim, Guarda
Noturna. Note: O guarda-civil,
o guarda-mirim, o guarda-no-
turno.

-Hino Nacional. Ex.: A execução
do 1-uno Nacional foi repetida.
Note: O referido hino.

i

- Igreja (instituição ou quando de-
nominada). Ex.: Igreja Católica,
Igreja Luterana, Igreja do Carmo.
Note: A referida Igreja (Católi-
ca), a referida igreja (do Carmo),
surgimento de igrejas, constru-
ção de igrejas.

- inciso
- Infantaria
- interior. Ex.: Viajou para o interi-

or de Minas.

i

-justiça (conjunto de instituições
da área). Ex.: Os órgãos dajus-
tiça.

k
- Km (marco de rodovia). Ex.: O Km

10 da BR-040. Note: Foi recu-
perado trecho de 10km da BR-
040.

Li

- Legislativo. Ex.: O Legislativo Es-
tadual.

- Legislatura (quando antecedida
de numeral ordinal). Ex.: 7a Le-
gislatura. Note: Nesta legislatu-
ra.

-Lei (quando parte do nome). Ex.:
Lei de Diretrizes Orçamentári-
as. A referida lei.

- Lei Maior (Constituição)
-Lei n° 800, Lei Complementar

n- 4, Lei Delegada n° 15, Lei
Federal n9 423. Note: A referi-
da lei, a referida lei delegada.

-Líder. Ex.: O Líder do PSDB. o
Líder da Maioria.

-Liderança. Ex.: A Liderança do
PSDB.

-livro (onde são registrados docu-
mentos). Ex.: O livro 3-C do
Cartório de Registro de Imóveis
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de Uberaba.	 NI

- magistério
- magistrado
- magistratura
- Maioria. Ex.: A Bancada da Maio-

ria.
- Marinha
- membro. Ex.: Os membros da Mesa.
-Mesa (órgão dirigente do parla-

mento). Ex.: O requerimento será
submetido à Mesa. O projeto
fica em poder da Mesa pelo pra-
zo de três dias. Note: Sobre a
mesa (móvel), requerimento do
Deputado Luís de Sousa.

-ministério. Ex.: O Presidente já
escolheu seu ministério.

- Ministério Público
- Minoria. Ex.: O Líder da Minoria.
- monarquia

n

- Nação (somente quando se referir
a "Brasil"). Ex.: É preciso con-
servar a soberania da Nação.
Nossa Nação. Note: Toda nação
é soberana.

- Oposição (bloco parlamentar). Ex.:
A Oposição irá fazer obstrução
dos trabalhos. Note: O partido
vem fazendo oposição sistemá-
tica ao Governo.

- orçamento
- Ordem do Dia (parte da reunião).

Ex.: A 1 fase da Ordem do Dia.
Note: O projeto foi incluído em
ordem do dia (pauta).

-órgão técnico. Ex.: Foi o projeto
encaminhado a este órgão téc-
nico, para exame.

- País (somente quando se referir a
"Brasil"). Ex.: Nosso País. O País
precisa encontrar solução para
a crise econômica que atraves-
sa. Note: Cada país do Terceiro
Mundo terá de resolver, quanto
antes, sua crise econômica.

-parágrafo. Ex.: O art. 1 9 tem qua-
tro parágrafos.

-Parecer (quando fizer parte do
nome do documento). Ex.: O
Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n 800/93. Note:
O parecer da Comissão de Jus-
tiça foi rejeitado.

- pares
- parlamentar
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- parlamentarismo
- parlamento
-parte (da reunião). Ex.: A Presi-

dência passa à 2 parte da reu-
nião.

-Pasta (Secretaria ou Ministério).
Ex.: Ainda não foi indicado o
titular da Pasta.

- Pátria (somente quando se referir
a "Brasil"). Ex.: Nossa Pátria, os
destinos da Pátria.

- Pequeno Expediente (parte da
reunião)

- Plenário
-Poder (quando designar o Execu-

tivo. o Legislativo ou o Judiciá-
rio)

- poder público
-polícia
-presidencialismo
- Previdência Social
- Primeiro Mundo

- Quadro do Magistério
- Quadro Permanente
-Quadro de Pessoal (quando de-

terminado). Ex.: O Quadro de
Pessoal da Secretaria. Note: O
nosso quadro de pessoal.

- Quadro Suplementar
- Quartel-General. Ex.: O Quartel-

General do Exército.
- questão de ordem

r

-razões do veto
-Região (quando designar região

do País). Ex.: A Região Sul foi
assolada por chuvas. Note: A
região Sul de Minas é muito
desenvolvida.

- Região Metropolitana (quando de-
terminada). Ex.: A Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte.
Note: A referida região metro-
politana.

-Regimento Interno
- relator
- relatoria
-relatório final. Ex.: A Comissão

Especial ainda não apresentou
seu relatório final. O referido
relatório final. Note: Relatório
Final da Comissão Especial para
Examinar o Problema Ha-
bitacional dos Desabrigados na
Área Mineira da SUDENE.

- república (forma de governo). Ex.:
No plebiscito, decidiu-se pela
república. Note: A Constituição
da República.

-Residência. Ex.: A 3 Residência
do DER-MG.

-Reunião (quando antecedida de
numeral ordinal). Ex.: 30a Reu-
nião Ordinária.
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- Rodovia (quando oficialmente de-
nominada). Ex.: Rodovia do Boi,
Rodovia Fernão Dias, Rodovia
MG-30. Note: rodovia Rio-Bahia.

Ri

-tribuna
- turno

Iki

- União. Ex.: Os recursos da União.

- Salão Nobre (da Assembléia)
- saúde (conjunto de instituições

da área). Ex.: A área da saúde
passa por momentos difíceis no
País.

-século XX
- Senado Federal
- Sessão (quando antecedida de nu-

meral ordinal). Ex.: P Sessão
Legislativa.

- Situação (bloco parlamentar)
- suplente. Note: Deputado Luís de

Sousa, 1 2 -Suplente da Mesa.

t
- Terceiro Mundo
- Território (unidade da Federa-

ção). Ex.: O ex-Território de
Fernando de Noronha.

- Tesouro. Ex.: Tesouro Nacional,
Tesouro Estadual.

- texto constitucional

v

-Veto Parcial (documento). Ex.: A
Assembléia apreciou o Veto
Parcial à Proposição de Lei
n2 800. Note: O Governador
opôs veto parcial à Proposição
de Lei n2 800.

-Veto Total. Ex.: O Veto Total à
Proposição de Lei n9 350. Note:
Foi apreciado o veto total opos-
to à Proposição de Lei n2 350.

-voto de congratulações, voto
de pesar.

z

- Zona Eleitoral (quando antece-
dida de numeral ordinal). Ex.:
A 28 Zona Eleitoral.

- Zona da Mata
-Zona Sul
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7.1 Cardinais
• Escrevem-se por extenso:

- Até dez. Ex.: dez alunos, sete
Deputados.

- No início de frases, em títulos e
subtítulos. Ex.: Vinte e oito emen-
das. Obs.: Convém escrever- "Com-
pareceram 39 Deputados", em vez
de "Trinta e nove Deputados com-
pareceram".

- Quando fazem parte de títulos
de obras literárias, expressões, etc.
Ex.: "As mil e uma noites": "É ho-
mem de mil e um afazeres".

- Quando substantivados. Ex.:
Gostava de jogar vinte-e-um.

• Escrevem-se com algaris-
mos:

-Apartirde 11.Ex.: 130muni-
cípios, 100 artigos, 47 páginas.

- Em medidas. Neste caso, as
unidades devem estar abreviadas.
Ex.: 170km, 20m, 800kW. Exce-
ção: 35 litros.

- Na indicação de idade. Ex.:
Crianças de O a 5 anos.

- Nas datas. Ex.: 15/11/90,
1/2/91, 25/12/1808.

Obs.: 1 - O primeiro dia do
mês será indicado por numeral
ordinal. Ex.: 1/4/89.

2 - Os anos grafam-se
com todos os algarismos, sem pon-
to nem espaço. Ex.: "em 1956", e
não "em 56".

- Em porcentagens. Ex.: 403/b.
- Na representação de tempo (ho-

ra, minutos, segundos). Ex.: 2h35m1n,
3 horas. A reunião será suspensa
por 10 minutos.

- Em documentos numerados.
Ex.: Requerimento n 9 2.120/93.
Note: Requerimentos n9 s 1.200 a
1.205/93, Emendas n 9 s 1 a 5.

- Na indicação de quilometra-
gem rodoviária. Ex.: O km 7 da
BR-040.

- Em nomes de logradouros pú-
blicos. Ex.: Praça 7 de Setembro.

- Nos numerais inteiros se-
guidos das palavras "mil", "mi-
lhão", "bilhão", etc. (e plurais).
Ex.: 2 milhões de habitantes,
1 bilhão de pessoas, 2 mil casas,
mil estudantes. Note: 2.500.000
habitantes, 1.000.025.150 pes-
soas, 1.000.000kW.

- Em tabelas e gráficos.
-	Em	quantias.	Ex.:

CR$1.250.000,00; US$1.250.000,00.
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- Em veredictos e escores. Ex.: Conde-
nação por 4 a 3.

• Notas importantes:

1 - Quando há concorrência das
duas regras, utilizam-se somente
algarismos. Ex.: O Projeto de Lei n2
400/93 foi aprovado por 43 votos a
favor e 10 contra. A escola solicita a
aquisição de 3 mesas, 30 carteiras
e 1 gabinete dentário.

2 - Os grupos de três algarismos
são separados com ponto. Ex.: 1.520
alunos. Exceções: CEP 30480-560,
Caixa Postal 1501, datas (1993),
pág. 1241, placa PA-6849.

3- Nos textos legais e em oficios,
as datas se grafam como no exem-
plo a seguir. Ex.: Art. 30 - O art. 9
da Lei n° 10.858, de 5 de março de
1993, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

4 - Nos textos legais, os nume-
rais são grafados com algarismos e
por extenso entre parênteses. Ex.:
Art. 6 9 - O valor do abono-família é
fixado em CR$35,00 (trinta e cinco
cruzeiros reais) a partir de 1 2 de
outubro de 1993.

Art. 90 - O servidor fará jus, em
cada promoção na carreira, a um
acréscimo de 4% (quatro por cen-
to)....

Art. 12 - Ficam criados 4 (qua-
tro) cargos de Analista de Registros
Funcionais.

Obs. - Quando se tratar de de-
signação de medidas, observem-se
os exemplos seguintes de escrita
por extenso: 30,75m (trinta metros
e setenta e cinco centímetros),
42,87m2 (quarenta e dois vírgula
oitenta e sete metros quadrados) ou
(quarenta e dois metros quadrados
e oitenta e sete decímetros quadra-
dos), 50,27km2 (cinqüenta vírgula
vinte e sete quilômetros quadra-
dos).

5 - Não se usa O (zero) antes de
número inteiro, a não ser na indi-
cação de dezenas de loteria, núme-
ros de referência, prefixos telefôni-
cos e códigos de computador. Ex.:
(031) 344-5500. Note: pág. 325 (e
não pág. 0325).

6 - Na indicação de horário não
se abrevia a palavra "horas" quan-
do se tratar de número inteiro. Ex.:
15 horas. Nos demais casos, em-
pregam-se as abreviaturas "h", "min"
e "s". Ex.: 15h35min, 18h05min,
20h30min lOs.

7 - Usa-se obrigatoriamente o
artigo na indicação de horário. Ex.:
Costumava trabalhar das 18 às 23
horas. Às 8h30min teve início a
reunião.



7.2 Ordinais
• Escrevem-se por extenso:

- Em geral, do primeiro ao déci-
mo. Ex.: Foi eleito para o terceiro
mandato. A Comissão rejeitou o pri-
meiro parecer do relator.

• Escrevem-se com algaris-
mos:

-A partir do 11 9 . Ex.: O 25 2 voto
decidiu a questão.

- Do 12 ao 9, na seriação de
artigos e parágrafos. Ex.: art. 9 0 , § 59•
A partir de 10, usam-se cardinais.
Ex.: art. 10, § 15.

- Na numeração de andares de
prédios, unidades militares, zonas
eleitorais, varas da justiça, cartóri-
os, competições, séries escolares,
graus de escolaridade. Ex.: 92 an-
dar, 20Ç Campeonato Brasileiro de
Vólei, 5 Vara de Família, 30 Cartó-
rio de Protestos.

- Na numeração de reuniões e
turnos de discussão. Ex.: 245 Reu-
nião Extraordinária, 2 9 turno.

- Na indicação de colocação es-
tatística. Ex.: O Brasil é o 12 produ-
tor mundial de café.

- Junto a nome de cargos. Ex.:
1 -Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa. Exceção: Primeiro-Mi-
nistro.
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• Nota importante:
- Os numerais ordinais são an-

tecedidos de artigo definido. Ex.: O
anúncio foi publicado na primeira.
página. Excetuam-se expressões
como: gêneros de primeira necessi-
dade, carro de segunda mão, che-
gou em primeiro lugar.

Obs. - Admite-se o não-uso do
artigo em expressões consagradas
pela praxe, tais como: aprovação
em 1 2 turno, Juiz de Primeira Ins-
tância, escolas de 2 9 grau.

7.3 Fracionários
• Grafam-se sempre com

algarismos.
Obs. - Deve-se evitar o início de

frases com numerais fracionários.

7.4 Observações
• Algarismos romanos
- Usam-se algarismos romanos

na designação de capítulos, incisos,
séculos, nomes dinásticos, simpósios,
congressos, anexos, etc. Ex.: sécu-
lo XX, Papa João XXIII, IXCongres-
so Mineiro de Estudos Literários,
Anexo II, inciso V.
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o Numerais por extenso

- Quando houver necessidade de
escrever numerais por extenso (quan-
tias, por exemplo), observem-se as
regras seguintes:

1 - As centenas, dezenas e
unidades são separadas pela con-
junção "e". Ex.: 745 (setecentos e
quarenta e cinco).

2 - Após a palavra "mil", a
conjunção "e" se escreve quando a
casa das centenas está representa-
da por zero ou quando as casas das
dezenas e das unidades estão re-
presentadas por zero. Ex.: 2.030
(dois mil e trinta), 1.500 (mil e qui-

nhentos).
Note: 2.730 (dois mil setecentos

e trinta), 1.575 (mil quinhentos e
setenta e cinco).

3- Quanto a numerais de
grande extensão, observem-se os
exemplos seguintes:

-2.380.432.220 (dois bilhões tre-
zentos e oitenta milhões quatro-
centos e trinta e dois mil duzentos
e vinte)

- 3.530.000 (três milhões qui-
nhentos e trinta mil)

- 3.500.000 (três milhões e qui-
nhentos mil)

- 3.025.000 (três milhões e vinte
e cinco mil)

8 PALAVRAS E EXPRESSÕES - PARTE 1

8.1 Uso e Significado

ACERCA DE - A CERCA DE
- HÁ CERCA DE

A respeito de, com relação a:
A CPI nada apurou acerca de tais

acusações.
A uma distãncia aproximada:
Moro a cerca de dois quarteirões

daqui.

Faz aproximadamente:
A lei foi aprovada há cerca de dois

anos.

AFIM - AFIM DE

Que tem afinidade, relação, vínculo
de parentesco.

Só examinaremos hoje as matérias
afins.

São primos afins.
Com vistas a, para:
O relator se levantou a fim de ler o

parecer.
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À MEDIDA QUE - NA MEDIDA
EM QUE

À proporção que:
Os barracos caíam à medida que a

chuva ficava mais intensa.
Tendo em vista que, uma vez que:
É preciso cumprir as leis na medi-

da em que elas existem.
São incorretas as expressões "à me-

dida em que" e "na medida que".

A MEU VER

A meu modo de ver:
A meu ver (ou em meu ver), sua

argumentação procede.
Não são corretas as formas ao meu

ver" e "ao meu modo de ver".

ANEXO - EM ANEXO

Apenso, junto:
O documento segue anexo (ou em

anexo).
Envio-lhe as fotos anexas (ou em

anexo).
O adjetivo concorda em gênero e

número com o substantivo a que
se refere.

A locução adverbial permanece in-
variável.

AO INVÉS DE - EM VEZ DE

Ao contrário de:
Ao invés de condenarem o infrator,

premiaram-no.
Em lugar de:
Em vez de comparecer, mandou

representante.

AO ENCONTRO DE -
DE ENCONTRO A

Em favor de. na direção de:
A medida vai ao encontro dos

anseios do povo.
Contra, na direção contrária:
Sua decisão foi de encontro aos

nossos interesses.

AO NÍVEL DE - EM NÍVEL DE

À mesma altura:
Estamos ao nível do mar.
Na instãncia, no plano:
A questão será resolvida em nível

do Legislativo.
A PAR - AO PAR

Ciente de:
O Presidente está a par dos aconte-

cimentos.
Título ou moeda de valor idêntico:
Fez a troca de US$1.000.00 ao par.
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CONSTANTE DE -
CONSTANTE EM

Formado por:
Lei constante de cinco artigos.
Contido em:
Artigos constantes na lei.

EMENDA - EMENTA

Proposição acessória de outra:
Foram apresentadas muitas emen-

das ao projeto de orçamento.
Apontamento, súmula de decisão

judicial ou do objeto de uma lei:
A ementa da lei é: Dispõe sobre o

EM CURTO PRAZO

Em pequeno espaço de tempo:
A norma surtirá efeitos em curto

prazo.
Não convém usar "a curto prazo"

por "em curto prazo".

EM FACE DE
Diante de, ante:
Em face do exposto, solicito o apoio

dos nobres pares.
Devem ser evitadas as expressões

"face a", "frente a".

EM VIA DE
Prestes a, a caminho de:
A represa está em via de romper.
É incorreta a expressão "em vias

de".

EM QUE PESE A
Apesar de, não obstante:
Em que pese ao esforço da Oposi-

ção, o projeto foi aprovado.
A expressão tem a preposição A,

que não pode ser omitida.

HAJA VISTA
Veja, seja considerado:
O servidor tem qualidades, haja

vista o interesse e o esforço de-
monstrados.

JUSTIFICAÇÃO
Ação ou efeito de justificar-se. Ra-

zão, causa.
No processo legislativo, justifica-

ção é o termo utilizado quando
da apresentação dos argumen-
tos que fundamentam uma pro-
posição.

JUSTIFICATIVA
Causa, prova ou documento que

comprova a realidade de um fato.
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MAIS BEM - MAIS MAL
	 OPOR - APOR

Preferem-se estas expressões ao uso
de melhor e pior antes de parti-
cípio:

O último processo foi mais bem
conduzido, apesar de ter sido
mais mal preparado.

O DITO

O referido, o mencionado:
O dito projeto foi retirado da pau-

ta.
A omissão do artigo e erro lingüístico.

ONDE - AONDE

Usa-se com verbos que indicam si-
tuação (preposição em):

Onde ele está?
A casa onde moro.
Usa-se com verbos que indicam mo-

vimento (preposição a):
Aonde ele foi?

Ser contrário, colocar objeção:
O Governador opôs veto total ao

projeto.
Acrescentar, pôr junto:
Vamos apor um parágrafo a este

artigo.

PERTINENTE

Oportuno, procedente:
Sua observação é pertinente.
Não existe forma verbal correspon-

dente, sendo improcedentes as
formas "no que pertine" e "não
pertine".

POR VIA DE

Por intermédio:
A solução do problema virá por via

do Legislativo (e não "via
Legislativo").
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9 PALAVRAS E EXPRESSÕES - PARTE II
9.1 Emprego Conveniente

USAR

A Deputada Ana Luísa, 1°- Secre-

tário.

A matéria não encontra óbice.

A matéria vem a esta Comissão

para receber (ser objeto de)

parecer.

Anos 1991/1993.

Apoio ao projeto.

A proposição em estudo, em pau-

ta, etc.

NÃO USAR
A Deputada Ana Luísa, 1- Secretá-

ria.

A matéria não apresenta óbice.

A matéria vem a esta Comissão para

emitir parecer.

Anos 1991/93.

Apoio para o projeto.

A presente proposição, o presente

requerimento (em documento

parlamentar, referindo-se à pro-
posição em exame).

Aprovadas as subemendas que re-
ceberam o n° 1 às Emendas

n9 s 1 a 5.

Aprovadas as Subemendas n2 1 às
Emendas ns 1 a 5.
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USAR	 NÃO USAR

Ato das Disposições Constitu-

cionais Transitórias.

Comunicação dando ciência...

Concluímos por sua constituciona-

lidade.

Constituição Estadual.

Constituição Federal.

Declaração de sua utilidade pú-

blica.

Deliberação da Mesa n 9 810, de

1991.

Entidade com sede em...

Comunicação que comunica...

Opinamos por sua constituciona-

lidade.

CE.

CF.

Sua declaração de utilidade pú-

blica.

Deliberação n2 810/91, da Mesa.

Entidade sediada em..

	

Interrupção da reunião e sua	Interrupção e transformação da

	

transformação em especial.	reunião em especial.
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Lei n9 5.830, de 1971.

Lei n9 5.830, de 30/3/71.

Lei n2 5.830. de 30 de março de

1971 (em texto de lei  em oficio).

Mesa da Assembléia.

Na data de 3/5/93.

Nota do redator: A ordem do dia...

O projeto recebeu a Emenda n° 1

O projeto faz reverter ao patrimô-

nio do Estado o imóvel que

menciona.

Tosto que" como sinônimo de em-

bora. Ex.: Continuaram a

reunião, posto que estivessem

cansados.

Lei n2 5.830/71.

Mesa Diretora da Assembléia.

Em data de 3/5/93.

Nota do Redator: a ordem do dia...

O projeto recebeu a Emenda de n2

O projeto reverte ao patrimônio do

Estado o imóvel que menciona.

"Posto que" como sinônimo de já

que".
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USAR
	

NÃO USAR

Projeto de Lei n 2 1.315193.	Projeto de Lei n° 1.315.

Projeto de Resolução n 2 1.220193.	Projeto de Resolução n2 1.220.

Proposta de Emenda à Constituição
Q 3/93.

Requerimento em que se solicita

(pede, postula.. .).

Resolução n9 5.130, de 1993.

Resolução ng 5.130, de 4/5/93.

Resolução n2 5.130, de 4 de maio de

1993 (em texto de lei e em oficio).

Proposta de Emenda Constitucio-

nal n° 3/93.

Requerimento em que se requer.

Resolução n° 5.130/93.
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10 SEPARAÇÃO DE SÍLABAS

Os cacôfatos e as cacofonias
devem-se evitar na separação de
sílabas.

Formas incorretas:
Foi registrada a presença de 20 Deputa-
dos. Foi registrada a presença de 20 De-
putados.

Forma correta:
Foi registrada a presença de 20 Depu-
tados.

Deve-se evitar também separação si-
lábica que deixe vogal isolada.
Formas inadequadas:
a—penas, o—posição, e—xercício.

11 SIGLAS

- As siglas são grafadas em cai-
xa-alta. Ex.: CEMIG, DETRAN,
TELEMIG, BANESPA, USIMINAS. Ex-
ceção: MinasCaixa.

Obs. - As palavras em forma de
sigla que fazem parte de nomes de
firmas particulares são grafadas
somente com a letra inicial maiús-
cula, com exceção das não silabáveis.
Ex.: Diviplan Forros e Divisórias
Planejadas Ltda., Fiat Automóveis
S.A., Ferteco Mineração S.A., IBL
Comércio e Representações Ltda.

- Os partidos políticos, os órgãos
públicos, as entidades e as empre-
sas de amplo conhecimento públi-
co são representados por suas si-
glas, dispensando-se o nome por
extenso. Ex.: BRADESCO, VARIG,
APAE, COPASA-MG, IBGE, CNBB.

Obs. - Em proposições, textos
legais em geral e oficios, grafa-se o
nome completo da instituição acom-
panhado de sua sigla, apenas na
primeira referência. Posteriormen-
te, deve-se usar somente a sigla.
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- As siglas são grafadas em se-
guida ao nome a que se referem,
entre travessões, entre travessão e
ponto ou dois pontos, se for o caso.
Ex.: O Departamento de Aviação
Civil - DAC - procedeu à investiga-
ção do acidente.

O Departamento de Aviação Ci-
vil - DAC -, depois de exaustiva
investigação, revelou a causa do
acidente.

Art. 52 - O controle do tráfego
aéreo é atribuição dos seguintes
órgãos:

1- Departamento de Aviação Ci-
vil - DAC -;

O assunto será investigado pelo
Departamento de Aviação Civil -
DAC.

Cabe ao Departamento de Avia-
ção Civil - DAC:

Exceção: Os nomes de associa-
ções e entidades de classe em geral
se grafam segundo a forma regis-
trada em cartório. Ex.: ASTER -
Associação de Desenvolvimento do
Bairro Santa Teresinha, Sociedade

Atlética Uberabense de Desportistas
- SAÚDE.

- As siglas das unidades da Fe-
deração são indicadas entre vírgu-
las. Ex.:A excursão aPetrópolis,PU,
foi cancelada.

Obs. - A sigla "MG" não se usa
junto a nomes de cidades mineiras
quando referidas em documentos
de circulação restrita ao Estado de
Minas Gerais.

• Notas importantes:

1 - As siglas variam em gênero e
número. O gênero é determinado
pela primeira palavra que consti-
tuio nome abreviado. Ex.: ACEMIG
(a companhia).

No caso de estar no plural a
palavra que inicia o nome abrevia-
do, faz-se a concordãndia ideológi-
ca.

Ex.: A USIMINAS (a siderúrgica,
a empresa).

2 - O plural das siglas é indica-
do pelo acréscimo do "s". Ex.: Os
CDBs, as TRs.
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12 SINAIS GRÁFICOS UTILIZADOS
EM REVISÃO

- Centralização
Ex.: [Requerimento]
- Corte de palavra
Ex.: Não é possível, prezados

prezados colegas
- Corte de acento, letra e vírgula
Ex.: Parce-nos, portanto

O Sr. Presidente da Assem-
bléia

O político é sempre aquele\
que...

- Abertura de parágrafo
Ex.: Não há razão por que isso

ocorra.[Outra questão é
- Ligação de períodos
Ex.: Despertem, meus senhores!
Não desanimem com a crise!
- Acréscimo de palavras ou fra-

ses
Ex.: O nobrè'Tiuís de Sousa tem

razão.

Ex.: Como se sabe, o 1 N P S está
falido.

- Indicação de inicial maiúscula
e de caixa-alta

Ex.: Vários deputados compare-c_ 0ç

ceram a Cemig.
- Indicação de negritorn.q,,
Ex.: EDITAL DË CONVOCAÇÃO
- Indicação de grifo (uso de itáli-

co)
Ex.: T9;0os os homens são iguais

perante a lei.
Obs. -No "Diário do Legislativo",

os versos são publicados em se-
qüência, separados por barras.

Ex.: Ah! Como são longas as ho-
ras tristes!/ Queres partir!? Ainda
está longe o dia!! Do rouxinol, e
não da cotovia.. . / É a cotovia anun-
ciando o sol.! Devo partir. Partir
para viver./ Ou ficar em teus bra-

- Junção de letras:	 ços - e morrer.
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Obs..: Os seguintes modelos de
documentos apresentam o aspecto
formal com que são publicados no
"Diário do Legislativo".

13.1 Ata de reunião de
Plenário

ATA DA 3509 REUNIÃO ORDINÁ-
RIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLA-

TIVA, EM 17 DE MARÇO DE
1993

Presidência do Deputado José
Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA- P PAR
TE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata
- Correspondência: Mensagem
n 9 333/93 (Projeto de Lei n2
1.290/93), do Governador do Es-
tado - Oficio n 9 60/93. do Presiden-
te do Tribunal de Contas (retirada
de tramitação do Projeto de Lei n
1.214/93) - Ofícios, telegramas e
cartões - Apresentação de Propo-
sições: Projetos de Lei n2 s 1.291 a
1.297/93 - Requerimentos n9s
4.042 a 4.051/93 - Requerimentos

dos Deputados Péricles Ferreira (2)
e Ambrósio Pinto - Comunicações:
Comunicações das Comissões de
Meio Ambiente e de Administração
Pública e dos Deputados Ronaldo
Vasconcellos e Wilson Pires - Ora-
dores Inscritos: Discursos dos Depu-
tados Ibrahim Jacob, Antônio Pi-
nheiro e Maria Olivia - 28 PARTE
(ORDEM DO DIA): la Fase: Desig-
nação de comissões: Comissão Es-
pecial para Verificar a Situação dos
Empregados da Indústria Malvina
S.A., em Bocaiúva - Comissão Par-
lamentar de Inquérito para Exami-
nar o Problema Habitacional dos
Desabrigados na Área Mineira da
SUDENE - Leitura de comunica-
ções apresentadas - Discussão e
votação de pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n
1.213/93; aprovação- Requerimen-
tos: Requerimento n° 3.899/93; apro-
vação - Requerimentos dos Depu-
tados Péricles Ferreira (2) eAmbrósio
Pinto; aprovação - 28 Fase: Dis-
cussão e votação de proposições:
Discussão, em 2 2 turno, do Projeto
de Lei n 2 1.272/93: aprovação -



Discussão, em 1 9 turno, do Projeto
de Lei n 859/92: aprovação -
Palavras do Sr. Presidente - EN-
CERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 14h15min, comparecem os

Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento

- Elmo Braz - Bené Guedes - Rêmolo
Aloise -Arnílcar Padovani -Ajalmar
Silva - Arnbrósio Pinto - Antônio
Pinheiro - Cóssimo Freitas - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - João Ba-
tista - José Bonifácio - Maria Elvira
- Maria Olívia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Reinaldo Lima -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz
- Ronaldo Vasconcellos -Simão Pedro
Toledo - Wellington de Castro -
Wilson Pires.

O Sr. Presidente (Deputado José
Ferraz) - A lista de comparecimento
registra a existência de número re-
gimental. Declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nos-
sos trabalhos. Com a palavra, o Sr.
2-Secretário, para proceder à lei-
tura da ata da reunião anterior.

l a PARTE (PEQUENO EXPE-
DIENTE)

P Fase

Ata
- A Deputada Maria Olívia,

Secretário "ad hoc", procede lei-
tura da ata da reunião anterior, que
é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Antônio Pinhei-

ro, 1 2 -Secretário "ad hoc", lê a se-
guinte correspondência:

MENSAGEM N° 333/93
Belo Horizonte, 15 de março de

1993.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais:

Tenho a honra de encaminhar a
V. Exa., para exame dessa egrégia
Assembléia Legislativa, o projeto de
lei incluso, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel à Funda-
ção Centro de Hematologia e He-
moterapia de Minas Gerais - Fun-
dação HEMOMINAS - e dá outras
providências.

De acordo com o projeto encami-
nhado, a Fundação HEMOMINAS
construirá sede própria no imóvel,
a fim de que possa instalar-se ade-
quadamente e ampliar a prestação
de serviços em Juiz de Fora.

Por se tratar de matéria urgente,
solicito aV. Exa. que o projeto de lei
seja apreciado no prazo a que se
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refere o art. 69, § 1, da Consti-
tuição do Estado.

Valho-me da oportunidade para
renovar a V. Exa. protestos de ele-
vado apreço e distinta considera-
ção.

Hélio Garcia, Governador do Es-
tado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N° 1.290/93
Autoriza o Poder Executivo a doar

imóvel à Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Mi-
nas Gerais - Fundação HEMOMI-
NAS - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais decreta:

Art. l -Fica o Poder Executivo
autorizado a doar à Fundação Cen-
tro de Hematologia e Hemoterapia
de Minas Gerais - Fundação
HEMOMINAS - o imóvel de propri-
edade do Estado, com a área de
920.00m2 (novecentos e vinte me-
tros quadrados), situado na esqui-
na da Av. Barão do Rio Branco com
a Av. dos Andradas, no Município
de Juiz de Fora, com os seguintes
limites e confrontações: 24,50m (vinte
e quatro metros e cinqüenta centí-
metros) pela Av. dos Andradas até a
esquina da Rua Barão de Cataguases;
dai, em curva com 7,60m (sete me-

tros e sessenta centímetros) e mais
um alinhamento reto de 23,70m
(vinte e três metros e setenta centí-
metros), e novamente em curva de
6,20m (seis metros e vinte centíme-
tros), atinge-se a esquina com a Av.
Barão do Rio Branco; daí, pela Av.
Barão do Rio Branco, com 27.30m
(vinte e sete metros e trinta centí-
metros), até a divisa com terceiros,
pelos fundos; daí, com 34,70m (trinta
e quatro metros e setenta centíme-
tros), confrontando com terceiros,
atinge-se o ponto de partida da des-
crição da área de 920,00m2 (nove-
centos e vinte metros quadrados),
área essa destacada de área maior
de aproximadamente 2.500,00m2
(dois mil e quinhentos metros qua-
drados), adquirida pelo Estado con-
forme escritura de doação lavrada a
fis. 32 do livro 98 do Cartório do l
Oficio de Notas de Belo Horizonte e
registrada sob o n g 20.843, a fis. 86
do livro 3-1, no Cartório do 1 2 Oficio
de Registro de Imóveis de Juiz de
Fora.

Art. 2 - No prazo de 5 (cinco)
anos contados da data da escritura
de doação, sob condição de rever-
são, a Fundação HEMOMINAS cons-
truirá sede própria no imóvel referi-
do no artigo anterior, para instala-
ção e funcionamento de seus servi-
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ços.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor

na data de sua publicação.
Art. 42 - Revogam-se as disposi-

ções em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Co-

missões de Justiça, de Saúde e Ação
Social e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art.
195, c/c O art. 103, do Regimento
Interno.

OFÍCIO N° 60/93

Belo Horizonte, 16 de março de
1993.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais:

Solicito de V. Exa. a retirada de
tramitação e a devolução a este
Tribunal do Projeto de Lei n2
1.214/93, que dispõe sobre o rea-
justamento dos símbolos de venci-
mento do Quadro de Pessoal dos
Servidores da Secretaria do Tribu-
nal de Contas do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

Esclareço que foi constatada, por
parte deste Tribunal, a necessida-
de da realização de melhores estu-
dos acerca da matéria objeto do
projeto de lei enviado a essa egrégia
Assembléia Legislativa.

Nesta oportunidade, reitero a V.
Exa. a expressão do meu mais alto
apreço.

Atenciosamente,
Fued Dib, Presidente do Tribu-

nal de Contas.

OFÍCIOS
Do Cel. PM Mário Lúcio Calçado,

Comandante-Geral da Polícia Mili-
tar do Estado de Minas Gerais, en-
caminhando a esta Casa um exem-
plar do documento "Indicadores de
Segurança Pública da Criança e do
Adolescente", elaborado pelo Esta-
do-Maior dessa corporação. (- Agra-
decer.)

TELEGRAMAS
Da Sra. Neide Aparecida Davini,

Diretora da Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Poços de Caldas, agrade-
cendo a doação de exemplares do
livro "As Denominações Urbanas
de Minas Gerais".

CARTÕES
Do Sr. Adércio Simões Franco,

Diretor da Biblioteca Pública Mu-
nicipal Ataliba Lago, congratulan-
do-se com esta Casa pelo lança-
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mento da "Cartilha do Plebiscito".

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade são enca-

minhadas à Mesa as seguintes propo-
sições:

PROJETO DE LEI N° 1.291/93

Dispõe sobre a gratuidade do
registro de casamento para as pes-
soas reconhecidamente pobres.

A Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 - São gratuitos todos os
atos referentes à publicação, à la-
vratura, à inscrição nos livros e ao
fornecimento de certidão de casa-
mento para as pessoas reconheci-
damente pobres, na forma do dis-
posto nesta lei.

Parágrafo único - Será conside-
rado pobre, para os efeitos desta
lei, aquele que tenha renda mensal
inferior a 8 (oito) Unidades Padrão
Fiscal do Estado de Minas Gerais -
UPFEMGs.

Art. 2 - A condição de pobre a
que se refere o artigo anterior deve-
rã ser comprovada mediante apre-
sentação de certidão expedida por
autoridade judicial, policial ou do
Ministério Público.

Art. 32 - Os titulares dos servi-
ços a que se refere esta lei ficam
obrigados a afixar, nos seus res-
pectivos cartórios, em local visível e
de fácil acesso, a comunicação so-
bre a gratuidade do registro men-
cionado no art. 12.

Art. 49 - Esta lei entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 52 - Revogam-se as disposi-
ções em contrário.

Sala das Reuniões, 6 de abril de
1993.

Maria Elvira
Justificação: A proposta visa a

contemplar as pessoas reconhecida-
mente pobres que se unirem matri-
monialmente, com a gratuidade do
registro, da publicação, da lavratura
e dos demais atos notariais per-
tinentes ao casamento.

Não há dúvida de que uma medi-
da dessa natureza, além de levar
benefícios a grande parcela da po-
pulação carente do Estado de Mi-
nas Gerais, proporcionará a diver-
sos casais a oportunidade de defi-
nirjuridicam ente a união ainda não
regularizada pelo alto custo dos
serviços notariais.

A matéria, por versar sobre o
regime de custas e emolumentos
dos serviços notariais, está em ple-
na consonância com as normas
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constitucionais vigentes, tendo em
vista o disposto no art. 25, § 1, da
Carta da República.

- Publicado, vai o projeto às Co-
missões de Justiça e de Fiscaliza-
ção Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N 2 4.042/93, do Deputado Bené

Guedes, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao
Secretário do Planejamento e Coor-
denação Geral com vistas à inclu-
são do Município de Leopoldina no
Projeto SOMMA. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

N 9 4.043/93, do Deputado
Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do
Estado e ao Secretário da Saúde,
com vistas à instalação de um pos-
to médico na localidade de Beltrão,
no Município de Corinto.

N9 4.044/93, do Deputado Roberto
Amaral, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratula-
ções com a LBA pela passagem do
seu 492 aniversário. (- Distribuídos
à Comissão de Saúde e Ação Soci-
al.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à

Mesa comunicações das Comissões
de Meio Ambiente e de Administra-
ção Pública e dos Deputados Ro-
naldo Vasconceilos e Wilson Pires.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ibrahim Jacob,

Antônio Pinheiro e Maria Olivia
proferem discursos, que serão pu-
blicados em outra edição.

24 PARTE (ORDEM DO DIA)
P Fase

O Sr. Presidente - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presi-
dência passa à 2g parte da reunião,
com a 1 4 fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a
votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as ins-
crições para o expediente da pró-
xima reunião ordinária.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidên-

cia vai designar Comissão Especial
para Verificar a Situação dos Em-
pregados da Indústria Malvina S.A.,
no Município de Bocaiúva. Pelo PMDB:
efetivo - Deputada Maria Elvira;
suplente - Deputado Antônio Júlio;
pelo PT: efetivo - Deputado Antônio
Fuzatto; suplente -Deputado Gilmar
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Machado; pelo PRN: efetivo - Depu-
tado José Maria Pinto; suplente -
Deputado Antônio Genaro; pelo PRS:
efetivo - Deputado Alvaro Antônio;
suplente - Deputado Ambrósio Pin-
to; pelo PTB: efetivo Deputado
Simão Pedro Toledo; suplente -
Deputada Maria Olívia. Designo.
Ao Departamento de Comissões.

Comissão Parlamentar de In-
quérito para Examinar o Problema
Habitacional dos Desabrigados da
Área Mineira da SUDENE. Pelo
PMDB:

Leitura de Comunicações
Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá
ciência ao Plenário das comunica-
ções apresentadas nesta reunião
pela Comissão de Meio Ambiente -
aprovação dos Requerimentos ns
3.267/93, do Deputado Antônio
Pinheiro, e 3.380/93, do Deputado
Amílcar Padovani; pela Comissão
de Administração Pública - aprova-
ção do Requerimento n° 3.430/93,
do Deputado Romeu Queiroz (Cien-
te. Publique-se.); pelos Deputados
Ronaldo Vasconcelios - falecimen-
to do Sr. José Ribeiro Lopes, ocor-
rido em 7/3/93, em Itabirito; e Wil-
son Pires - falecimento do Sr. Paulo
Roberto Teixeira, em Santa Luzia, e
do Sr. Vicente Carneiro, em Santo

Antônio do Monte (Ciente. Oficie-
se.).
Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n
1.213/93. Em discussão, o pare-
cer. Não há oradores inscritos. En-
cerra-se a discussão. Em votação.
Os Deputados que o aprovam per-
maneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimen-

to n2 3.899/93, do Deputado Mar-
cos Helênio, pedindo informações
ao Secretário de Recursos Huma-
nos e Administração acerca dos pa-
trimônios imobiliários urbano e rural
situados no Município de Governa-
dor Valadares e pertencentes ao
Estado de Minas Gerais. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação
do requerimento. Em votação. Os
Deputados que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (- Pau-
sa.) Aprovado.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a

matéria destinada a esta fase, a
Presidência passa à 2 fase da Or-
dem do Dia, com a discussão e a



R*

votação da matéria constante na
pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão,
em 2 2 turno, do Projeto de Lei n2
1.272/93, do Tribunal de Justiça,
que dispõe sobre a recomposição e
o reajustamento dos símbolos de
vencimento e dos proventos dos ser-
vidores do Poder Judiciário e dá
outras providências. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1 2 turno. Em discus-
são, o projeto. Não há oradores ins-
critos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o apro-
vam permaneçam como se encon-
tram. (- Pausa.) Aprovado. À Co-
missão de Redação.

Discussão, em 1 2 turno, do Pro-
jeto de Lei n 2 859/92, do Deputado
José Braga, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel à Coopera-
tiva dos Pequenos Produtores Ru-
rais de São Francisco, de proprie-
dade do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Finan-
ceira opina pela sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há orado-
res inscritos. Encerra-se a discus-
são. Em votação. Os Deputados que

o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Finan-
ceira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a

matéria destinada a esta parte da
reunião e não havendo oradores
inscritos para o Grande Expedien-
te, a Presidência encerra a reunião
e convoca os Deputados para a ordi-
'nária de amanhã, dia 18, às 14
horas, com a seguinte ordem do
dia: (Nota do redator: A ordem do
dia anunciada pelo Sr. Presidente é
a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

13.2 Ata de reunião de
Comissão
ATA DA 15 La REUNIÃO EXTRAOR-
DINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚ-
DE E AÇÃO SOCIAL
Às dezesseis horas e quarenta minu-
tos do dia nove de março de mil
novecentos e noventa e três, compa-
recem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Ronaldo
Vasconceilos eAdelmo Carneiro Leão,
membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presi-
dente "ad hoc", Deputado Jorge
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Hannas, declara abertos os trabalhos
e esclarece que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presiden-
te e a programar os trabalhos. Em
seguida, solicita ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros
presentes» A Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Ronaldo Vasconceilos para
atuar como escrutinador. Realizada a
votação, o Presidente "ad hoc" anun-
cia o seguinte resultado: para
Presidente, o Deputado Jorge Hannas,
com três votos, e para Vice-Presiden-
te, o Deputado Adelmo Carneiro Leão,
com três votos. O Presidente eleito,
dando prosseguimento aos trabalhos,
agradece a escolha de seu nome e
sugere que as reuniões ordinárias da
Comissão sejam realizadas às quar-
tas-feiras, às 10 horas, o que é acatado
pelos membros presentes, sem restri-
ções. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a pre-
sença dos parlamentares, convoca-os
para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encer-
ra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março
de 1993»

Jorge Hannas, Presidente - Wil-

son Pires - José Leandro - Jorge
Eduardo - Hely Tarquinio.

13.3 Atos da Mesa da
Assembléia

ATOS DA MESA DA ASSEMBLÉIA

Na data de 8/4/93, o Sr. Presiden-
te, nos termos da Resolução n 2 5.100,
de 29/6/91, assinou os seguintes
atos:

tornando sem efeito o ato publica-
do no "Diário do Legislativo" de
6/4/93, que exonerou Mauro Duarte
Vilela Cardoso do cargo em comissão
e de recrutamento amplo de Auxiliar
de Serviços de Gabinete, padrão AL-
10, do Quadro de Pessoal da
Secretaria desta Assembléia
Legislativa, com exercício no gabinete
da Presidência;

nomeando Luís de Sousa para o
cargo em comissão e de recrutamento
amplo de Auxiliar de Serviços de Ga-
binete, padrão AL- 10, do Quadro de
Pessoal da mesma Secretaria, com
exercício no gabinete da Presidência.

Nos termos dos arts. 4 2 e 259 da
Deliberação da Mesa n 2 269, de
4/5/83, que consolida as normas do
Regulamento Geral da Secretaria des-
ta Assembléia Legislativa, c/c as Leis
n9s 9.384, de 18/12/86, 9.437, de
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22/10/87, 9.748, de 22/12/88; as
Deliberações da Mesa n 2s 400, de
22/11/89, 434, de 9/4/90, 845, de
11/3/93, e a Resolução n 2 5.105, de
26/9/91, assinou o seguinte ato:

nomeando Sônia Martins para o
cargo em comissão e de recrutamento
amplo de Assistente Administrativo,
padrão AL-20, código AL-EX-0 1, do
Quadro de Pessoal da mesma Secre-
taria, com exercício no gabinete do
Vice-Líder do PSDB, Deputado
Arnaldo Canarinho.

13.4 Avisos de licitação

AVISOS DE LICITAÇÃO

Conhecidas as propostas e reali-
zado o julgamento, foram considera-
das vencedoras as firmas:

Convite n° 87/93
Em 18/3/93 - WMW Sistemas de

Vídeo Ltda.
Convite n° 109193

Em 25/3/93 - Ditei Indústria e
Comércio de Equipamentos Eletrôni-
cos Ltda.

Convite n2 115193
Em 29/3/93 - Furukawa Indus-

trial S.A. Produtos Elétricos.

Convite n2 125/93
Em 30/3/93 -Depósito Tirol Ltda.

13.5 Discurso

3582 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 19/4/93
pelo Deputado José Maria Pinto

O Deputado José Maria Pinto* -
Sr. Presidente, caros colegas Depu-
tados, funcionários públicos que estão
nas galerias exercendo a democracia
e o seu direito de viver tranqüilamen-
te com suas famílias. Sr. Presidente,
sou funcionário público há mais de
36 anos. Hoje, aposentado, estou de
acordo com o nobre Deputado José
Militão, que diz que os direitos têm de
ser estendidos aos funcionários ina-
tivos, na mesma proporção. O
Governador do Estado pode estar
envidando esforços para promover
negociação, mas temos de estar a
postos e vigilantes para que os funci-
onários públicos possam sair dessa
situação de miséria e de fome pela
qual estão passando. Estamos soli-
dários com os funcionários públicos,
estamos solidários com os funcioná-
rios inativos do Estado de Minas.

(* - Sem revisão do orador.)

13.6 Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reunião Especial da Assembléia
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O Presidente da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais, no
uso da atribuição que lhe confere o
§ 29 do art. 18 do Regimento Interno,
convoca reunião especial da As-
sembléia para as 20 horas do dia
13/4/93, destinada à comemoração
do 602 aniversário da criação da Fe-
deração das Indústrias do Estado de
Minas Gerais.

Palácio da Inconfidência,. 12 de
abril de 1993.

José Ferraz, Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n2 25/92

Nos termos regimentais, convoco
os Deputados Arnaldo Canarinho,
Eduardo Brás, Maria Elvira, Geraldo
Rezende, João Marques, Ivo José,
Marcos Helénio, Ronaldo
Vasconceilos, Jorge Haimas, Sebas-
tião Costa, Wilson Pires, Ambrósio
Pinto, Roberto Amaral e José Maria
Pinto, membros da Comissão
supracitada, para a reunião a ser
realizada no dia 14 do corrente, às
14h30mrn, no Plenarinho 1, com a
finalidade de se apreciar o parecer do
relator, Deputado Eduardo Brás, para
o 12 turno.

Sala das Comissões, 13 de abril de
1993.

Ibrahim Jacob, Presidente.

13.7 Erratas
ERRATA

ATA DA 3644 REUNIÃO oRI)INÁRIA
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM

14 DE ABRIL DE 1993

Na publicação da ata em epígrafe,
verificada na edição de 16/4/93, na
pág. 36, col. 2, sob o titulo "REQUERI-
MENTOS", no despacho ao
Requerimento n2 4.201/93, onde se
lê:

"(- Distribuído à Comissão de Saú-
de e Ação Social.)", leia-se:

"(- Distribuído à Comissão de Ad-
ministração Pública.)".

ERRATA

ATOS DA MESA DA ASSEMBLÉIA

Na publicação dos Atos da Mesa da
Assembléia verificada na edição de
17/4/93, pág. 25. col. 3, onde se lê:

"Ercilia Cardoso de Oliveira", leia-
se:

"Hercília Cardoso de Oliveira".
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13.8 Extratos de contrato
TERMO DE ADITAMENTO

Contratante: Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais.

Contratada: Xerox do Brasil Ltda.
Objeto: locação de uma máquina

modelo 5028.
Dotação orçamentária: 3.1.3.2.
Licitação: art. 23, XV, da Lei n9

9.444, de 1987.
Assinatura: 23/3/93.

TERMO DE ADITAMENTO

Contratante: Assembléia Legisla-
Uva do Estado de Minas Gerais.

Contratada: D & A Minas - Máqui-
nas, Serviços e Representações Ltda.

Objeto: serviços de assistência téc-
nica a equipamento Gestetner.

Vigência: de 31/3/93 a 31/3/94.
Dotação orçamentária: 3.1.3.2.
Assinatura: 31/3/93.

TERMO DE CONTRATO
Contratante: Assembléia Legis-

lativa do Estado de Minas Gerais.
Contratada: RM - Máquinas e Sis-

temas Ltda.
Objeto: serviço de assistência téc-

nica.
Vigência: 12 (doze) meses.
Dotação orçamentária: 3.1.3.2.
Licitação: art. 24, 1, da Lei n 2 9.444,

de 1987.
Assinatura: 17/3/93.

13.9 Ordens do dia

ORDEM DO DIA DA 364
REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERA-
TIVAAREALIZAR-SEEM 14/4/93

1 Parte (Pequeno Expediente)
(das 14 às 15 horas)

Leitura e aprovação da ata da reunião
anterior. Leitura da correspondên-
cia. Apresentação de proposições e
oradores inscritos.

2 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

(das 15 às 16 horas)
Discussão e votação de pareceres e
votação de requerimentos.
Relatório da Comissão de Defesa do
Consumidor sobre as atividades da
CAPEMI.
Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça sobre a constitucionali-
dade do Projeto de Lei n 2 1147/92,
do Deputado José Bonifácio, que cria
diretoria regional de saúde em Con-
selheiro Lafalete. O parecer conclui
pela inconstitucionalidade do proje-
to.
Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça sobre a constitucionalidade
do Projeto de Lei n9 1.153/92. do
Deputado Bené Guedes, que dispõe
sobre a suspensão do pagamento de
tarifas de água e esgoto e de energia
elétrica relativas a unidades residen-
ciais cujos proprietários estejam
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desempregados e dá outras provi-
dências. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto.

24 Fase
(das 16 às 18 horas)

Discussão, em 12 turno, do Projeto de
Lei n° 1.290/93, do Governador do
Estado, que fixa o efetivo da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.
Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de
Lei n2 819/92, da Deputada Maria
Elvira, que torna obrigatória a cons-
trução de escadas para peixes de
piracema em cursos de água de do-
mínio do Estado. A Comissão de
Constituição e Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Co-
missão de Meio Ambiente opina pela
aprovação do projeto.
Discussão e votação de pareceres de
redação final.

ORDEM DO DIA DA 67! REU-
MÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
A REALIZAR-SE ÀS 10 HORAS

DO DIA 13/4/93
1 Parte (Expediente)

Leitura e aprovação da ata. Leitura
da correspondência. Distribuição de
proposições.

2 Parte (Ordem do Dia)
Discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à aprecia-
ção do Plenário da Assembléia:

No 1 2 turno: Projetos de Lei n9s
942/92, do Deputado Antônio Júlio;
1.075/92, da Deputada Maria José
Haueisen; 1.152/92, do Deputado
Wilson Pires.
Discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Ple-
nário da Assembléia:
No 12 turno: Projetos de Lei n2s
1.215/93, do Deputado Agostinho
Patrus; 1.244/93, do Deputado
AmilcarPadovani; 1.217/93, doDepu-
tado Célio de Oliveira; 1.224 e 1.225/
93, do Deputado Eduardo Brás; 1.209
e 1.210/92, do Deputado Geraldo
Rezende; 1.177/92, do Deputado Jor-
ge Hannas; 1.221/93, do Deputado
José Bonifácio; 1.208/92, do Depu-
tado José Ferraz; 1.206/92, da
Deputada Maria Olivia; 1.219 e
1.240/93, do Deputado Ronaldo
Vasconceilos.

ORDEM DO DIA DA 289 REU-
NIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A

REALIZAR-SE ÀS 9 HORAS DO
DIA 14/4/93

1 4 Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da
correspondência. Distribuição de pro-
posições.

24 Parte (Ordem do Dia)
Finalidade: colher opiniões e suges-
tões dos associados e pensionistas da
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Caixa Beneficente dos Guardas-Ci-
vis e Fiscais de Trânsito do Estado de
Minas Gerais sobre o destino da refe-
rida instituição.

13.10 Pareceres

PARECER PARA O 1 TURNO DO
PROJETO DE LEI N 1.125/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria
Olivia, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública
a Associação Comunitária dos Mora-
dores do Bairro Américo Silva, com
sede no Município de Lagoa da Prata.

Após exame preliminar da Comis-
são de Constituição e Justiça, vem o
projeto a esta Comissão, para delibe-
ração conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Américo Silva
presta importante serviço à coletivi-
dade, notadamente no que diz respeito
à assistência social. Ademais, a enti-
dade promove a realização de eventos
recreativos, culturais e esportivos.

Dessa forma, julgamos oportuno
que a entidade seja declarada de uti-
lidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela

aprovação do Projeto de Lei n2
1.125/92, com a Emenda n2 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de abril de
1993.

José Leandro, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO
DO PROJETO DE LEI N2 942/92

Comissão de Constituição e
Justiça

Relatório
De autoria do Deputado António

Júlio, o projeto de lei em epígrafe
objetiva liberar o Governo da União
dos encargos incidentes sobre a área
do terreno que lhe foi doado para a
construção de um quartel do Centro
de Preparação de Oficiais da Reserva.

Publicado no "Minas Gerais" do
dia 4/7/92, o referido projeto foi dis-
tribuído a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, "a", do Regimento Inter-
no.

Fundamentação
Pretende a proposição em tela

autorizar o Poder Executivo a liberar
o Governo Federal dos encargos inci-
dentes sobre o terreno que lhe foi
doado por via do Decreto-Lei n2 1.411,
de 9/11/45, com o encargo de se
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construir, no local, o quartel do Cen-
tro de Preparação de Oficiais da
Reserva.

À guisa de informação, registre-se
que o Estado de Minas Gerais estava
sob a intervenção do Governo Fede-
ral na data do citado decreto. Além
disso, cumpre ressaltar que, na es-
critura de doação do referido imóvel,
ficou estabelecido que, se não lhe
fosse dado o fim mencionado ou se
desaparecesse o objetivo que então
se teve em vista, se faria a reversão do
imóvel ao patrimônio do doador.

A autorização legislativa é uma
exigência imposta na Carta mineira
para os casos de alienação de bens
imóveis públicos.

Nesse passo, qualquer modifica-
ção concernente à doação de que
trata o supracitado decreto depende
de lei autorizadora.

Convém, pois, trazermos à colação
os arts. 18, Mcaput", e 62, XXXIV, da
Constituição Estadual, "in verbis":

"Art. 18 - A aquisição de bem
imóvel, a título oneroso, depende de
avaliação prévia e de autorização le-
gislativa, exigida ainda, para a
alienação, a licitação, salvo nos casos
de permuta e doação, observada a
lei";

"Art. 62- Compete privativamente
à. Assembléia Legislativa:

1- .................................................

XXXIV - aprovar, previamente, a
alienação ou a concessão de terra
pública, ressalvado o disposto no art.
247, § 32;"

Analisando-se os aspectos formais
relativos à traniltação do projeto em
pauta, observamos que eles atendem
aos ditames das ordens jurídica e
constitucional vigentes.

Por outro lado, o projeto, além de
conter vícios de técnica legislativa,
objetiva autorizar a liberação de área
remanescente, enquanto esta, segun-
do informações prestadas pelo
Comandante do Centro de Prepara-
ção de Oficiais da Reserva -CPOR-, já
não existe, encontrando-se toda a
área doada com edificações, razão
que nos leva a aprimorar a proposi-
ção mediante substitutivo.

Conclusão
Concluímos pela constitucio-

nalidade do Projeto de Lei n 2 942/92,
na forma do Substitutivo n 2 1, redigi-
do a seguir.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO
PROJETO DE LEI N9 942192

Autoriza o Poder Executivo a libe-
rar o Governo da União dos encargos
incidentes sobre a área do terreno
que lhe foi doado para construção de
um quartel do Centro de Preparação
de Oficiais da Reserva.

A Assembléia Legislativa do Esta-
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do de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo

autorizado a liberar o Governo da
União dos encargos relativos ao terre-
no a este doado para a construção de
um quartel do Centro de Prepara-
ção de Oficiais da Reserva, situa-
do no Bairro da Pampulha, nesta
Capital, com área total de
827.225m 2 (oitocentos e vinte e
sete mil duzentos e vinte e cinco
metros quadrados), nos termos do
art. 1 2 do Decreto-Lei n 2 1.411, de 9
de novembro de 1945.

Art. 2- A autorização de que trata
o artigo anterior constará na escritu-
ra pública de doação do respectivo
terreno.

Art. 32_ Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 42 - Revogam-se as disposi-
ções em contrário.

Sala das Comissões, 14 de abril de
1993.

Antônio Júlio, Presidente - Célio
de Oliveira, relator - Reinaldo Lima -
João Marques.

PARECER PARA 02° TURNO
DO PROJETO DE LEI N2 1. 126192

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria
Olivia, o Projeto de Lei n 2 1.126/92
visa a declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Nossa Se-
nhora da Conceição da Vila São Rafael
do Bairro Esplanada - ASCOSC -,
com sede no Município de Belo Hori-
zonte.

Aprovado no 12 turno, vem o pro-
jeto a esta Comissão, para o 2 9 turno
de deliberação conclusiva, nos ter-
mos do art. 104, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende bene-

ficiar com a declaração de utilidade
pública desenvolve atividades com a
finalidade de promover o desenvolvi-
mento comunitário, motivo por que
achamos oportuna a declaração pre-
tendida pela proposição em exame.

Entretanto, faz-se necessário alte-
rar a redação do art. 12, com vistas à
correção do nome da entidade, o que
propomos por meio da Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela

aprovação do Projeto de Lei n2
1.126/92, no 2 2 turno, com aEmen-
da n2 1, transcrita a seguir.

EMENDA N9 1
Dê-se a seguinte redação ao art. 10:
"Art. 1 9 - Fica declarada de utilida-

de pública a Associação Comunitária
Nossa Senhora da Conceição da Vila
São Rafael do Bairro Esplanada -
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ASCOSC -, com sede no Município de
Belo Horizonte.".

Sala das Comissões, 6 de abril de
1993.

José Leandro, relator.

PARECER PARA O 2 TURNO DO
PROJETO DE LEI N9 811192

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n g 811/92, do
Deputado Geraldo da Costa Pereira,
objetiva declarar de utilidade pública
a Sociedade Ester Assumpção - Pes-
quisa e Assistência ao Excepcional -
SEAPE -, com sede no Município de
Betim.

Aprovado no 1 9 turno, com a Emen-
da n9 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, vem o projeto a esta Comis-
são, para o 2 2 turno de deliberação
conclusiva, nos termos do art. 104, 1,
"a", do Regimento Interno. Apresen-
tamos anexa a redação do vencido,
que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A SEAPE, sociedade civil sem fins

lucrativos, presta assistência médica
e psicopedagógica aos indivíduos ex-
cepcionais, contribuindo, assim, para
amenizar os problemas causados por
deficiência crônica.

A associação vem realizando um
trabalho relevante para a comuni-
dade, razão por que merece ser

declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelos motivos aduzidos, nosso pa-

recer é favorável à aprovação do Projeto
de Lei n2 811/92, no 2 2 turno, na
forma do vencido no 1 2 turno.

Sala das Comissões, 12 de abril de
1993.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no 10

Turno
PROJETO DE LEI N2 811192

Declara de utilidade pública a
Sociedade Ester Assumpção - Pes-
quisa e Assistência ao Excepcional
- SEAPE -, com sede no Município de
Betim.

A Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais decreta:

Art. 1 -Fica declarada de utilida-
de pública a Sociedade Ester
Assumpção - Pesquisa e Assistência
ao Excepcional - SEAPE -, com sede
no Município de Betim.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 39 - Revogam-se as disposi-
ções em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI N° 1.112/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n2 1.112/92, da

Deputada Maria Olivia, que declara
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de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bair-
ro Chico Miranda, com sede no
Município de Lagoa da Prata, foi apro-
vado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Co-
missão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à maté-
ria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1, do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se
dar ao projeto a seguinte redação
final, que está de acordo com o apro-
vado.

PROJETO DE LEI N9 1.112/92
Declara de utilidade pública aAs-

sociação Comunitária dos Moradores
do Bairro Chico Miranda, com sede
no Município de Lagoa da Prata.

A Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais decreta:

Art. l - Fica declarada de utilidade
pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Chico Miranda,
com sede no Município de Lagoa da
Prata.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposi-
ções em contrário.

Sala das Comissões, 6 de abril de
1993.

Roberto Amaral, Presidente -José
Maria Pinto, relator- Cóssimo Freitas.

PARECER SOBRE O REQUERI-
MENTO N° 4.041/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Defesa
do Consumidor, vem à Mesa, para
receber parecer, o Requerimento n
4.041/93. Apresentado em
16/3/93, foi publicado no "Diário do
Legislativo" do dia 19 do mesmo mês.

A proposição tem por finalidade
solicitar ao Secretário da Segurança
Pública as seguintes informações
acerca da Caixa Beneficente dos Guar-
das-Civis e Fiscais de Trânsito de
Minas Gerais: o número de associa-
dos, a forma de eleição da diretoria e
o patrimônio da associação.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no

âmbito da competência privativa da
Assembléia Legislativa, por força do
art. 62, XXXI, da Constituição do
Estado, "in verbis":

"Art. 62- Compete privativamente
à Assembléia Legislativa:

1....................................... ...........
XXXI - fiscalizar e controlar os

atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta".

O requerimento submete-se, ain-
da, ao comando do art. 54, § 2, da
Carta Estadual, a seguir transcrito:

"Art. 54- ....................................
§ 2 -A Mesa da Assembléia Legis-

lativa poderá encaminhar ao
Secretário de Estado pedido escrito
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de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias,
ou a prestação de informação falsa
importam crime de responsabilida-
de".

Trata-se, ainda, de matéria sujeita
à apreciação do Plenário, conforme
estabelece o art. 245, XII, do Regi-
mento Interno, a qual deve ser
precedida de parecer da Mesa, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do
aludido estatuto.

A Caixa Beneficente dos Guardas-
Civis e Fiscais de Trãnsito de Minas
Gerais foi instituída pela Lei n g 977,
de 17/9/27, e regulamentada pelo
Decreto nç 7.833, de 21/8/64.

Sua finalidade é, mediante a con-
cessão de pensões mensais, prover a
subsistência das famílias dos guar-
das-civis e dos fiscais de trânsito que
falecerem. A receita da entidade
advém, principalmente, do recebimen-
to de jóias e de mensalidades e da
aplicação dos descontos referentes a
perdas de vencimentos decorrentes
de faltas ao serviço, suspensões e
multas disciplinares.

A Caixa é administrada por um
Conselho, cujo Presidente é o Secre-
tário da Segurança Pública, e seu
Diretor Executivo é  Chefe do Depar-
tamento da Guarda Civil.

No que concerne ao mérito, enten-
demos que a proposição versa sobre
matéria conveniente e oportuna, vis-
to ter por objetivo a solicitação de

informações que subsidiarão a ação
fiscalizadora do Poder Legislativo em
questão de interesse público.

Julgamos necessária a apresenta-
ção de emenda em que se substitui a
denominação da entidade pela atual,
adotada por decisão de seu Conselho
Administrativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela

aprovação do Requerimento n2
4.041/93, com a Emenda n 2 1, apre-
sentada a seguir.

EMENDA NQ 1
No requerimento em epígrafe,

substitua-se a expressão "Caixa da
Guarda Civil do Estado" por "Caixa
Beneficente dos Guardas-Civis e Fis-
cais de Trânsito de Minas Gerais".

Sala de Reuniões da Mesa da As-
sembléia, 13 de abril de 1993.

José Ferraz, Presidente - Roberto
Carvalho, relator - Elmiro Nascimen-
to - Bené Guedes - Sebastião Helvécio
- Rêmolo Aloise.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL
À PROPOSIÇÃO DE LEI N 11.737

Comissão Especial
Relatório

Valendo-se da faculdade que lhe
confere o art. 90, VII, c/c O art. 70, II,
da Constituição do Estado, o Chefe
do Executivo mineiro opôs veto parci-
al à Proposição de Lei n° 11.737, que
cria cargos no Quadro de Servidores
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da Secretaria do Tribunal de Justiça
e dá outras providências.

Publicada, foi a matéria distribuí-
da a esta Comissão para receber
parecer, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno.

Fundamentação

Oriunda da aprovação de projeto
de lei de iniciativa do órgão de cúpula
do Judiciário mineiro, a proposição
de lei em exame, aprovada por este
parlamento, contém nove artigos, dos
quais três foram objeto de emendas
aditivas apresentadas por nossos
pares.

O veto do Governador recaiu exa-
tamente sobre os dispositivos
acrescentados ao projeto pelos mem-
bros desta Casa.

Na verdade, tais dispositivos con-
têm normas inconstitucionais, mas
não por vicio de iniciativa, como alega
o Governador, ressaltando a ocorrên-
cia de lesão ao art. 66. IV, "b", da
Carta mineira.

A iníringência à ordem constituci-
onal está configurada, no que se refere
aos arts. 42 e 52, pela desobediência à
norma constitucional que prescreve
a aprovação em concurso público
como pré-requisito para a investidu-
ra em cargo público, ainda que para

fim de efetivação de servidor estabili-
zado por força do art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transi-
tórias da Constituição Federal.

Referentemente ao art. 62 da pro-
posição de lei em exame, entendemos
que ele promove o aumento da despe-
sa inicialmente prevista no projeto de
lei emanado do Judiciário, o que con-
traria frontalmente o art. 68, II, da
Constituição do Estado.

Conclusão

Em vista do exposto, somos pela
manutenção do veto parcial oposto à
Proposição de Lei n2 11.737.

Sala das Comissões, 16 de março
de 1993.

Roberto Luiz Soares, Presidente -
Eduardo Brás, relator - João Mar-
ques - Antônio Fuzatto - Sebastião
Costa.

13.11 Projetos aprovados
PROJETOS APROVADOS NA 3739
REUNIÃO ORDINÁRIA EM 4/5/93

Em 29 turno: Projeto de Resolução
n° 1.212/92, da Mesa da Assembléia,
na forma do vencido em 1 2 turno.

Em redação final: Projetos de Lei
n2s 1.251 e 1.322/93, do Governador
do Estado.
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