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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ESCOLA DO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO PREVIA

INF0RMAçA0 PREVIA N O 6/97

1. OBJETO:

Projeto de Lei n° 1.242/97, de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, publicado
em 5/6/97 e distribuIdo as ComissOes de Justica e de EducacAo.

2. ASSUNTO:

A proposição objetiva revogar a Lei n o 3.421, de 4 de outubro de 1965, que dispöe
sobre o funcionamento do Colégio Estadual Ordem e Progresso.

3. PONTOS DE ATENçAO:

3.1. 0 Colégio Estadual Ordem e Progresso foi criado pela lei que se procura revogar.
Determinava aquela norma, em seu art. 1, que o referido Colëgio seria mantido pela
Secretaria de Estado da Seguranca Püblica. Em seu art. 3 0 , definia-se a clientela
preferencial do estabelecimento: os flihos dos servidores que exercem atividades
policiais inerentes aos cargos especIficos da PolIcia Civil do Estado.

3.2. Segundo depoimentos de autoridades daquele estabele-cimento, em Audiência
Pib1ica realizada pela Comissão de Educacão, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, no
mês de maio de 1997, a clientela atual ë bastante diversificada, não excedendo a 10% 0
ntimero de estudantes fiuios de policiais civis.

3.3. A proposiçao visa transferir para a Secretaria de Estado da Educaçao a manutenção
do referido Colgio, o que usualmente se faz mediante ato administrativo. No entanto, a
justificacao apresentada pelo autor ë procedente: necessita-se de uma lei para revogar a
anterior. 0 ato administrativo nao poderia, em momento algum, alterar uma norma
emanada do Poder Legislativo. Depreende-se que, caso venha o Projeto a transformar-
se em lei, caberá a Secretaria de Estado da Educacao a edicao dos atos necessários a
transferência do estabelecimento para sua órbita de atuacao.

Data da elaboraçao: 16/6/97.
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