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O Edital nQ 712000, referente ao Concurso Público para preenchimento de

cargos vagos de Técnico de Apoio às Atividades da Secretaria, na especialidade

de Redator-Revisor, previu, no item 6.2.9, que a Assembléia Legislativa forneceria

aos candidatos convocados para a prova relativa ao item 6.1.3 separata de propo-

sições legislativas.

Aqui está a prometida separata, que propõe aliar a teoria à prática, apresen-
tando, de um lado, normas técnicas para elaboração de atos legislativos e, de
outro, modelos dos documentos usualmente redigidos na Casa, sejam os de natu-
reza técnico-legislativa (as proposições), sejam os de natureza político-parlamen-

tar (os pronunciamentos) ou político-administrativa (os ofícios).

É este, pois, o material que o candidato deve adotar como referência para a
prova de que trata o item 6.1 .3 do Edital n Q 712000, não podendo invocar em seu

favor vícios porventura verificados em outros atos legislativos ou documentos
parlamentares de que tenha conhecimento.
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1 - O PROCESSO LEGISLATIVO: CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

Processo legislativo é o conjunto concatenado de atos preordenados (inicia-
tiva, emenda, votação, sanção, promulgação e publicação), realizados pelos ór-
gãos legislativos com vistas à formação das leis em sentido amplo. Seu objeto é,
pois, a elaboração dos atos normativos previstos na Constituição.

Distinguem-se três fases no processo de elaboração das leis:

a) fase introdutória: a iniciativa, que é a faculdade de propor um projeto de
lei, atribuída a pessoas ou órgãos, de forma geral ou especial. É o ato que desen-
cadeia o processo legislativo.

b) fase constitutiva: a deliberação e a sanção.

É a fase de estudo e deliberação sobre o projeto proposto; compreende os
turnos regimentais de discussão e votação, seguidos da redação final da matéria
aprovada.

Essa fase se completa com a apreciação, pelo Executivo, do texto aprovado
pelo Legislativo. É a intervenção do Executivo no aperfeiçoamento da lei. Tal
apreciação pode resultar no assentimento (a sanção) ou na recusa (o veto). A
sanção transforma em lei o projeto aprovado pelo Legislativo. Pode ocorrer ex-
pressa ou tacitamente. A sanção é expressa quando o Executivo dá sua concor-
dância, de modo formal, no prazo de 15 dias contados do recebimento da proposi-
ção de lei, resultante de projeto aprovado pela Casa Legislativa. A sanção é tácita,
quando o Executivo deixar passar esse prazo sem manifestação de discordância.

Pode o Executivo recusar sanção à proposição de lei, impedindo, dessa
forma, sua transformação em lei. Tal recusa se manifesta pelo veto, que pode ser
total ou parcial, conforme atinja, total ou parcialmente, a proposição.

Segundo dispõe o § 2 9 do art. 66 da Constituição da República, ao qual
corresponde o § 4Q do art. 70 da Constituição do Estado, "o veto parcial somente
abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea".

O veto pode ter por fundamento a inconstitucionalidade da proposição de lei
ou a sua inconveniência. No primeiro caso, há um motivo estritamente jurídico: a
incompatibilidade com a Lei Maior. No segundo caso, há um motivo estritamente
político, que envolve uma apreciação de vantagens e desvantagens: se o Execu-
tivo julgar a proposição contrária ao interesse público, opor-lhe-á veto.

c) fase complementar ou de aquisição de eficácia, que compreende a
promulgação e a publicação da lei.
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A promulgação é o ato que declara e atesta a existência da lei, indicando
que esta é válida e executável. Cabe ao Chefe do Executivo promulgar a lei. Se
ele, nos casos de sanção tácita e de rejeição do veto, não o faz no prazo de 48
horas, deve o Presidente da Casa Legislativa fazê-lo. À Mesa da Assembléia
cabe a promulgação das emendas à Constituição, e ao Presidente da Assem-
bléia, a promulgação das resoluções, devendo-se assinalar que, no prazo de 15
dias úteis, contados da data da aprovação da redação final do projeto de que se
tenha originado a resolução, esta poderá ser impugnada motivadamente, no todo
ou em parte, pelo Presidente da Assembléia, hipótese em que a matéria será
devolvida ao Plenário, para reexame.

Depois da promulgação, vem a publicação, que, em nosso sistema, é o meio
de tornar a norma conhecida, vigente e eficaz.

2— A TÉCNICA LEGISLATIVA

2.1 -Considerações gerais
O domínio da técnica legislativa, com a finalidade prática de bem elaborar o

texto legal, exige prévio conhecimento de normas especificas e o cultivo de virtu-
des estilísticas como a clareza, a concisão e a simplicidade. Além disso, tal
domínio pressupõe rigor gramatical, indispensável à boa redação de qualquer tipo
de documento.

Antes de iniciar a elaboração do texto, é necessário examinar a matéria de
que tratará a proposição e selecionar cuidadosamente os aspectos a serem abor-
dados. Cada lei tratará de um único objeto, não podendo conter matéria a ele não
vinculada. O mesmo objeto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto
quando a subseqüente se destine a complementar a anterior.

No que concerne ao discurso parlamentar, à justificação de projeto, de reque-
rimento ou de emenda e às demais peças de preponderante caráter político, é
necessário frisar a importância da originalidade e da capacidade de persuasão -
ingredientes de que não pode prescindir a retórica parlamentar.

Na elaboração do texto legal, especificamente, deve o redator procurar, como
diretriz para a sua tarefa:

- elaborar frases e períodos concisos;
- dar preferência à ordem direta na disposição dos termos da oração, com o

sujeito, o predicado, os complementos e os adjuntos em sucessão natural;
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- manter a uniformidade de tempo e modo verbais, dando preferência ao
presente e ao futuro do presente do indicativo;

- dar preferência à forma singular para exprimir generalidade;

- empregar, preferencialmente, formas positivas - palavras ou expressões
negativas, em excesso, costumam dificultar a compreensão do texto e provocar
efeito contrário ao esperado;

- manter a uniformidade sintática entre as discriminações enunciadas em
incisos e alíneas;

- evitar o gongorismo, a tautologia, a cacofonia, as expressões pleonásticas
e outros vícios de linguagem;

- observar a precisão vocabular, respeitando o valor semântico das palavras
empregadas;

- usar as palavras em seu sentido comum, exceto quando se tratar de as-
sunto técnico, hipótese em que se utilizará a nomenclatura específica;

- empregar termos que tenham o mesmo significado no maior espaço territorial
possível, evitando as expressões locais e regionais, exceto quando o ato legislativo
tiver caráter restrito;

- exprimir a mesma idéia por palavras idênticas, evitando a sinonímia;
- evitar o uso de expressões esclarecedoras, tais como: ou seja, isto é, por

exemplo, "verbigratia"e outras equivalentes, pois elas só se justificam quando a
oração anterior não tiver sido suficientemente clara, o que é inadmissível em texto
legal;

- evitar o emprego de advérbios e adjetivos supérfluos, para que a lei seja o
mais substantiva possível;

- evitar expressões que retirem do preceito sua força cogente, a menos que
se trate de disposição facultativa;

- evitar o uso de expressões estereotipadas, frases feitas ou gírias;
- evitar o uso de abreviaturas ou siglas nas referências a pessoas jurídicas,

salvo quando consagradas pelo direito ou de uso generalizado, escrevendo-se,
nesse caso, por extenso, a primeira referência ao nome e, a seguir, entre traves-
sões, a respectiva sigla.

2.2 - A estrutura do texto legal
2.2.1 - Partes constitutivas
São partes constitutivas do texto legal:
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a) cabeçalho
Entende-se por cabeçalho a parte inicial de uma lei, não incluída no texto,

mas destinada a identificar o ato na ordem legislativa, no tempo e no espaço.

Compreende:
- epígrafe: indicação da espécie normativa, do número de ordem e da data

de promulgação;
- ementa: resumo claro, fiel e conciso do conteúdo da lei, devendo, no caso

de alteração de dispositivo de outra lei, fazer referência a ele e reproduzir a emen-
ta da lei modificada.

b) fórmula de promulgação
Contém a referência ao órgão legífera nte. que, no uso de atribuição ou com-

petência constitucional, é responsável por determinado ato, e à ordem de execu-
ção, que se expressa por uma forma verbal como decreta, sanciona, aprova ou
promulga, conforme o tipo ou a tramitação da proposição.

c) contexto
Compreende as disposições normativas, formuladas por meio de artigos,

que podem desdobrar-se em parágrafos, incisos, alíneas e itens.
Integram o contexto as disposições relativas a vigência e revogação:
- cláusula de vigência: É o dispositivo que determina a data em que a lei

entra em vigor. Somente após a publicação da lei no órgão oficial dos Poderes do
Estado e o transcurso do prazo estabelecido para o inicio da sua vigência, o seu
cumprimento se impõe a todos.

- cláusula de revogação: É a declaração de que a lei revoga as disposições
em contrário. Quando a lei nova revoga integralmente lei anterior, ou determinadas
disposições de outra lei, deve fazer menção expressa e especifica a elas. Obs.:
As cláusulas de vigência e de revogação devem figurar em artigos distintos, de
acordo com o princípio de que cada artigo deve tratar de um único assunto.

d) fecho
É o encerramento da lei e abrange:
a) local e data de sua expedição:
b) assinatura da autoridade competente.
2.2.2 - Elementos de articulação
a) artigo: É a unidade básica do texto legal. Cada artigo deverá tratar de um

único assunto, podendo desdobrar-se em parágrafos, incisos, alíneas e itens. O
'caput' do artigo conterá a norma geral, reservando-se aos parágrafos as disposi-
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ções complementares e as exceções. O artigo será indicado pela abreviatura "Art.",
seguida de numeração ordinal até o nono, e cardinal a partir deste.

b) parágrafo: Constitui disposição de ressalva, extensão ou complemento do
preceito enunciado no "caput" do artigo. Será indicado pelo sinal "o", seguido de
numeração ordinal até o nono, e cardinal a partir deste, usando-se a expressão
"Parágrafo único" se houver um só parágrafo.

c) inciso: É o desdobramento do artigo ou do parágrafo, destinado a enume-
rações. Na numeração dos incisos, usam-se algarismos romanos, seguidos de
travessão, empregando-se dois-pontos (:) no final da frase contida no "caput" ou no
parágrafo precedente, bem como antes das alíneas em que se desdobre o
inciso.

d) alínea: Adota-se a alínea para a subdivisão do inciso. Trata-se de discrimi-
nação feita com letra minúscula, seguida de parêntese.

e) item: Empregado para desdobramento da alínea, é representado por alga-
rismo arábico, seguido de parêntese.

2.2.3 - Sistematização dos artigos
Os artigos serão ordenados de acordo com os seguintes princípios:
- o objeto e o âmbito de aplicação da lei, bem como os princípios e as diretri-

zes reguladores da matéria, serão fixados nos artigos iniciais;
- as disposições de conteúdo substantivo relativas ao objeto da lei serão

estabelecidas em seqüência aos artigos iniciais;
- as normas relativas à implementação das disposições de conteúdo subs-

tantivo, as de caráter transitório ou geral e as de vigência e revogação serão
estabelecidas nos artigos finais.

Quando o grande número de dispositivos de um ato legislativo exigir a organi-
zação temática da matéria, como no caso dos códigos e das Constituições, faz-se
necessário o agrupamento de artigos.

O capítulo é a unidade básica de agrupamento de artigos para a sistematiza-
ção do texto legal e poderá subdividir-se, se necessário, em seções, e estas, em
subseções.

Um conjunto de capítulos Constitui o título; um conjunto de títulos, o livro.
Sendo necessário o agrupamento de livros, adotam-se as partes, denomina-

das parte geral e parte especial ou, excepcionalmente, parte primeira, parte
segunda, etc.

Numeram-se as subseções, as seções, os capítulos, os títulos e os livros
com algarismos romanos.
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Em virtude da extensão e da complexidade da matéria a ser disciplinada no
texto legal, os agrupamentos acima mencionados poderão apresentar-se sob a
forma de:

a) Disposições preliminares
Representam esclarecimentos prévios que localizam a lei no tempo e no

espaço, apontando seus objetivos, definindo os termos por ela adotados e enunci-
ando os princípios jurídicos e os de aplicação que ela encerra.

b) Disposições gerais e disposições finais
Estas categorias podem integrar ou não o texto legal, sendo, no mais das

vezes, pelo menos no âmbito estadual, dispensável a sua inclusão.

As disposições gerais representam uma continuação do texto da lei, englo-
bando, no final desta, os artigos que tratem de assuntos de caráter geral, ou,
ainda, seguindo ou precedendo cada um dos diversos grupos de assuntos que
justifiquem ou exijam um apêndice que contenha medidas de caráter geral, até
mesmo de conteúdo regulamentador.

A numeração desses preceitos faz-se em continuação à dos artigos do texto legal.

Sob o rótulo disposições finais", reúnem-se, no final do ato e em continua-
ção numérica ao seu articulado, as medidas restantes, de caráter geral e referen-
tes a todo o texto da lei, visto em seu conjunto.

c) Disposições transitórias
São as que tratam de situações que, por seu caráter especial e temporário,

exigem imediata disciplina.

2.3 - Proposições no âmbito do processo legislativo
2.3.1 - Projeto
Projeto é o instrumento do processo legislativo mediante o qual uma proposi-

ção pode vir a revestir-se da força de um comando estatal, dando origem às
espécies normativas definidas no art. 63 da Constituição do Estado.

O projeto que tem por objetivo alterar o texto constitucional recebe a denomi-
nação técnica de proposta de emenda à Constituição, reservando-se o termo
projeto para as proposições que darão origem às leis ordinárias, complementares
e delegadas e às resoluções.

O projeto sujeito à apreciação da Assembléia Legislativa deverá ser funda-
mentado na justificação, constituída dos argumentos expendidos pelo seu autor
para demonstrar a sua necessidade e oportunidade.

A fundamentação dos projetos de iniciativa do Poder Executivo está contida
na mensagem que os encaminha ao Legislativo.
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EXEMPLO 1: PROJETO DE LEI

Epígrafe	PROJETO DE LEI N2 /

Ementa Dispõe sobre a contratação de serviço dE
produção publicitária por órgão das administra-
ções direta e indireta do Estado.

Fórmula de

promulgação A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de-
creta:

Art. 1 - A contratação de serviço de produção publicitá-
ria por órgão da administração estadual direta ou indireta se
fará exclusivamente com empresa estabelecida no Estado.

Art. 29 - No ato da contratação, a empresa deverá com-
provar o recolhimento do imposto sobre prestação de serviços
de qualquer natureza, nos termos da Constituição da Repúbli-
ca, relativo aos seis meses imediatamente anteriores á pro-Contexto	posta.

 Parágrafo único -A sublocação, a qualquer título, do ser-
viço de produção publicitária dependerá da comprovação pre-
vista neste artigo.

Art. 39 - O descumprimento do disposto nesta lei impor-
tará rescisão do contrato e declaração de inidoneidade da em-
presa contratante perante a administração pública.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário.

Fecho	
Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputado
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Justificação: O Winas Gerais" do dia 18 de maio publicou informações pres-
tadas nesta Casa pelo jornalista [ .... ], as quais nos dão conta da participação
mínima das agências mineiras na publicidade do Governo do Estado.

Técnicos do setor publicitário, como iluminadores, artistas, cinegrafistas,
atores, diretores de arte, câmeras, redatores de texto, técnicos de trucagem e
sonorizadores vêem o mercado mineiro sendo invadido, paulatinamente, por pro-
fissionais de outros Estados, o que gera desemprego no setor.

A proposição ora apresentada objetiva estimular o setor de propaganda do
Estado, com a ampliação da demanda e a conseqüente repercussão econômica e
social que advirá dessa medida.

EXEMPLO 2: PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Epígrafe	PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2 .... /

Ementa

	

	
Acrescenta parágrafo ao art. 225 da

Constituição do Estado.

Fórmula de	A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais apro-
promulgação va:

Art.	O art. 225 da Constituição do Estado fica acres-
cido do seguinte § 30:

"Art. 225 -
§ 30_ Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida

Contexto a gratuidade nos transportes coletivos urbanos mediante a
apresentação de Carteira de Identidade ou Carteira de Traba-
lho e Previdência Social, sendo vedada a exigência de qual-
quer outra forma de identificação."

Art. 2 2 - Esta emenda á Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Fecho
Deputados
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Justificação: O benefício da gratuidade nos transportes coletivos urbanos já
foi concedido ao idoso pelo legislador federal. Entretanto, nossa proposta faz-se
necessária, a fim de evitar a exigência descabida de documentos por pessoas
sem autoridade para tal.

Propomos que o usuário seja identificado pela Carteira de Identidade ou pela
Carteira de Trabalho e Previdência Social. A uniformização trará benefícios às
concessionárias e, principalmente, ao idoso, garantindo-lhe o passe livre com a
apresentação de um ou outro documento.

Pelo caráter eminentemente social de nossa proposta, esperamos contar
com o apoio de nossos pares para sua aprovação.

2.3.2 - Emenda

Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, com a finali-
dade de aditar, modificar, substituir ou suprimir dispositivo. Inclui-se no processo
legislativo, por extensão do conceito de proposição. O texto de emenda apresen-
tada poderá ser modificado por meio de subemenda.

São elementos constitutivos da emenda:

a) Epígrafe:
Parte que contém o título da proposição acessória. A expressão "EMENDA

N° ......segue-se a indicação da espécie e do número da proposição a que ela se
refere.

b) Fórmula de alteração:
Parte que esclarece a finalidade da emenda.

c) Contexto:
Parte em que se procede à alteração de dispositivo ou se enuncia dispositivo

a ser acrescentado, conforme o caso.

d) Fecho:
Compreende o local (Sala das Reuniões, Sala das Comissões), a data de

apresentação e o nome do autor.

e) Justificação:
Parte em que o autor da emenda expõe as razões da alteração proposta.
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Observações:

a) Cuidado! A emenda em estudo - proposição acessória de que trata a
Seção VIII do Capítulo 1 do Título VII do Regimento Interno da ALEMG - não se
confunde com emenda à Constituição, ato legislativo resultante da proposta de
emenda à Constituição, modalidade de proposição referida rio art. 171, 1, do Regi-
mento Interno.

b)Além do exemplo de emenda aditiva apresentado nesta seção, há outros na
parte seguinte deste manual, correspondentes às demais modalidades de emenda.

EXEMPLO 3: EMENDA A PROJETO DE LEI

	

Epígrafe	EMENDA N2 AO PROJETO DE LEI N 9 /

Fórmula de

	

alteração	Acrescente-se onde convier:

"Art. .... - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
às cooperativas parcelamento de crédito tributário formalizado
até 31 de dezembro de 1997, inscrito ou não em dívida ativa,

	

Contexto	ajuizada ou não sua cobrança, em até cem parcelas mensais,
com juros de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo não
implica pagamento de multa moratória ou isolada."

	

Fecho	 Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputado .
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Justificação: As cooperativas em atuação no Estado, sobretudo as de pro-
dutores rurais, enfrentam atualmente preocupante situação financeira.

A concessão de parcelamento de suas dívidas para com a Fazenda Pública,
em até 100 pagamentos mensais, com perdão de multas, viabilizará a quitação de
seus débitos em curto prazo, contribuindo para o aumento imediato da arrecada-
ção estadual.

Pela justiça e pela oportunidade desta emenda, esperamos contar com o
apoio dos nobres pares para sua aprovação.

2.3.3 - Requerimento

Assim como a emenda, o requerimento é também considerado proposição
do processo legislativo. Consiste no pedido feito por Deputado ou comissão, que
verse matéria de expediente ou de ordem, dirigido ao Presidente da Assembléia
Legislativa ou ao de comissão.

Serão objeto de requerimento escrito as matérias especificadas nos incisos
VIII, XI, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII e XXIV a XXXIII do art. 232; no
art. 233 e no inciso III do art. 103 do Regimento Interno.

São elementos constitutivos do requerimento:

a) Epígrafe:
Consiste na palavra requerimento", seguida, quando for o caso, do número

de ordem.

b) Vocativo:
Indica a autoridade a quem é dirigido (Presidente da Assembléia ou Presi-

dente de comissão).
c) Contexto:
Parte em que o signatário formula sua solicitação, após as palavras de pra-

xe: "O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. .... do
Regimento Interno

d) Fecho:

Compreende o local (Sala das Reuniões, Sala das Comissões), a data de
apresentação e o nome do autor.

e) Justificação:
Parte constituída dos argumentos que demonstram a necessidade ou a opor-

tunidade da medida solicitada.
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EXEMPLO 4: REQUERIMENTO

Epígrafe	REQUERIMENTO N° .... /....

Vocativo	Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos
termos do art. 103. III. a". do Regimento Interno, seja encami-

Contexto 
nhada correspondência ao Secretário de Estado da Educação,
solicitando se determine, com a possível urgencia, a execu-
ção da reforma da Escola Estadual de Ferreiras, no Município
de São Gonçalo do Sapucaí.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....
Fecho

Deputado

Justificação: Embora entre nós seja generalizada a crença de que a educa-
ção é uma condição "sine qua non" para o desenvolvimento nacional, sobejam
palavras e faltam iniciativas governamentais, no que concerne à efetivação desse
valor supremo.

A par da necessidade de maior qualificação e melhor remuneração dos pro-
fissionais do setor, é forçoso reconhecer a imprescindibilidade da existência de
prédios escolares com infra-estrutura ajustada a sua destinação.

São Gonçalo do Sapucaí, orgulhosamente, incluí-se entre as várias cidades
históricas de Minas Gerais.

O Distrito de Ferreiras, pertencente a esse próspero município, possui uma
escola estadual, que, tendo em vista uma filosofia educacional bem orientada,
dedica-se à preparação dos jovens para que exerçam, conscientemente, a cida-
dania.

No entanto, a mencionada escola encontra-se em precárias condições de
funcionamento, faltando-lhe infra-estrutura que possibilite aos seus alunos um
bom aprendizado.
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Urge, portanto, que as autoridades afetas ao setor providenciem, com a pos-
sível urgência, a reforma da referida escola, objeto deste requerimento.

2.3.4 - Parecer

É o pronunciamento fundamentado, de caráter opinativo, de comissão ou de
relator designado em Plenário, sobre matéria sujeita a seu exame.

Nos termos do Regimento Interno, o parecer escrito é composto de relatório,
fundamentação e conclusão.

Na redação do parecer, deve-se atentar para o seguinte:
A epígrafe conterá a palavra 'parecer", seguida da indicação da fase de

discussão, quando for o caso, e da espécie de proposição sobre a qual será
emitido o parecer.

Mencionar-se-á a comissão incumbida de examinar a matéria.

O contexto compreenderá:
a) Relatório:
Parte em que se procede à exposição da matéria.
b) Fundamentação:
Parte em que se tecem considerações acerca da matéria em estudo, de-

monstrando-se, com argumentos técnicos e políticos, a conveniência de sua apro-
vação ou rejeição, total ou parcial, e, neste último caso, a necessidade de se lhe
apresentar emenda, adotada, se for o caso, a forma de substitutivo.

c) Conclusão:
É a indicação do sentido do parecer. O parecer de comissão de mérito deve,

ao final, manifestar-se pela aprovação ou pela rejeição da matéria. O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, por sua vez, expressa a sua conclusão so-
bre a constitucional idade, a legalidade e a juridicidade da matéria. Observe-se
que, no caso de opinião pela aprovação parcial do projeto, deve-se formular emen-
da - se for o caso, sob a forma de substitutivo - que viabilize os termos da
conclusão.

d) Fecho:
O fecho compreende o local (Sala das Comissões, Sala de Reuniões da

Mesa da Assembléia), a data e as assinaturas do Presidente, do relator e dos
demais membros da comissão ou da Mesa, em número que represente, pelo me-
nos, a maioria dos componentes do órgão.
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3— MODELOS

Nas páginas seguintes, serão apresentados modelos de projetos de lei e de
resolução, de proposta de emenda à Constituição, de parecer, de emenda a proje-
to, de requerimento, de pronunciamento e de oficio.

Recomenda-se ao candidato que os estude atentamente, verificando o con-
teúdo e a forma, identificando e memorizando os elementos constitutivos, assimi-
lando o estilo de redação e distinguindo com clareza a finalidade de cada proposi-
ção.

Relativamente às emendas, convém esclarecer que estão seguidas dos dis-
positivos a que se referem.

3.1 - Modelos de projetos de lei e de resolução

(1) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 2 .... /

Cria a Ouvidoria do Povo do Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 - Fica criada a Ouvidoria do Povo do Estado de Minas Gerais, órgão
público autônomo, auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização da execução dos
serviços públicos.

Art. 2° - Compete à Ouvidoria do Povo:
- apurar atos, fatos e omissões de órgão, entidade ou agente da administra-

ção pública direta ou indireta, os quais caracterizem o exercício ilegítimo, imoral
ou inconveniente de suas funções:

II —apurar reclamação contra serviço público que não esteja sendo prestado
satisfatoriamente pelo órgão competente;

III - representar aos órgãos competentes para instauração de processo de
responsabilidade pelos atos, pelos fatos e pelas omissões apurados nos termos
dos incisos 1 e II deste artigo;

IV - recomendar à Assembléia Legislativa a abertura de comissão parlamen-
tar de inquérito para apuração de fato determinado;
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V - sugerir aos órgãos competentes anteprojeto de lei e medida de aprimora-
rrlento da organização e das atividades das administrações direta e indireta do
Estado;

VI - divulgar os direitos do cidadão em face do poder público, incluído o de
exercer o controle direto dos atos da administração pública;

Vil - divulgar informações e avaliações relativas à sua atuação por meio dos
ógãos oficiais de comunicação.

Art. 3 - A Ouvidoria do Povo poderá solicitar de órgãos e entidades da
administração direta ou indireta do Estado documentos, dados, informações ou
certidões que julgar necessários ao exercício de suas atribuições.

Parágrafo único - Ficam os titulares dos órgãos e das entidades obrigados,
sob pena de responsabilidade, a atender às solicitações relacionadas no "caput"
deste artigo, no prazo máximo de quinze dias, prorrogáveis, justificadamente, por
igual período.

Art. 49 A Ouvidoria do Povo é dirigida pelo Ouvidor-Geral, com a colabora-
ção do Ouvidor Adjunto.

Art. 59 - o Ouvidor-Geral e o Ouvidor Adjunto serão escolhidos pela Assem-
bléia Legislativa entre pessoas maiores de trinta anos, indicadas em lista sêxtupla
elaborada por entidades de representação da sociedade civil, e terão mandato não
renovável de quatro anos.

§ 1 - Consideram-se entidades de representação da sociedade civil, para os
fins deste artigo:

- entidade sindical ou de classe com base territorial no Estado;

II - entidade estadual de defesa do cidadão;

III - universidade ou instituição de ensino e pesquisa de nível superior.

§ 2 - A Assembléia Legislativa publicará, no vigésimo dia da legislatura,
edital de convocação para inscrição, no prazo de dez dias, das entidades interes-
sadas em participar do processo de elaboração da lista sêxtupla.

§ Y - A lista sêxtupla, cuja elaboração se fará nos termos do edital a que se
refere o § 21, será encaminhada, até o quadragésimo quinto dia da legislatura, à
Assembléia Legislativa, que terá o prazo de quinze dias para proceder à escolha
do Ouvidor-Geral e do Ouvidor Adjunto.

§ 49 Se a escolha do Ouvidor-Geral ou do Ouvidor Adjunto recair em servi-
dor público, será automática a licença, facultada a este, quando estável, a opção
pela remuneração do cargo, do emprego ou da função de origem.
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Art. 6 9 - A remuneração do Ouvidor-Geral e a do Ouvidor Adjunto
corresponderão, respectivamente, à de Secretário de Estado e à de Secretário
Adjunto.

Art. 70 - È vedado ao Ouvidor-Geral e ao Ouvidor Adjunto o exercício de
cargo, emprego ou função pública enquanto durar seu mandato.

Art. 8 - O Ouvidor-Geral somente poderá ser destituído do cargo por deci-
são da Assembléia Legislativa, a requerimento de um quinto dos Deputados ou de
dois terços das entidades que tenham participado da elaboração da lista de que
trata o art. 59 desta lei.

Art. 9° Ocorrendo a vacância dos cargos de Ouvidor-Geral ou Ouvidor Ad-
junto, a escolha do novo titular será feita no prazo de noventa dias e atenderá, no
que couber, ao disposto no art. 50 desta lei.

§ 1 - Se a vacância ocorrer no último ano da legislatura, o Presidente da
Assembléia Legislativa designará substituto, no prazo de trinta dias.

§ 2° - O novo titular ou o substituto escolhido nos termos deste artigo perma-
necerá no cargo até completar o mandato de seu antecessor.

Art. 10—O Ouvidor-Geral apresentará, ao final de cada ano do seu mandato,
relatório das suas atividades, bem como suas conclusões, indicando as recomen-
dações encaminhadas e os órgãos investigados.

Parágrafo único - O relatório de que trata este artigo será publicado no órgão
oficial dos Poderes do Estado.

Art. 11 - Será consignada à Ouvidoria do Povo dotação orçamentária própria.
Art. 12— Resolução da Assembléia Legislativa disporá sobre o quadro funci-

onal da Ouvidoria do Povo e sobre o apoio da Secretaria da Assembléia Legislativa
às suas atividades, no prazo de noventa dias contados da publicação desta lei.

AI. 13— As atividades da Ouvidoria do Povo serão disciplinadas em regula-
mento próprio.

AI. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputado
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Justificação: Esta iniciativa visa a dotar o Estado de instrumento democrá-
ti o de defesa dos direitos do cidadão e de aperfeiçoamento constante da presta-
ç ão dos serviços públicos. Sua competência cinge-se à apuração de atos e omis-
s es que caracterizem o exercício ilegítimo, inconveniente ou imoral de funções
n 3 esfera administrativa. Uma das características mais importantes da Ouvidoria
dD Povo é a simplicidade de seus procedimentos e de sua organização, o que
cntribui sobremaneira para a agilização, a racionalização e o aperfeiçoamento da
gstão da atividade estatal.

A criação da Ouvidoria do Povo, prevista no art. 268 da Constituição do
stado, decorre da própria concepção estrutural que conforma o texto constitu-

cional. O valor atribuído aos direitos e às garantias fundamentais do cidadão é
formalmente salientado por sua própria disposição tópica, já que o Título II foi
integralmente a eles dedicado. Por sua vez, os Títulos III, Do Estado, e IV, Da
Sociedade, realçam não a dicotomia, mas a constante interação dessas instânci-
a, estabelecendo programas de ação conjunta em todas as áreas de competên-
cia do Estado, cujo novo modelo de organização pressupõe a intensa participação
pbpular, diretamente ou por meio da representação pluralista dos interesses da
sociedade civil, consubstanciada nas ações da Assembléia Legislativa.
1 A Constituição prevê os mecanismos para tornar efetivo o direito de todos à

cidadania plena e à justiça social, com vistas a uma sociedade fraterna, democrá-
tia e sem preconceitos. Assim é que o citado art. 268 se vincula diretamente à
inteira concepção estrutural da Carta Magna mineira, ao prever a criação da
Ouvidoria do Povo como órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização da
execução dos serviços públicos.

Ressalte-se que a Ouvidoria do Povo deverá exercer fiscalização específica
e direcionada, sem conflito com os Poderes e sem excluir a competência da
Assembléia Legislativa para a fiscalização definitiva e a apuração de fatos relati-
vos ao mau funcionamento da administração, quando necessário.

Vale ainda lembrar que a Ouvidoria do Povo, ao proteger dos abusos administra-
li ioso cidadão, hoje mais consciente e participativo, fortalece as instituições, reforça
ocrédito da administração e resgata a confiança no poder público.

(2) PROJETO DE LEI N 9 /

Dispõe sobre a assistência integral, pelo
Estado, à saúde reprodutiva da mulher e do homem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 - O Estado promoverá a assistência integral à saúde reprodutiva da
mulher e do homem, mediante a adoção de ações médicas e educativas que com-
preendam. principalmente:

- o apoio ao planejamento familiar:

II - o esclarecimento sobre a utilização de métodos contraceptivos;

III - o atendimento médico pré-natal e perinatal;

IV - a assistência integral ao recém-nascido;

V - o incentivo ao aleitamento materno;

VI - o diagnóstico e a correção de estados de fertilidade;
VII - a assistência preventiva do câncer ginecológico e de mama;

VIII - a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis;

IX - a realização de programas de orientação sexual;

X - a realização de programas de assistência ao climatério.
Art. 2 - Os programas estaduais de assistência à saúde abrangerão a assis-

tência à saúde reprodutiva, com vistas a garantir a integralidade das ações de
saúde do poder público, bem como a favorecer o livre exercício dos direitos
reprodutivos.

Art. 3o -0 poder público manterá as condições que assegurem o cumprimento
do disposto no art. 1 Q , devendo ser observadas, principalmente, as necessidades de:

- prover com os recursos educacionais, técnicos e científicos necessários
os órgãos encarregados da assistência;

II - fornecer ao paciente orientação e informações médicas adequadas, bem
como dar-lhe o devido acompanhamento;

III —treinar e especializar recursos humanos na área de saúde reprodutiva:
IV - desenvolver pesquisas epidemiológicas, clínicas e tecnológicas que ga-

rantam a assistência efetiva à saúde da mulher e do homem:
V - informar a população sobre o conteúdo médico, psicológico e social dos

métodos e técnicas de planejamento familiar e de reprodução humana;
VI - desenvolver medidas educativas e preventivas no âmbito da saúde

reprodutiva.
Art. 49 - Os convênios entre o Estado e os municípios no âmbito do Sistema

Único de Saúde deverão ser celebrados com base no disposto nesta lei.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias
contados da data de sua publicação.
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Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 72_ Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputado

Justificação: A atenção à saúde no País, caracterizada pela ênfase na assis-
tência médico-hospitalar e nos atos médico-cirúrgicos e laboratoriais, pouco tem
a!terado o perfil da saúde da população, e seus resultados têm ficado muito aquém
d  investimentos realizados.

A sociedade tem feito apenas o papel de receptora de ações assistenciais;
no conta com um modelo de atenção à área da saúde que priorize as ações
educativas e preventivas, as quais poriam a população na condição de agente
ativo e responsável pela saúde.

No Estado, não notamos mudanças significativas na qualidade da assistên-
ca prestada à saúde reprodutiva. As ações de saúde estão organizadas para o
atendimento de mulheres no ciclo gravídico-puerperal, sem atenção para os acon-
tecimentos externos à esfera reprodutiva e sem a inclusão do homem no processo,
como se a reprodução pudesse ser abordada unilateralmente.

O projeto de lei em questão, inovador dentro da saúde pública, busca a
irt era' idade da abordagem da saúde reprodutiva, dentro de um modelo assistencial
q.ie resgata a educação e o esclarecimento científico como meio de prevenção,
piopiciando à mulher e ao homem a possibilidade de planejar sua família e resguar-
dr sua saúde e a de seus descendentes.

(3) PROJETO DE LEI N 9	1....

Altera o § 1 9 do art. 19 da Lei n° 9.381, de
18 de dezembro de 1986, que institui o Quadro
de Pessoal das Unidades Estaduais de Ensino
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1°—Os incisosla III do § doa art. 19 da Lei n 9 9.381, de 18 de dezembro
de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.19 -
§ 1°-
- com menor tempo de serviço público estadual;

II - com menor tempo de serviço na escola;
III - com idade menor.".
Art. 2 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputado

Justificação: O servidor do sistema educacional do nosso Estado, mais es-
pecificamente o professor, está sendo prejudicado.

Ao analisarmos o § 1° do ari. 19 da Lei n°9.381, de 18112/86, verificamos
que, na hipótese de haver pessoal excedente, o ocupante de cargo do magistério
ou do Quadro Permanente é remanejado "ex officio" para outra escola, obedecen-
do-se sucessivamente aos seguintes critérios, constantes na lei:

- menor tempo de exercício na escola;
II - menor tempo de serviço público estadual;
III - idade menor.
Antes de ser o indivíduo servidor de uma escola, ele é servidor do Estado,

compondo seus quadros funcionais, para depois ser lotado em uma unidade de
ensino especifica.

A continuar em vigoro critério estabelecido pela Lei n°9.381, de 1986, o
servidor remanejado sempre terá o menor tempo de exercício na escola em que
atuar. Assim, o servidor cuja lotação na unidade de ensino seja mais recente ja-
mais terá tempo suficiente para assegurar sua permanência numa escola, ficando
sem condições de desenvolver seu potencial, por estar freqüentemente mudando
de ambiente profissional.

Em razão do exposto, acreditamos que é justa a alteração do referido pará-
grafo, motivo pelo qual solicitamos o apoio de nossos ilustres pares para a aprova-
ção deste projeto de lei.
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(4) PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 .... /

Susta os efeitos do art. 6 do Decreto n 9 31.102,
de 17 de abril de 1990, que cria comissão para orga-
nizar a Universidade do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1 - Ficam sustados os efeitos do art. 6° do Decreto n 9 31.102, de 17 de
abril de 1990, no que se refere à forma de apresentação dos estudos atinentes às
normas de organização da Universidade do Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 62, XXX, da Constituição do Estado.

Art.	Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 17 de abril de 1990.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputado

Justificação: O Decreto n Q 31.102, de 17/4/90, revogou expressamente o
Decreto n Q 30.888, de 26/1/90. Este estabelecia diretrizes de orientação dos estu-
dos técnicos do Executivo para a elaboração do projeto de lei de estruturação e
organização da Universidade do Estado de Minas Gerais. Em seu art. 4, 1, o
Decreto n° 30.888 vinculava expressamente tais estudos à lei de organização da
Universidade do Estado de Minas Gerais. Provavelmente em razão da oportuna
reação parlamentar que as diretrizes ali explicitadas provocaram, julgou por bem o
Governador do Estado substituí-lo pelo Decreto n Q 31 .102. No entanto, a ausência
daquelas diretrizes não é a única diferença que se pode constatar entre os dois
diplomas regulamentares. Em seu art. 6, o novo decreto vincula os estudos a
serem realizados à apresentação de minuta de decreto sobre a organização da
Universidade do Estado de Minas Gerais.

Ora, dispõe a Constituição do Estado em seu art. 61, XII:

"Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, não
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exigida esta para o especificado no art. 62, dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado, especificamente:

XII - organização do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da Defensoria
Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos demais
órgãos da Administração Pública;" (grifamos).

Obviamente, a grafia dos termos "Administração Pública" com iniciais maiúscu-
las, por si só, já indicaria referir-se a expressão tanto à administração direta quan-
to à indireta. No entanto, a "mens legis" torna-se ainda mais cristalina à medida
que se examina, de forma sistêmica, a referida norma, em sua necessária articu-
lação com o disposto nas alíneas e" e "f" do inciso III do art. 66 da mesma
Constituição, que estatui:

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras, previstas
nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autôno-
mo e entidade da administração indireta; (grifamos)

f) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Policia
Civil, da Polícia Militar e dos demais órgãos da Administração Pública, respeitada

a competência normativa da União;" (gritamos).
A inserção tópica do art. 66 na subseção específica do processo legislativo

assegura a natureza da norma cuja iniciativa é ali contemplada como de projeto de
lei, salvo as exceções expressamente consignadas no mesmo artigo.

Assim, embora o art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado tenha criado a Universidade do Estado de Minas Ge-
rais, estabelecendo a sua forma e as diretrizes genéricas de sua estrutura, por
torça da nova sistemática constitucional, o diploma apto para estatuir a estruturação
e a organização efetivas da referida universidade, como também as de qualquer
órgão ou entidade da administração pública, há que ser a lei, já não se admitindo
o expediente do mero decreto como meio de obstar que o exame e a efetiva
contribuição parlamentar venham a emprestar à matéria o caráter pluralista, pró-
prio dos corpos legislativos.

Tampouco há que se argumentar que o art. 6° do referido decreto, por si só,
não feriria as prerrogativas do Poder Legislativo, uma vez que apenas comanda a
elaboração de estudos com vistas à apresentação de uma minuta de decreto,
hipótese em que se haveria de aguardar a emissão do próprio decreto, que efetiva-
mente contrariaria as normas constitucionais. Como bem alerta a generalidade da
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doutrina italiana (Pietro Virga, Biscaretti di Ruffia, Galeotti e tantos outros), as
práticas governamentais atentatórias das normas de correção ("corretezza") cons-
titucional são, "de per si", passíveis de argüição, ou seja, as práticas governamen-
tais hão de se vincular aos cânones (às normas de correção constitucional) imedi-
atamente decorrentes dos comandos constitucionais explícitos, estruturadores
do sistema. Trata-se de matéria que, em uma democracia incipiente como a nos-
sa, ganha superlativa e indiscutível importância no momento de consolidação dos
preceitos constitucionais que asseguram papel preponderante ao Legislativo em
todos os níveis, no concerto das principais decisões jurídicas e políticas dos
entes da Federação.

Dessa forma, o comando expresso no art. 6Q do Decreto n Q 31 .102, de 17/4/
90, atenta contra as normas de correção constitucional decorrentes do disposto
nos arts. 61, XII, e 66, III, alíneas "e" e "í", do Texto Magno do Estado, e natural-
mente extrapola o poder regulamentar próprio do Poder Executivo na nova siste-
mática constitucional, bem como importa o recurso a práticas usurpadoras das
prerrogativas do Poder Legislativo oriundas do regime autocrático anterior. Nesse
sentido, impõe-se que a questão em tela tenha tratamento adequado à importân-
cia de que se reveste: a efetiva implementação das práticas governamentais con-
cordes com as novas normas de correção constitucional, caldo de cultura essen-
cial à eficácia de toda a nova ordem constitucional. Acima dos momentâneos
interesses partidários, encontram-se as normas assecuratórias das prerrogativas
essenciais a um Poder Legislativo que seja o canal por excelência de uma socie-
dade democrática e pluralista.

(5) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

Estabelece condições para a realização de
concurso público e dispõe sobre o Curso de For-
mação Introdutória à Carreira de Servidor da As-
sembléia Legislativa - CFAL.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1 Q - O ingresso na carreira de servidor efetivo do Quadro de Pessoal da
Assembléia Legislativa será feito no nível e no padrão iniciais do respectivo car-
go, mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e
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títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, observada, no
provimento, a ordem de classificação.

Art. 2° - O concurso público será promovido pela Assembléia Legislativa
diretamente ou mediante contratação e reger-se-á pelo respectivo edital.

Art. 3°—O concurso, uma vez aberto, será homologado no prazo de noventa
dias após a realização da última prova, observada a legislação eleitoral vigente.

§ 1° - O intervalo entre duas provas consecutivas não poderá ser superior a
quarenta e cinco dias úteis.

§ 2 1' - Não se efetivando a homologação no prazo previsto neste artigo,
qualquer dos candidatos poderá representar à Mesa da Assembléia, que determi-
nará a apuração de responsabilidade.

Art. 4° - Se o concurso incluir prova de títulos, o valor desta não poderá
ultrapassar 10% (dez por cento) da soma dos pontos distribuídos nas demais
provas.

Art. 5° - O prazo de validade do concurso público é de até dois anos, prorro-
gável uma vez, por igual período.

Art. 60 - A aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas esta,
quando se fizer, respeitará a ordem de classificação.

Parágrafo único - A nomeação será feita a critério da Mesa da Assembléia,
quando julgar oportuno.

Art. 79 - O servidor aprovado em concurso público e nomeado para cargo de
provimento efetivo submeter-se-á tendo tomado posse, ao Curso de Formação
Introdutória à Carreira de Servidor da Assembléia Legislativa - CFAL -, a ser
ministrado pela Escola do Legislativo, nas condições estabelecidas por esta reso-
lução.

Art. 80 - São objetivos do CFAL:
- preparar tecnicamente o servidor para o exercício qualificado das atribui-

ções de seu cargo;
II - compatibilizar a formação escolar e acadêmica do servidor com as

especificidades das funções técnico-legislativas;
III - instruir o servidor quanto à sua atuação e desenvolvimento na carreira e

quanto à organização da Assembléia Legislativa;
IV - promovera reflexão sobre questões históricas e contemporâneas relaci-

onadas com o Poder Legislativo;
V - estimular o interesse pela carreira de servidor público.
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Art. 99 - O CFAL terá início um mês após a data da publicação do ato de
nomeação dos candidatos aprovados no concurso.

§ l - O servidor estará automaticamente inscrito no CFAL no ato de sua
posse.

§ 2 - No prazo de validade do concurso, havendo nomeação depois de
iniciado o CFAL ou após o seu término, o servidor fará as disciplinas correspon-
dentes ao curso em período e condições definidos pela Escola do Legislativo.

Art. 10 - O programa do CFAL compreenderá disciplinas teóricas ministra-
das em sala de aula e atividades extraclasse, na forma definida em regulamento.

Parágrafo único - A composição da grade curricular do CFAL observará:
- o caráter específico e interdisciplinar do conhecimento na área legislativa;

II - a necessidade de formação especifica para cada cargo, segundo sua
natureza e finalidade, sem prejuízo da composição de um núcleo comum de disci-
plinas;

III - a necessidade de conciliar as fontes teóricas do conhecimento com a
experiência prática do trabalho parlamentar;

IV - a viabilidade administrativo-financeira da disciplina.
Art. 11 - O CFAL terá a duração de, no máximo, um semestre, com carga

horária mínima de trezentas e sessenta horas e máxima de setecentas e vinte
horas, incluídas as atividades em sala de aula e as extraclasse.

Parágrafo único - O servidor participante do CFAL submeter-se-á ao horário
de atividades estabelecido pela Escola do Legislativo, observadas as normas
gerais da Secretaria da Assembléia.

Art. 12 - A coordenação geral do CFAL será exercida por colegiado e se
articulará com a coordenação pedagógica e a coordenação administrativa, nos
termos definidos em regulamento.

Art. 13— A participação do servidor efetivo no CFAL é requisito para o desen-
volvimento na carreira.

Parágrafo único - O desempenho do servidor no CFAL será instrumento para
sua avaliação especial no estágio probatório, nos termos de norma específica.

Art. 14—O CFAL integrará o programa de formação permanente da Escola
do Legislativo.

Parágrafo único - Os alunos do CFAL receberão certificado de participação
ao final do curso.

Ari. 15— O disposto nos arts. 79 e 13 não se aplica aos servidores nomeados
antes da data da promulgação desta resolução.
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Art. 16 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 17— Fica revogado o art. 5 9 da Resolução n 9 5.179, de 23 de dezembro

de 1997.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputados .... (membros da Mesa)

Justificação: Ao instituir, há três anos, o Curso Preparatório de Admissão na
Assembléia Legislativa - CPAL -, a Assembléia Legislativa concretizou um avan-
ço importante em sua política de pessoal.

Após a nomeação da primeira turma de servidores submetidos a extenso
período de aulas e atividades de formação, o julgamento geral da experiência há
de ser positivo, tendo em vista a riqueza intelectual e humana do procedimento,
atestada por alunos e professores, e o alcance final do curso, que premiou o
esforço da Escola do Legislativo no mais articulado investimento de introdução à
carreira já realizado pela Assembléia.

Se os benefícios do CPAL são claros, mais proveito ainda terá a Assembléia
se conseguir mapear as suas deficiências, a fim de aperfeiçoá-lo e levar adiante e
com seriedade a empreitada da formação profissional. Excessos e desacertos
percebidos no planejamento e desenvolvimento do curso merecem revisão critica
e correção possível, sem se perder de vista o tato de que um projeto consistente
de valorização da carreira e do trabalho técnico no Legislativo supõe uma atuação
política coerente e continuada dos membros do Poder.

O projeto de resolução que aqui se apresenta, reconhecendo o rumo saudá-
vel que propostas como a do CPAL indicam, dá o caráter de norma às conquistas
do curso, porém tentando impor mais equilíbrio à sua estrutura.

Pretende-se, basicamente, dar melhor proporção à carga horária do curso,
que se reduz, e oferecer maior segurança para os alunos e mobilidade de ação
para a Assembléia, enquadrando o curso como parte da formação do servidor já
nomeado, o que afasta a idéia de seleção competitiva. Recebe o curso, assim, o
nome de Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da Assembléia
Legislativa - CFAL.

Torna-se mais fácil, com essa medida, integrar o curso ao processo de ava-
liação do estágio probatório, em fórmula que deverá ser definida no instrumento
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adequado, e à estrutura de formação permanente da Escola do Legislativo, que
poderá aprimorar-se um pouco mais.

Aproveita ainda o projeto para instituir, sob a forma de resolução, algumas
normas gerais relativas à realização de concurso público para cargos da Assem-
bléia. Nesse ponto, as normas não contêm novidade, mas servem para dar
organicidade e rigidez aos pontos mais importantes da matéria, tratada até então
no âmbito deliberativo da Mesa.

3.2 - Modelos de proposta de emenda à Constituição(*)

(1) PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N 9 .... /

Acrescenta parágrafo ao art.
157 da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Ari. 1 - Fica acrescentado ao art. 157 da Constituição do Estado o seguinte § 5:
"Art. 157-
§ 5°— Para a elaboração da lei orçamentária anual, a Assembléia Legislativa

sistematizará e priorizará, em audiência pública regional prevista no inciso III do §
2° do art. 60, as propostas resultantes de audiências públicas municipais realiza-
das pelos poderes públicos locais até o dia 30 de abril de cada ano, nos termos de
regulamentação.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputados

Justificação: Um dos resultados mais positivos e concretos das audiências
públicas que a Assembléia Legislativa vem realizando no interior do Estado é o da
captação de propostas da comunidade para elaboração da lei orçamentária.

O modelo de realização das audiências vem sendo, a cada evento, aprimora-
do, pelas lições que se vão construindo no trabalho conjunto entre parlamentares,
técnicos do Poder Legislativo e sociedade. Esse aprendizado possibilitou a elabo-
ração do regulamento das audiências em 1994, como instrumento de racionaliza-

texto constitucional sobre o qual incidem as propostas de emenda aqui apresentadas é o promulgado em 1989.
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ção dos seus procedimentos, especialmente os relativos à definição das propos-
tas prioritárias para a população.

Algumas incertezas de cunho diretivo, porém, ainda persistem, gerando pre-
juízo para a consecução do objetivo central das audiências: a resposta fiel às
demandas ditadas pela população. E evidente a necessidade de garantir-se um
caráter efetivamente local às listas de prioridades, tendo em vista o peso despro-
porcional que se tem atribuído à participação da cidade-sede da audiência e a
impossibilidade de todos os municípios se fazerem presentes nos encontros
regionais.

Para corrigir definitivamente tais distorções, sem risco de desvios de inter-
pretação na legislação infraconstitucional, propomos esta emenda à Constituição,
para a qual esperamos o irrestrito apoio de nossos pares.

(2) PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N 9 .... /
Dá nova redação ao § 69 do art.

36 da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1 9 - O § 6° do art. 36 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 36-

§ 69 - É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do
requerimento de aposentadoria, e sua não-concessão importará o retorno do re-
querente para o cumprimento do tempo de serviço que, àquela data, faltava para a
aquisição do direito.".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputados

Justificação: É do conhecimento de todos que o andamento dos processos
de aposentadoria dos servidores públicos é, em geral, moroso, podendo decorrer
considerável tempo entre o requerimento e a publicação do ato da aposentadoria
no Minas Gerais".
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Com o intuito de não penalizar o servidor com essa espera, permitindo-lhe
aguardar em casa a publicação do ato de sua aposentadoria, o legislador constitu-
cional assegurou o seu afastamento a partir da data do requerimento de aposenta-
doria, prescrevendo, no entanto, que a não-concessão do benefício importa a
reposição do período de afastamento.

Interpretando o texto constitucional, a Secretaria de Administração editou a
Resolução n9 2.008189, publicada no "Minas Gerais" do dia 26/9/89, que disciplina
o afastamento preliminar à aposentadoria previsto na Constituição do Estado.

Essa resolução foi alterada por meio da Resolução n 9 2.556/95, da referida
Secretaria, que estabelece, na hipótese de indeferimento do pedido do servidor,
a sua volta ao trabalho para repor integralmente o tempo de afastamento prelimi-
nar, acrescido do período necessário à complementação da contagem de
tempo.

Entendemos ser justo que o servidor trabalhe os dias necessários para com-
pletar o tempo de serviço, caso seu pedido seja indeferido. Contudo, obrigá-lo a
repor integralmente o tempo de afastamento preliminar acrescido do período ne-
cessário à complementação da contagem de tempo de serviço é grande injustiça
ao já sacrificado servidor público, notadamente quando sabemos que a Secretaria
está demorando até dois anos para análise dos processos de aposentadoria. Não
é justo, então, que o servidor seja responsabilizado por atrasos da Secretaria
responsável pela administração do pessoal do Estado.

Assim sendo, a emenda que ora apresentamos é coerente e de inteira justi-
ça, razão pela qual esperamos mereça a aprovação do Plenário.

3.3 - Modelos de Parecer

(1) PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 .... /
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria da Deputada [ .... ], objetiva definir os
direitos e as obrigações dos usuários do transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros.
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Publicado em .... / .... / .... . foi o projeto distribuído a esta Comissão de
Constituição e Justiça para, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno, receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação

O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é explorado por empre-
sas particulares, em regime de concessão, nos termos do disposto no art. 10, IX,
da Constituição mineira, obedecendo, ainda, às disposições da Lei n° 10.453, de
23/2/91, que versa sobre a concessão e a permissão de serviços públicos no
âmbito do Estado de Minas Gerais, e às demais normas aplicáveis ao caso. Po-
der-se-ia dizer, em uma primeira avaliação da matéria, que a proposta parlamentar
não estaria trazendo novidade ao ordenamento jurídico, uma vez que a maioria de
seus dispositivos de algum modo correspondem a preceitos já estabelecidos,
especialmente no Regulamento do Transporte Coletivo Intermunicipal, de que tra-
ta o Decreto n°32.656, de 15/3/91. A proposta apresentada, porém, deve ser
tomada como original especificamente pelo mérito de consolidar, em um único
estatuto legal, os direitos e as obrigações dos usuários do serviço. Cria-se, deste
modo, o que poderia ser denominado de Código de Proteção dos Usuários do
Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros: explicitam-se os direitos
dos usuários do serviço de transporte e as disposições relativas às suas obriga-
ções, disciplina-se o transporte de bagagens e estabelecem-se as penalidades a
serem aplicadas aos concessionários que não observarem o disposto na norma
jurídica.

Inexiste vedação constitucional a que o Estado possa tratar da matéria me-
diante lei, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos
do que dispõe o art. 61, XIX, da Constituição mineira.

Não se vislumbra, ainda, vício algum no que tange à inauguração do proces-
so legislativo, uma vez que a matéria de que cogita a proposição não se encontra
arrolada entre as de iniciativa privativa, previstas no art. 66 da Constituição do
Estado.

Entendemos necessária a supressão do preceito constante no § 2° do art. 49
do projeto, já que esta Casa Legislativa não tem a prerrogativa de legislar sobre
direito civil, cuja competência é privativa da União, nos termos do art. 22, 1, da
Constituição da República.
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Vale ainda dizer, para justificar a supressão proposta, que o Código de Defe-
sa do Consumidor adotou como princípio a reparação total de possíveis prejuízos
suportados pelo cidadão lesado, quando das suas relações no mercado de consu-
mo. É o que se conclui do preceito constante no art. 6, VI, desse diploma legal,
que assegura "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos".

O mencionado § 2 2 do art. 49 do projeto em exame afronta, portanto, a Cons-
tituição da República, como também o Código de Defesa do Consumidor, motivo
pelo qual deve ser excluído do texto da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° .... 1.... com a Emenda n 9 1, a seguir apre-
sentada.

EMENDA N°1

Suprima-se o § 20 do art. 49 do projeto.

Sala das Comissões, .... de .... de .....

Presidente

relator
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(2) PARECER PARA O 1 9 TURNO 00 PROJETO DE LEI N /

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado [ .... ], o Projeto de Lei n° .... possibilita aos membros
de igrejas adventistas matriculados na rede pública estadual de ensino a dispensa
de exames de avaliação curricular em dias de culto de sua religião.

Publicada, foi a proposição distribuída a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 188, combinado com o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame tem por objetivo conceder aos alunos adventistas da
rede pública estadual de 19e 2 graus a dispensa dos exames de avaliação curricular
realizados nos dias de culto de sua religião.

Nos termos da proposição, "será considerada adventista a pessoa que, por
respeito à religião, guardar os dias de sexta-feira, após as 18 horas, e o sábado".
O projeto contém dispositivo que exige a comprovação da condição de adventista
mediante declaração da Igreja a que pertence.

O projeto determina ainda que os estabelecimentos de ensino da rede públi-
ca estadual definam, no calendário escolar, as datas para a segunda chamada
dos exames que os alunos adventistas deixarem de realizar por coincidência com
seus dias de culto.

Cumpre ressaltar que a Lei Federal n2 9.394, de Diretrizes e Bases da Edu-
cação, consagra o princípio da gestão democrática do ensino público, deferindo
aos estabelecimentos de ensino autonomia para elaborar sua proposta pedagógi-
ca, em articulação com as famílias e a comunidade, objetivando a integração da
escola com a sociedade, consoante dispõe o art. 12 da referida lei. Ora, uma lei
estadual editada nos termos preconizados pelo projeto acabaria por limitar o al-
cance da Lei n 9.394, porquanto estaria impondo aos estabelecimentos de ensino

38



um modo de proceder prefigurado para uma situação que seguramente se inscre-
ve no âmbito de competência decisória das escolas. Estas se veriam destituídas
da autonomia que lhes outorga a legislação federal para decidirem, conjuntamente
com as pessoas interessadas, acerca de questões como a de que trata o projeto.
O nosso ordenamento jurídico não comporta contradição entre lei estadual e lei
federal, resolvendo-se a antinomia pela prevalência desta última.

De outra parte, deve-se consignar que a Constituição da República dispen-
sou tratamento específico às questões de fundo religioso, demonstrando, assim,
a importância de que se reveste a matéria. A propósito, cabe transcrever o dispos-
to no inciso VI do art. 5: "É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da
lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias'. Vale reproduzir ainda a
redação do inciso VIII do mencionado art. 5: "ninguém será privado de direitos por
motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa".

Tais dispositivos, contudo, só fazem reforçar o caráter laico do Estado brasi-
leiro, que, precisamente por respeitar a diversidade de religiões, admitindo a coe-
xistência de várias delas, deve abster-se de editar normas jurídicas que digam
respeito a uma seita específica, à maneira do disposto no projeto em tela. A
prosperar um projeto de lei com esse conteúdo, e tendo em vista a coexistência,
no País, de inúmeras seitas religiosas, cada qual com suas particularidades, o
Estado poderia ver-se na contingência de produzir todo um plexo normativo volta-
do especificamente para o disciplinamento das mais variadas singularidades de
cada religião, o que é totalmente desarrazoado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade
e ilegalidade do Projeto de Lei n° .... / .....

Sala das Comissões, .... de .... de .....

Presidente
relator
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(3) PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 .... /

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada [....], o projeto de lei em tela concede auxílio-funeral
para doadores de órgãos.

Publicado no "Diário do Legislativo" de ....1.... / .....foi o projeto enviado à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mé-
rito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame tem por objetivo garantir o custeio, pelo poder
público, das despesas de sepultamento de pessoas que tenham autorizado a
doação de seus órgãos, bem como de doadores cujas famílias autorizem a doa-
ção a tempo de se providenciar o reaproveitamento de órgãos.

A partir da entrada em vigor da Lei Federal n 9 9.434, de 4/2197, a remoção de
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento foi
regulamentada, tendo-se promovido muitas campanhas de orientação. No entan-
to, a divulgação que acompanhou a entrada em vigor da nova lei não esclareceu
suficientemente a população sobre o assunto, gerando polêmica, desconfiança e
uma série de preconceitos.

A existência do diploma legal supracitado não teve, por si só, o condão de
aumentar o número de doadores na proporção necessária para atender satisfatori-
amente à demanda. Conforme matéria publicada pelo jornal Folha de S.Paulo" em
21/9/99, há aproximadamente 32 mil pessoas à espera de órgãos em todo
o País.

Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos ABTO -,
menos de 25% dos potenciais doadores (pessoas com morte cerebral confirmada)

40



doaram órgãos. Em pelo menos 30% dos casos, a doação não ocorreu porque não
foi autorizada pela família. Esclarecer as pessoas e estimulá-las a doar órgãos é
de fundamental importância para mudar a atual desproporção entre a oferta e a
demanda de órgãos e tecidos para transplante em nosso País.

O projeto em comento tem seu mérito ao tentar resgatar a universalidade do
acesso à modalidade terapêutica dos transplantes, carecendo, entretanto, de mo-
dificações, como a seguir demonstrado.

O art. 1 9 estabelece que as despesas de sepultamento das pessoas que
autorizarem a doação de seus órgãos e cuja doação seja confirmada em tempo
hábil pelos familiares deverão ser custeadas pelo poder público estadual. Porém,
a extensão do benefício em questão a todos os doadores poderia onerar, de ma-
neira desnecessária, os cofres públicos, visto que as classes com maior poder
aquisitivo podem arcar com os custos do sepultamento de familiares. Tendo em
vista essas considerações, apresentamos a Emenda n 2 1 ao projeto, com objetivo
de que o benefício se restrinja aos doadores comprovadamente pobres.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n 9 .... / .... no
1 9 turno, com a Emenda n9 1, a seguir apresentada.

EMENDA N°1

Dê-se ao 'caput" do art. 1 9 a seguinte redação:

"Art. 1 - O Estado custeará as despesas de sepultamento de pessoa
comprovadamente pobre que tenha autorizado a doação de tecido, órgão ou parte
do seu corpo, para fim de transplante ou terapêutica "post mortem"."

Sala das Comissões, .... de .... de

Presidente
relator

41



(4) PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 /

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado [ .... ], tem por objetivo garantir a
gratuidade do exame do ácido desoxirribonucléico - DNA - em casos de investi-
gação de paternidade, para a população carente.

Examinada a proposição preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, vem o
projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer de mérito, nos termos
regimentais.

Fundamentação

O exame do DNA vem-se consolidando como prova de real necessidade nas
ações forenses de investigação de paternidade, principalmente em virtude do seu
caráter objetivo e da grande margem de certeza que oferece. Apesar de diversas
provas poderem ser empregadas nos processos judiciais desse tipo, elas se ca-
racterizam como provas subjetivas, não oferecendo a mesma confiabilidade do
exame de DNA.

Os laudos periciais e os outros tipos de prova, assim como o exame de
DNA, não são vinculativos, isto é, não obrigam o juiz a decidir no mesmo sentido
dos resultados. Entretanto, não restam dúvidas de que constituem base importan-
te para o veredicto final.

A Lei n2 1.060, de 5/2/50, que estabelece normas para a concessão de assis-
tência judiciária aos necessitados, determina, em seu art. 39, as isenções a que
tem direito o beneficiário; tais isenções, todavia, não englobam as despesas com
a realização de exames especiais, como o de DNA, mas apenas os honorários
dos peritos.

Os beneficiários da assistência judiciária obtêm, por meio dos órgãos do
Estado, vários tipos de perícias médicas, tais como exames para verificar incapa-
cidade física ou mental ou para diagnosticar doenças das quais são portadores.



O projeto de lei apresentado complementará a assistência que já é oferecida
aos beneficiários, uma vez que o Estado, através de convênios com entidades
públicas ou privadas, proporcionará a realização do exame de DNA, até que se
capacite plenamente para pagá-lo.

A realização gratuita do exame em questão traria, indiscutivelmente, benefí-
cios à parcela da comunidade que necessita do teste e não dispõe de recursos
para realizá-lo. Além disso, as decisões judiciais se processariam de forma mais
rápida, o que seria oportuno e desejável.

Mencione-se por fim que a comprovação da paternidade é um meio importan-
te não só para a garantia do direito à filiação ou à herança, como também para a
obtenção de pensão alimentícia. Um dos requisitos previstos pela Lei n Q 5.478, de
25/7/68, para se ingressar com tal ação é a demonstração de parentesco, que
pode ser feita por meio da comprovação da paternidade.

O projeto de lei em questão, dessa forma, vem instrumentalizar o acesso de
pessoas carentes à justiça, conforme dispõe a nossa Carta Magna:

"Art. 59

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos;".

Conclusão

Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n 9 .... / .....no 1
turno, na forma proposta.

Sala das Comissões . .... de .... de .....

Presidente

relator

43



(5) PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N9..../....

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado [ .... ], tem por objetivo
disciplinar a administração de medicamento a aluno nas escolas públicas estadu-
ais e dá outras providências.

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que con-
cluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, vem,
agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer de 1 °turno, nos termos do
art. 188, combinado com o art. 102, VI, 'a',do Regimento Interno.

Fundamentação

Segundo as determinações constitucionais e legais vigentes, cabe à escola,
como entidade pública, prestar à comunidade os serviços relacionados com a
manutenção e o desenvolvimento do ensino. Seu pessoal técnico e de apoio,
seus recursos materiais e financeiros estão, assim, voltados para o exercício
específico dessas atividades.

O projeto de lei em exame trata das condições para a administração de me-
dicamentos na escola pública, impõe responsabilidade á instituição pelo encami-
nhamento do aluno, em caso de urgência ou emergência médica, a uma unidade
de saúde e exige que se mantenham, no estabelecimento escolar, fichas médicas
com informações específicas sobre a saúde de cada discente, como forma de
facilitar o seu atendimento em situações imprevistas. Conforme prevê o art. 4 9 do
projeto, a inobservância dessas determinações implicará sanção administrativa
definida em decreto.

Em nosso entender, essas atividades não se incluem na competência das
escolas públicas, que, atualmente, sequer mantêm serviços médicos em suas
dependências. Para a delegação dessas atribuições à escola, seria necessário
dotá-la de recursos humanos e materiais específicos, como médicos, atendentes,
ambulâncias, os quais não estão previstos no projeto.
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O projeto pressupõe que toda escola tenha à sua disposição um serviço
médico localizado em suas proximidades e em condições de prestar imediato
atendimento aos seus alunos. No entanto, como conseqüência das deficiências
do sistema de saúde no Estado, não é isso o que ocorre. Pelo contrário, a preca-
riedade da saúde pública é notória, não só nas regiões mais remotas e carentes
do Estado, mas também nas grandes cidades. Observa-se que há um número
significativo de escolas estaduais instaladas em distritos e áreas rurais de dificí-
limo acesso, sem qualquer meio de transporte para seus alunos e distantes deze-
nas de quilômetros do recurso médico mais próximo. Essas dificuldades impedi-
rão, certamente, o devido cumprimento das disposições contidas na proposição.

Outro aspecto a ser observado é o do condicionamento da matrícula escolar
ao preenchimento de ficha médica, conforme o disposto no § l Q do art. 39 do
projeto. Entendemos que essa medida dificultará a sistemática adotada pelo Es-
tado para garantir a matrícula, em tempo hábil, de todos os seus alunos. Se ado-
tada, essa determinação poderá prejudicar o bom andamento do ano letivo e impor
obstáculos ao acesso à escola do aluno cujo pai ou responsável não tenha condi-
ções de preencher a referida ficha.

Embora reconheçamos a elevada finalidade do projeto de lei em exame, em
especial a preocupação demonstrada com a melhoria das condições de saúde do
alunado, não podemos concordar com a imputação à escola de responsabilidades
que estejam fora do âmbito de sua competência e de suas possibilidades.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n 9 .... / .....

Sala das Comissões, .... de .... de .....

Presidente

relator
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(7) PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N2 .... /

Comissão de Redação

Relatório

O Projeto de Lei n 9 .... /.....de autoria do Deputado [ . 1. que altera o art. 2
da Lei n9 12.995, de 30/07198, foi aprovado no 2 11 turno, na forma do vencido no 1
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 19 do art. 268
do Regimento Interno.

Fundamentação

A Comissão de Redação, ao avaliar o texto do projeto aprovado, identificou,
em seu art. 1 9 , um problema de expressão de temporalidade, em virtude da remis-
são que o comando do dispositivo faz ao art. 2 9 da Lei n9 12.995, de 30/07198,
com o objetivo de alterar a vigência de prazo ai estabelecido.

O art. 29 da referida lei estipulou que os municípios aos quais o Estado, na
ocasião, pretendia doar imóveis teriam um prazo de 120 dias para manifestar a
sua concordância com a transação. A contagem dos dias teve inicio em 30/7/98 e
findou em 27/11/98. Os municípios que não formalizaram tempestivamente seu
consentimento não puderam receber o imóvel.

O projeto que chega para a redação final, pretendendo dar nova oportunidade
aos municípios que na época prevista não se pronunciaram, promove, nos termos
aprovados no 2Q turno, a distensão do prazo de 120 dias da lei inicial para 36
meses contados a partir de 30/7/98.

A proposição assim redigida apresenta um equívoco técnico, pois determina
a dilação de um prazo que há um ano e meio se encontra prescrito. É evidente que
muitas vezes a legislação intervém retroativamente no mundo jurídico para aco-
modar direitos ou convalidar situações que a própria realidade, irrevogavelmente,
concretizou. Mas essa ação não tem o condão de alterar o ato normativo que,
dentro do tempo, já se esgotou.
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O art. 20 da lei de 1998 deve ser considerado, nesse contexto, como um tipo
de disposição transitória, uma vez que não goza da abstração temporal própria
dos preceitos de caráter permanente, e o seu efeito jurídico se encontra restrito a
um intervalo de datas determinadas.

Para solucionar o impasse que se apresenta, a Comissão de Redação pro-
põe uma outra forma de expressão para o art. 1, pela qual se dê ao prazo objetivado
a condição real de novo prazo, e não de prazo dilatado. Uma vez que se pode
precisar, pelos próprios dados contidos no projeto, a data exata do fim do novo
prazo, optou esta Comissão por referi-ia diretamente.

Esclareça-se, por fim, que as modificações operadas no texto da proposição
se fazem com absoluta fidelidade à norma aprovada em Plenário, mantendo-se
exatamente o mesmo quadro temporal que a articulação anterior configurava.

Conclusão

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1....

Reabre o prazo para que os municípios a
que se refere a Lei n° 12.995, de 30 de julho de
1998, possam manifestar-se sobre a doação ou
a reversão dos imóveis que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 10 - Os municípios enumerados no anexo da Lei n 12.995, de 30 de
julho de 1998, terão até o dia 30 de julho de 2001 para manifestarem formalmente
à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração o seu interesse
pela doação ou pela reversão do imóvel a cada um destinado.

Parágrafo único - A ausência da manifestação a que se refere o "caput"
deste artigo implica a renúncia tácita à doação ou à reversão.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 39_ Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, .... de .... de .....

Presidente

relator

(Observação: Para efeito de comparação, vejam-se aqui os textos relacio-
nados com o parecer de redação final:

Redação do Vencido no 1 0 Turno:

Projeto de lei n° .... /

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 - O art. 2Q da Lei n2 12.995, de 30/7/98, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

"Art. 2 - Os municípios donatários deverão formalizar, na Secretaria de Es-
tado de Recursos Humanos e Administração, seu interesse pela doação ou pela
reversão no prazo de trezentos e sessenta dias contados da data de publicação
desta lei, sob pena de renúncia tácita."

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

Art. 39_ Revogam-se as disposições em contrário.

• Lei n Q 12.995, de 30 de julho de 1998 (fragmento):

Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ou a fazer reverter aos
municípios as praças de esportes construídas pelo Estado relacionadas no anexo
desta Lei.

Parágrafo único - A alienação dos imóveis de que trata o 'caput" deste artigo
condiciona-se à sua utilização como centros de prática de esporte e de lazer.
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Art. 29 — Os municípios donatários deverão formalizar, na Secretaria de Esta-
do de Recursos Humanos e Administração, seu interesse pela doação ou pela
reversão, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de publicação
desta Lei, sob pena de renúncia tácita.

Art. 30 — Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 42_ Revogam-se as disposições em contrário.")

(8) PARECER PARA 01° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N2 .... /

Comissão Especial

Relatório

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo como
primeiro signatário o Deputado [ .... ], a proposição em epígrafe acrescenta inciso
ao art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" em .... / .... / .... . foi a proposição distri-
buída a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposição em exame tem em vista acrescentar à Constituição do Estado
dispositivo estabelecendo a competência privativa da Assembléia para autorizar
referendo e convocar plebiscito nas questões de interesse do Estado.

O parágrafo único do artigo inaugural da Constituição da República estabele-
ce que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos da Lei Maior. Tal dispositivo representa uma
projeção do princípio da soberania popular, o qual se acha inscrito no inciso 1 do
art. 1 1 da mesma Constituição corno um dos fundamentos da República Federati-
va do Brasil. Por seu turno, o art. 14 explicita os institutos constitucionais median-
te os quais se exerce diretamente a soberania. Tal preceito se acha redigido nos
seguintes termos:

___	 49



"Art. 14— A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

- plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular".

Assim, o "caput" do artigo remete à lei infraconstitucional o disciptinamento
jurídico do plebiscito e do referendo. Em cumprimento a esse comando constituci-
onal, editou-se a Lei Federal n 9 9.709, de 18/11/98.

Outrossim, o art. 49, inciso XV, da Constituição estabelece como competên-
cia exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito.

A análise da proposição de que ora se cogita há de ser feita à luz dessas
disposições normativas, de índole constitucional e infraconstitucional, bem como
a partir de considerações teóricas acerca do plebiscito e do referendo.

Tais institutos, conforme as disposições constitucionais mencionadas, cons-
tituem formas de expressão da soberania popular, instrumentos de democracia
participativa, mediante os quais a população é convocada para decidir diretamen-
te acerca de uma questão política ou institucional. Nessas hipóteses, o cidadão é
chamado, ele mesmo, a integrar a vontade do Estado na tomada das grandes
decisões políticas, vale dizer, no efetivo exercício do poder político, prescindindo-
se, dessa feita, da técnica constitucional do mandato representativo. O propósito
do plebiscito e do referendo é, em última análise, colher o beneplácito popular para
a atuação estatal, seja no desiderato da produção de normas jurídicas sobre as-
sunto de grande relevância, seja na resolução de grandes questões institucionais.

A distinção conceitual entre plebiscito e referendo consiste no fato de que,
no primeiro, a consulta popular precede a medida institucional que se pretende
instaurar. Se se tratar de providência legislativa, a consulta popular há de preceder
a formulação normativa sobre a matéria. Já na hipótese de referendo, tal consulta
se dá posteriormente à edição do ato estatal, e o propósito é o de ratificá-lo ou
rejeitá-lo.

A Proposta de Emenda à Constituição n° .... / .... põe em relevo a seguinte
questão: é lícito ao constituinte estadual fazer constar na Constituição do Estado
disposição atributiva de competência exclusiva à Assembléia Legislativa para
autorizar referendo e convocar plebiscito? Entendemos ser afirmativa a resposta
a essa indagação pelas razões a seguir aduzidas.

O art. 25 da Lei Maior estabelece expressamente o seguinte:
"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis

que adotarem, observados os princípios desta Constituição".
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Consoante o dispositivo transcrito, o espaço de discricionariedade legislativa
que toca ao constituinte estadual tem os seus contornos gizados pelo constituinte
federal, de tal modo que os princípios consignados na Carta da República hão de
ser observados pelo poder constituinte dos Estados-membros.

No caso em exame, é exatamente isso que se verifica, porquanto a proposi-
ção busca contemplar, na Constituição do Estado, o princípio da participação
popular na vida política, princípio este que consta na própria Constituição Federal
e adquire densidade nos aludidos preceitos, referentes ao plebiscito e ao referendo.

Quanto ao inciso XV do art. 49 da Constituição Federal, que estabelece a
competência exclusiva do Congresso Nacional para autorização de referendo e
convocação de plebiscito, literalmente, o dispositivo pode conduzir, à primeira
vista, ao entendimento errôneo de que somente o Congresso se reveste de tal
prerrogativa. Trata-se, de fato, de perspectiva distorcida, pois esse dispositivo há
de ser interpretado considerando-se a circunstância de que o Brasil constitui um
Estado federativo, portanto várias das matérias que são tidas, no plano federal,
como de competência exclusiva do Congresso Nacional são extrapoláveis para a
esfera dos Estados-membros, passando, então, à competência exclusiva da As-
sembléia Legislativa. Cite-se, por exemplo, a norma contida no inciso V do art. 49,
segundo a qual compete exclusivamente ao Congresso sustar os atos normativos
do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de dele-
gação legislativa. Tendo em vista o nosso modelo federativo, é óbvio que o dispo-
sitivo em questão se refere ao Executivo Federal, visto que, no âmbito do Estado
membro, a respectiva Constituição contém norma de igual teor, atribuindo, porém,
tal competência fiscalizatória à Assembléia Legislativa. A mesma orientação
interpretativa há de ser aplicada no caso do disposto no inciso XV do art. 49,
referente ao plebiscito e ao referendo, de modo a fixar o seu real alcance. Se a
matéria objeto de tais consultas populares for de grande relevância nacional, trans-
cendendo o âmbito de competência institucional dos Estados federados, a com-
petência para autorizá-las ou convocá-las é exclusiva do Congresso Nacional.
Caso digam respeito a matéria de grande relevância, mas circunscrita ao âmbito
de competência do Estado, a atribuição passa a ser exclusiva da Assembléia
Legislativa. Ratificando tal entendimento, cite-se o disposto no art. 62 da Lei Fede-
ral n° 9.709, que disciplina os institutos do plebiscito e do referendo, bem como o
da iniciativa popular. Eis a redação do dispositivo:

"Art. 69 - Nas demais questões, de competência dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados pela As-
sembléia Legislativa, de conformidade, respectivamente, com a Constituição Es-
tadual e com a Lei Orgânica".
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Assim, afigura-se não duvidosa a competência de que se reveste o poder
constituinte estadual de fazer constar na Carta mineira disposição expressa esta-
belecendo como atribuição privativa da Assembléia Legislativa a autorização de
referendo e a convocação de plebiscito. Contudo, para adequarmos a redação da
proposição ao disposto na lei federal citada, e ao nosso regime jurídico e constitu-
cional, entendemos ser cabível substituir a expressão "nas questões de interesse
do Estado' pela expressão "nas questões de competência do Estado". Ademais,
julgamos ser boa técnica a introdução de outro dispositivo na Constituição Esta-
dual, remetendo à legislação ordinária o disciplinamento jurídico do exercício des-
sa competência privativa da Assembléia Legislativa, à maneira do que ocorre no
plano federal. Para viabilizar tais modificações, formulamos, ao final deste pare-
cer, o Substitutivo n 9 1.

Portanto, à vista das considerações expendidas, fica claro que a proposição
em exame contempla um dos princípios básicos da democracia participativa e se
afina com os regimes jurídico e constitucional vigentes; merece, pois, a aprova-
ção desta Casa Legislativa, na forma do substitutivo.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Cons-
tituição n9 .... / .... . na forma do substitutivo a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N 2 1

Acrescenta dispositivos ao art. 62 da
Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1" - O art. 62 da Constituição do Estado fica acrescido do inciso XXXVIII
e do § 49, com a seguinte redação:

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXVIII —autorizar referendo e convocar plebiscito nas questões de compe-
tência do Estado.
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§ 49 - O exercício da competência referida no inciso XXXVIII dar-se-á nos
termos da lei.".

Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Sala das Comissões, .... de .... de .....

Presidente
relator

3.4 - Modelos de emenda

(1) EMENDA N2 .... AO PROJETO DE LEI N° .... /

Suprima-se o inciso IV do art. 10.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputado....

Justificação: O art. 10 do projeto prevê a possibilidade de contratação "para
atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público", desde que
destinada aos fins especificados em seus incisos 1 a IV.

O inciso IV prevê a contratação "para atender a outras situações considera-
das de excepcional interesse público, definidas em lei específica" (grifo nosso).
Na forma em que se encontra redigido, tal dispositivo poderá ensejar contratações
desenfreadas e irregulares, mediante o argumento genérico e subjetivo de "excep-
cional interesse público".

(Texto do dispositivo objeto da emenda:
"Art. 10 - Para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse

público, poderá haver contratação por prazo determinado, sob forma de contrato
de direito administrativo, caso em que o contratado não é considerado servidor
público.
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Parágrafo único - A contratação prevista no artigo se fará exclusivamente
para:

- atender a situação declarada de calamidade pública;

II - permitir a execução de serviço técnico por profissional de notória especi-
alização, inclusive o de nacionalidade estrangeira, nas hipóteses do art. 11 da Lei
n2 9.444, de 25 de novembro de 1987;

III - censo destinado a coleta de dados para a execução de plano de gover-
no;

IV - atender a outras situações consideradas de excepcional interesse públi-
co, definidas em lei específica.")

(2) EMENDA N .... AO PROJETO DE LEI N 9 .... /

Dê-se ao "caput" do art. 15 a seguinte redação:

"Art. 15— Na esfera do Poder Executivo, a orientação normativa e a supervi-
são geral das atividades decorrentes da aplicação desta lei competem à Secreta-
ria de Estado de Recursos Humanos e Administração, ouvida a Procuradoria-
Geral do Estado quanto às questões de natureza jurídica.".

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputado

Justificação: Em sua forma original, o "caput" do art. 15, ao especificar
"ouvida previamente a Procuradoria-Geral do Estado, relativamente à orientação
normativa", previa a competência da Procuradoria-Geral do Estado para opinar
sobre questões relativas à orientação normativa das atividades decorrentes da
aplicação da lei gerada pelo projeto em discussão.

Pretende a emenda restabelecer a autonomia normativa da Secretaria de
Recursos Humanos e Administração, autonomia essa inerente a todas as Secre-
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tarias de Estado. É imprópria, portanto, a subordinação daquela Secretaria à Pro-
curadoria-Geral quanto à orientação normativa, ressalvados os casos em que a
orientação se refira a aspectos jurídicos, estes, sim, de competência da Procura-
doria, conforme disposto no art. 128 da Constituição do Estado.

(Texto do dispositivo objeto da emenda:
"Art. 15— Na esfera do Poder Executivo, a orientação normativa e a supervi-

são geral das atividades decorrentes da aplicação desta lei competem à Secreta-
ria de Estado de Recursos Humanos e Administração, ouvida, previamente, a
Procuradoria—Geral do Estado, relativamente à orientação normativa.

§ 1 - Compete à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administra-
ção, por meio do Instituto Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos,
estabelecer as diretrizes e exercer a supervisão e o acompanhamento referentes
à realização de concursos, no âmbito das administrações direta, autárquica e
fundacional.

§ 20 _ No prazo de cento e vinte dias a contar da data da publicação desta lei,
a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração fará o levanta-
mento de vagas existentes e realizará os concursos públicos relativos às vagas
apuradas.")

(3) EMENDA N 9 AO PROJETO DE LEI N- .... /

Acrescente-se ao art. 4 Q o termo "preferencialmente", após o termo "instala-
das"

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputado

Justificação: O termo que pretendemos acrescentar por meio da presente
emenda visa dar à norma contida no dispositivo maior flexibilidade, já que o crité-
rio nela definido nem sempre poderá ser observado, de maneira estrita, pelo Tribu-
nal. O que se objetiva, na verdade, é que, no caso de haver mais de uma comarca
onde se cogite da instalação de Turma Recursal, seja dada preferência àquela que
atenda à exigência consignada no artigo, admitidas outras hipóteses, nos casos
em que o cumprimento de tal exigência se mostre inexeqüível ou inconveniente.
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(Texto do art. 4Q do projeto:

"Art. 49 - As turmas recursais serão instaladas nas comarcas onde haja, no
mínimo, quatro juízes titulares.")

3.5 - Modelos de requerimento

(1) REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 103, III,
"c", combinado com o art. 234, do Regimento Interno, seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulações com o Centro Federal de Educação Tecnológica
de Minas Gerais - CEFET-MG -, por ocasião dos 80 anos de sua fundação.

Requer, ainda, que deste voto se dê ciência ao Diretor-Geral do CEFET-MG.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputado

Justificação: Em decorrência do Decreto ng 7.566, de 23/9/09, que instituiu
o ensino profissionalizante no Brasil, instalava-se um ano depois, em Belo Hori-
zonte, a Escola de Aprendizes e Artífices, que deu origem ao atual CEFET-MG.

Com 32 alunos e 10 servidores, o estabelecimento possuía oficinas para o
aprendizado de marcenaria, ferraria, sapataria, ourivesaria e carpintaria, funcio-
nando onde hoje é a Escola de Música da UFMG.

O CEFET-MG passou por várias transformações desde a sua fundação, em
1910, sempre com o objetivo de adequar o ensino profissionalizante à demanda
de mão-de-obra. Conta atualmente nove cursos do 2 9 grau: Eletrônica,
Eletrotécnica, Edificações, Estradas, Mecânica, Química, Saneamento,
Eletromecânica e Informática. No nível superior, ministra os cursos de Engenharia
Elétrica e Mecânica. Possui também pós-graduação e habilitação de professores
do 29 grau.
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Além dos permanentes, a instituição oferece cursos não permanentes, vi-
sando a atender a necessidades prementes do setor industrial.

Portanto, há 80 anos, o CEFET-MG contribui para a formação de mão-de-
obra técnica, ocupando uma sólida posição no cenário educacional do País.

Vivendo o presente com os olhos no futuro, o CEFET-MG destaca-se entre
os pilares que sustentam a educação profissionalizante em nosso Estado, motivo
pelo qual este requerimento certamente merecerá a aprovação de nossos
pares.

(2) REQUERIMENTO N2 .... /

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 233, XII, do Regimento
Interno, requer a V. Exa. sejam solicitadas ao Secretário de Assuntos Municipais
informações acerca dos programas desenvolvidos por essa Secretaria desde 1995,
especificando o número de contratos e convênios firmados, o montante de recur-
sos aplicados por esses programas, bem como os destinatários desses recursos.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputado

Justificação: Considerando a importância estratégica da Secretaria de As-
suntos Municipais, mormente no que tange à integração entre as ações do Estado
e dos municípios, bem como o grande volume de convênios firmados por esse
órgão, entendemos ser atribuição deste parlamento examinar, de maneira mais
acurada, os programas executados pela mencionada Secretaria.

A providência ora requerida se insere na esfera de competência desta Casa,
sendo pertinente e oportuno o seu escopo, em vista da atual conjuntura política,
econômica e administrativa do Estado.

Pedimos, pois, o apoio deste Plenário, dada a relevância, para o Estado, das
ações sobre as quais versa o pedido de informações.
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(3) REQUERIMENTO n 2 .... 1....

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 103, li I,
"a", do Regimento Interno, seja encaminhado ofício ao Secretário de Transportes
e Obras Públicas, solicitando o asfaltamento da Rodovia Benedito Xavier, que liga
Cachoeira do Campo ao Município de Ouro Branco.

Requer, ainda, que se faça constar no expediente cópia da justificação que
fundamenta este requerimento.

Sala das Reuniões, .... de .... de .....

Deputado

Justificação: A Rodovia Benedito Xavier liga a localidade de Cachoeira do
Campo ao Município de Ouro Branco, atravessando os Distritos de Santo Antônio
do Leite, Engenheiro Correia e Miguel Burnier, com uma extensão de 42km.

Trata-se de rodovia de grande importância para o escoamento da produção
industrial da região, que, além de rica em minério de ferro, manganês e pedras
preciosas, apresenta significativa produção agropecuária.

Ademais, a citada rodovia faz a ligação entre cidades de destaque no cená-
rio turístico nacional, como Santa Bárbara, Mariana e Ouro Preto, de um lado, e
Congonhas, Tiradentes e São João dei-Rei, de outro.

Vale ressaltar, ainda, que a rodovia cujo asfaltamento pleiteamos possibilita
a redução em mais de 60km do trajeto entre as rodovias BR-040 e BR-262.

Por tudo isso, acreditamos justificar-se plenamente seja dada prioridade à
obra objeto deste requerimento.

3.6 - Modelos de pronunciamento

(1) PALAVRAS DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS NA ABERTURA DA TELECONFERÊNCIA

"DESAFIOS DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA"

Este encontro, senhoras e senhores participantes, faz-nos lembrar o nasci-
mento da democracia. A tecnologia levará o nosso debate a uma multidão de
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telespectadores que dele poderão participar, assim como uma multidão de cida-
dãos participava, na ágora ateniense, das decisões políticas.

Se a democracia participativa trouxe o sistema parlamentar moderno, com
suas casas legislativas permanentes, o diálogo direto entre elas, a população e as
organizações civis, que são, por definição, organizações de natureza política, é,
mais que nunca, necessário.

Essa reflexão nos conduz a outra, a da importância do poder local como
expressão da democracia. As instituições políticas são os instrumentos pelos
quais o homem expressa a sua liberdade e a sua vontade, na busca de convivên-
cia pacífica e criadora. Quanto mais próximo do cidadão o poder estiver, mais
democrático ele será. A usurpação do poder local é, assim, senhoras e senhores,
a usurpação da liberdade.

Estaremos discutindo, hoje e aqui, os desafios que a Federação brasileira
deve vencer. Convidamos algumas das personalidades brasileiras mais destaca-
das no conhecimento das questões federativas. Não as convidamos para um
exercício intelectual em torno do tema, mas, sim, para um primeiro movimento em
busca da revisão constitucional do pacto republicano. Durante o período colonial,
embora o Governo metropolitano usasse de todos os meios a fim de impor a sua
vontade à população brasileira, havia, nos Senados das vilas, algum poder local
de que não dispõem hoje as Câmaras Municipais. A tirania portuguesa se exercia
com mais rigor onde maiores eram os seus interesses econômicos, como ocorreu
em nosso território. É provável que não tenha havido, em todas as possessões
portuguesas, região governada com maior violência que a Capitania das Minas do
Ouro, depois Minas Gerais.

E não foi tampouco por acaso que nenhuma outra capitania viveu as turbu-
lências que assolaram Minas Gerais no séc. XVIII. O exame dos documentos
históricos mostra que, praticamente, não houve um só lustro em que a rebeldia
contra o arbítrio e a espoliação não movesse os intrépidos mineiros.

A Independência trouxe a reivindicação federativa, como ficou claro nos de-
bates da primeira Assembléia Nacional Constituinte. Embora a idéia não houves-
se prosperado, ela permaneceu e se manifestou durante todo o período monárquico,
principalmente nos movimentos armados, como a Guerra dos Farrapos e a Revo-
lução de 1842. Do ponto de vista institucional, ela teve a sua primeira vitória com
a criação das Assembléias Legislativas provinciais, como conseqüência do Ato
Institucional de 1834.

As Assembléias provinciais, no Estado unitário do Império, dispunham de
amplo poder legislativo, uma vez que era seu o direito de legislar sobre tributação
interna, instrução pública e segurança dos cidadãos.
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A i edução da autonomia dos Estados, a partir do movimento militar de 1964
e, de forma mais acentuada, com as medidas provisórias do atual Governo Fede-
ral, transformou as Assembléias Legislativas em grandes Câmaras de Vereado-
res, que procuram, com certa angústia, justificar sua existência. A primeira tarefa
política dos parlamentos estaduais é, assim, a recuperação da autonomia dos
Estados, para que possam exercer a função elementar de sua razão de ser: a
atividade legislativa.

Essa atividade já era, de certa forma, tolhida pela timidez do regime republi-
cano, tal como foi concebido em 1889.

Confrontando-se com uma realidade histórica diferente, não puderam os cons-
tituintes de 1891 criar uma federação semelhante à dos Estados Unidos, como
era propósito de muitos deles. Ao negar aos Estados direitos legislativos conferi-
dos aos Estados norte-americanos, a Constituição de 1891 limitou os poderes
políticos das antigas províncias. Essa foi a primeira, mas não a única, das vicis-
situdes do federalismo brasileiro.

Hoje não podemos falar seriamente em federação. Ela foi sendo destruída
pela negligência de sucessivos Governos Estaduais, que não reagiram a tempo e
de forma viril contra a continuada centralização do poder. Essa centralização se
tornou insuportável com o despotismo do atual Governo Federal, que, de forma
manhosa e insidiosa, promoveu a subserviência e a submissão da maioria do
Congresso e da maioria dos Governadores de Estado. Essa situação só começa
a mudar agora, com a eleição de Governadores e Assembléias dispostos a con-
testar o modelo econômico que nos infelicita.

Ao optar pelo que determinou o Consenso de Washington, essa nova ordena-
ção imperial para a América Latina, o Governo avança no projeto não só de reduzir
o Brasil à condição de um Estado unitário, conforme chegam a pregar homens do
Governo, como de reduzi-lo à condição de Estado associado dos Estados Unidos.
Não temos mais autonomia estadual, porque o Governo brasileiro de hoje renun-
ciou à soberania nacional.

Ainda agora, segundo registra a imprensa, o acordo com o FMI exige uma
recessão industrial de 8% este ano, para que haja uma brutal redução do PIB, de
mais de 3,5%. Essa queda, acumulada com a redução registrada em 1998, signi-
fica um atraso de mais de 10% na indústria, nos dois anos. Em termos práticos, o
desemprego deverá continuar aumentando. Não se trata de uma fatalidade, mas
de um projeto calculado.

É inacreditável que aceitemos, de braços cruzados, a destruição planejada
de nossa economia, destruição de que se beneficiam não só os estrangeiros como
seus sócios nacionais.
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Ao submeter-se aos interesses externos, o Governo central, em obediência
ao modelo importado, inviabiliza o projeto nacional de desenvolvimento e exerce
pressões cada vez maiores sobre os Estados e municípios.

À cobiça estrangeira interessa o agravamento da crise social, com o desem-
prego, a violência, a centralização do poder e até mesmo o confronto entre os
Estados, porque o caos pode trazer a desintegração do Estado nacional, passo
prévio para a conquista territorial.

A unidade nacional, senhoras e senhores parlamentares, depende, direta-
mente, da autonomia dos Estados federados. A soberania nacional é a soberania
dos Estados-membros. Quanto menor for a autonomia dos Estados, menor será a
soberania do Brasil.

Coube ao Governador de Minas Gerais, no cumprimento do mandato que lhe
conferiu o povo, a iniciativa de mostrar a crueldade do modelo concentrador, ao
denunciar os acordos financeiros assinados pelos Governadores com o Ministério
da Fazenda e ao declarar a suspensão dos pagamentos aos credores do Estado,
por 90 dias, em ato admitido como uma moratória não formal.

Mais que a denúncia de uma farsa, montada a fim de facilitar a reeleição do
Presidente da República, o protesto de Minas é contra o modelo macroeconômico
de submissão e convoca a construção de novo contrato federativo.

Somos o que somos, e não aquilo que o Governo Federal pensa que somos.
Não somos prepostos do Ministro da Fazenda nem do Governo Federal. De nada
adianta, por exemplo, usar parte da imprensa para dizer que os mineiros, ao sus-
penderem o pagamento da amortização da dívida, estão prejudicando o resto do
Brasil. Isso não é verdade. Quem vem prejudicando o Brasil inteiro é o Governo
Federal, que vem doando o patrimônio nacional, em privatizações suspeitas, pro-
movendo a saída incontrolável de recursos do País: só no ano passado foram
pagos, de juros, US$ 75.000.000.000,00, e aplicados, pelos bancos que operam
no Brasil, US$ 35.000.000.000,00 de especuladores brasileiros nas Ilhas Cayman.
A desvalorização do real trouxe o aumento da dívida líquida do Tesouro Nacional
em US$ 43.000.000.000,00—o equivalente a duas vezes o preço total a ser obtido
com a privatização da TELEBRÁS. E, como se não bastasse, anunciam a possí-
vel privatização da PETROBRÁS, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica
Federal.

Como bem resumiram alguns autores, entre eles, a professora Aspásia
Camargo, em texto recente, a receita federativa é singela: só deve sair do poder
do município aquilo que o município não tem condições de administrar e que deve
ser, assim, transferido para a responsabilidade do Estado. Da mesma maneira, só
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deve ser da responsabilidade da União o que não puder permanecer na alçada do
Governo Estadual.

Há, no entanto, que ter conseqüências práticas a necessidade que o pensa-
mento político identifica. É nesse sentido que nosso encontro de hoje abre cami-
nho para a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos
Estados. Essa Frente é a ampliação do movimento "Minas Unida Vence a Crise",
com o qual estamos mobilizando o povo na ação cívica contra o cerco ao nosso
Estado.

Estou certo de que o dia de hoje será guardado, na História, como um dos
mais importantes na construção de novo desenho do Estado nacional. Agradeço a
presença de todos, especialmente a de nossos convidados, personalidades co-
nhecidas e respeitáveis na vida política e acadêmica de nosso País. Ao agrade-
cer, em nome do povo de Minas, a sua presença nesta Casa, estou certo de que,
de seu saber e de seu patriotismo, teremos a contribuição necessária a um novo
e necessário tempo para o Brasil. Muito obrigado a todos os participantes da
Mesa e a todos os senhores e senhoras que vieram participar conosco dessa
teleconferência.

(2) PALAVRAS DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS NA ABERTURA DO CICLO DE DEBATES

"REPENSANDO O BRASIL 500 ANOS DEPOIS"

Exmos. Srs. Elvino Xakriabá, representante do povo Xakriabá; Maria Diva
Maxakali, representante do povo Maxakali; Waldemar Krenak, representante do
povo Krenak; Bayara Pataxó, representante do povo Pataxó; Rosa Índia Aramã,
representante do povo Aramã; Jerry Adriani Kaxixó, representante do povo Kaxixó;
Cacique José Sátiro Xucuru-Kariri, representante do povo Xucuru-Kariri; Ivan
Pankararu, representante do povo Pankararu; Francisco Atikum, representante do
povo Atikum; Luciano Marcos Pereira da Silva, representante do Conselho
Indigenista Missionário; Srs. Deputados, senhores e senhoras da imprensa, jo-
vens, crianças, caros convidados, a Presidência dá as boas-vindas a todos vocês
que aceitaram nosso convite para aqui comparecer.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em nome do povo
mineiro, está comemorando, de forma especial, ou seja, de forma crítica, a chega-
da dos portugueses, há 500 anos, às terras brasileiras. Estamos repensando o
nosso País para os próximos 500 anos, considerando, em primeiro lugar, as injus-
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tiças do passado, analisando as que não conseguimos extinguir e aquelas que
herdamos.

Temos consciência de que outras foram aumentadas. Temos uma responsa-
bilidade muito grande. Neste pronunciamento que farei em nome da Assembléia
Legislativa, procurarei expressar o nosso pensamento por ocasião das comemo-
rações dos 500 anos em todo o Pais.

Senhores e senhoras, a história dos homens não é um caminho limpo. Ela se
faz da ambição de poder, da disputa de espaço, da luta pela vida. Quando come-
moramos os 500 anos da descoberta do Brasil, devemos ter a coragem moral de
dizer que comemoramos 500 anos da conquista de um território que tinha seus
habitantes, seus povos, suas lutas internas, sua própria forma de convívio, que
os senhores representam muito bem nesta tarde.

É muito fácil e muito enganoso dizer que todos os descendentes daqueles
europeus que aqui chegaram, há cinco séculos, são responsáveis pelos crimes
que eles cometeram e pela crueldade com que se conduziram para dominar este
território, explorar suas riquezas, estabelecer suas próprias normas, suas próprias
leis.

Nenhum descendente daqueles aventureiros pode reivindicar uma pureza bi-
ológica que dele faça um europeu puro. Todos nós perdemos aquela configuração
biológica inicial e não podemos ser responsáveis pelos crimes cometidos. Em
nossa carne e em nosso sangue, há a presença dos colonizadores e dos coloniza-
dos, dos que cometeram crueldades e dos que sofreram crueldades; do branco
explorador, dos índios e dos negros escravizados.

A população brasileira começou nos dois pólos principais da ocupação, que
foram a costa da Bahia e a costa de São Paulo, no casamento dos primeiros
portugueses com mulheres da terra. É de todos eles o mais emblemático o casa-
mento de João Ramalho com a índia Bartira, filha do Cacique Tibiriçá, a primeira
família constituída no Brasil, de acordo com algumas fontes históricas.

A ocupação do Brasil seria feita, mais cedo ou mais tarde, por portugueses
ou não portugueses, com maior ou menor crueldade, mas seria inevitável. Era
conseqüência natural daquela situação histórica.

Não devemos procurar os culpados, mas devemos lutar para que as injusti-
ças não continuem. Nisso está a nossa responsabilidade, está a responsabilidade
desta geração de brasileiros que já chegaram aos 90 anos, aos 70, aos 60, aos
50, aos 40, aos 30, aos 20, desta geração de jovens a que pertencem muitos dos
que estão ocupando as nossas galerias. Podemos entender que eram inevitáveis os
crimes de há 500 anos, mas não podemos aceitar as injustiças contemporâneas.
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Assim, as comemorações de hoje devem ser, mais que tudo, a reafirmação
dos princípios de Justiça e o chamamento para que o Brasil de hoje seja de um só
povo, com respeito à cultura regional e à ética de cada um dos nossos grupos
étnicos.

Cumprimento os povos indígenas presentes e espero que voltemos àqueles
primeiros anos, antes da brutalidade dos funcionários da metrópole portuguesa e
de seus apadrinhados, aos dias iniciais, quando os europeus e os indígenas, sob
as bênçãos de homens como Anchieta, trabalhavam juntos, estudavam juntos,
sonhavam juntos. Não podemos refazer o passado, mas podemos aprender com
ele e construir nosso futuro, estabelecendo principio mais ético e mais justo para
todas as etnias brasileiras.

(3) PALAVRAS DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS NO 1° ENCONTRO

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS

Nos últimos dez anos, nosso País tem experimentado uma rápida evolução
política. A consciência popular vem crescendo em proporções que assustam os
mais tímidos e convence os realistas da necessidade de radicais mudanças. Nes-
se contexto, a sociedade tem dirigido questionamentos constantes ao Legislativo.
Estamos sob o fogo cerrado de uma crítica cáustica, que, mesmo quando não
formalmente verbalizada, pode ser sentida nas ruas, nas fábricas, nas escolas e
nos botequins. De nada adianta indignar-se com o fato. O povo deseja um
novo modelo de parlamento. Desconhecer essa realidade será expor a representa-
ção popular à indiferença e ao descrédito junto à população. De uma instituição
desacreditada para uma instituição sem força e sem poder, o passo é muito
curto.

No ano passado, preocupados com a situação, encomendamos ao Instituto
Vox Populi pesquisa de opinião minuciosa. O trabalho constatou a existência de
um sentimento difuso que cada cidadão possui de ser mal ou até de não ser
representado. De acordo ainda com o Vox Populi, tal sentimento pode variar em
sua intensidade, mas sua inexistência é extremamente rara. Os cidadãos se sen-
tem sem representação ou mal representados, porque não compreendem o funci-
onamento do sistema político, não confiam em sua operação e em seus atores e
não participam dele efetivamente.
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O momento é decisivo e exige coragem. Não podemos fingir que o problema
não existe: ele é real e ameaça tanto o parlamento como a democracia. Para a
classe política, aposentar velhas idéias, abandonar antigas práticas e ousar no-
vos horizontes já não é nem mais opção: é questão de sobrevivência. Não se
pode correr o risco de uma fadiga do sistema democrático.

Não podemos ser menos corajosos que aqueles que, nos primórdios da
modernidade, inauguraram a instituição parlamentar. Não podemos ser menos
corajosos que nossos concidadãos que fizeram dela trincheira da resistência de-
mocrática. Mudar é preciso.

Precisamos fazer-nos plenamente cônscios de que já não é mais suficiente
maquiar o Legislativo: em verdade, a consciência nacional o quer de cara inteira-
mente nova. Um modelo que o torne mera instância legiferante está definitivamen-
te ultrapassado. A unção quadrienal das urnas não garante à representação popu-
lar ser infalível.

Sob tais circunstâncias, as próprias funções originais do Poder precisam ser
repensadas. A ênfase na elaboração legal deve ceder lugar à importância de se
ouvir a sociedade, não como fenômeno episódico, mas como prática constante.
Deverá ainda crescer o papel da instituição enquanto mediadora dos conflitos
sociais e formuladora de grandes políticas de governo.

O Legislativo, além de assumir, em toda a plenitude, sua função fiscalizadora,
deve ir mais longe: é imprescindível que ele se torne canal pelo qual se faça
possível e efetiva a participação popular na elaboração da lei orçamentária.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem procurado mostrar-se sensí-
vel a essas exigências dos tempos presentes. Entretanto, estamos certos de que
as melhores soluções não virão de um esforço isolado, mas de mecanismos per-
manentes de intercâmbio e de troca de experiências entre as casas legislativas
de todo o País.

Em 1993, buscamos, por meio do Instituto Vox Populi, consultar, de forma
isenta, a opinião pública. Os resultados não foram exatamente aqueles que gosta-
ríamos de ter ouvido. Era no entanto preciso partir de um conhecimento exato e
honesto da realidade.

Nesse mesmo ano iniciamos a realização das audiências públicas regionais,
que tiveram prosseguimento em 1994, com nova metodologia. A Assembléia de
Minas foi a cada uma da- ' -"rorregiões do Estado, coordenando um processo
pelo qual cada comunidade i egional elegeu propostas prioritárias para constarem
no orçamento estadual de 1995. A proposta orçamentária encaminhada pelo Exe-
cutivo acolheu na quase totalidade as prioridades apontadas nessas ocasiões.
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Percebendo que os cidadãos tinham informações insuficientes e inexatas
sobre o Legislativo e sua atuação e verificando ainda que considerável segmento
da mídia contribuía para a formação de uma imagem parcial, distorcida e franca-
mente negativa da instituição junto à opinião pública, procuramos criar mecanis-
mos eficazes de comunicação institucional. Assim, renunciamos à tentação de
vender a imagem da Assembléia de Minas como se vendem automóveis ou sabão
em pó. Envidamos nossos esforços muito mais rumo à formação, na comunida-
de, de uma consciência cidadã, capaz de acompanhar o trabalho de seus repre-
sentantes, dirigir-lhes sugestões e críticas e sentir-se convidada a participar, com
interesse crescente, das atividades do parlamento.

Essa aproximação entre o Poder e a sociedade, tendo como meta principal o
estabelecimento de autêntica parceria entre eles, tem seu preço sob a forma de
exigências crescentes sobre a classe política. A cobrança que passa a incidir
sobre o Deputado e sobre a própria Casa cria a necessidade da adequação dos
órgãos de apoio à ação parlamentar. Por isso, fomos levados a empreender uma
corajosa reforma administrativa, que hoje começa a apresentar seus resultados.
Para fugir às ciladas do corporativismo, buscamos a ajuda de órgãos externos de
consultoria empresarial, que fizeram diagnósticos exaustivos de nossa situação e
indicaram alternativas. A partir daí demos inicio a nossas ações.

Adotamos como filosofia a separação entre o corpo funcional da área políti-
co-parlamentar, que presta serviço diretamente aos gabinetes, e o corpo funcional
da área administrativa. Aquele passou a ser constituído por pessoas livremente
recrutadas pelos Deputados para servirem aos respectivos gabinetes. Assim, cada
titular poderia compor a própria assessoria da maneira que julgasse mais conveni-
ente. Na área administrativa, constituiu-se um grupo estável de funcionários de
carreira, regidos pelos princípios do profissionalismo e da busca incessante da
qualidade dos serviços. Assim, ficaram assegurados a continuidade das ações e
o suporte técnico adequado às necessidades da instituição.

A importância da capacitação, tanto do corpo funcional permanente como
dos servidores dos gabinetes, levou-nos à criação da Escola do Legislativo, que
ministra, durante o ano todo, cursos de aperfeiçoamento. A escola, além disso, é
a responsável direta pelo intercâmbio entre a Assembléia e os meios acadêmicos
em âmbito nacional e internacional.

Essas são algumas tentativas do Legislativo mineiro para responder aos
desafios do presente. Temos a certeza de que a Assembléia que cada um dos
senhores representa tem também suas preocupações e suas experiências.

Trocando experiências obtidas nos processos de mudança empreendidos
em nossas próprias casas legislativas, avaliando horizontes e obstáculos, reite-
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rando nosso compromisso com as correções de rumo que nos garantam um de-
sempenho técnico adequado às funções do Poder e às demandas da sociedade,
estaremos dando início a um projeto que nos possibilitará responder aos desafios
que nos estão propostos.

Saudamos os participantes deste 1 9 Encontro Técnico-Administrativo das
Assembléias Legislativas e agradecemos a todos os que aqui se encontram em
atenção a nosso convite. Que o trabalho destes dois dias alcance pleno êxito,
lançando as bases de uma constante e fecunda cooperação entre nossos parla-
mentos estaduais.

(4) PALAVRAS DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS NA REUNIÃO DA COMISSÃO

PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL

Minas Gerais destaca-se, entre os Estados brasileiros, pelo crescimento
significativo de seu intercâmbio comercial com a região do Mercado Comum do
Sul. Por isso, a presente sessão da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL
em nosso território, além de ser, para nós, uma grande honra, é promessa de que
esse intercâmbio tenderá a se tornar cada vez mais intenso.

Desde a assinatura do Tratado de Assunção, o continente americano não é
mais o mesmo. Abriu-se para a América Latina um novo tempo de diálogo, de paz
e de cooperação. O MERCOSUL constitui, hoje, um empreendimento de extraor-
dinário sucesso. Graças a ele, fortaleceram-se os laços de amizade entre as
nações do Cone Sul. Sua evolução é acompanhada com interesse por todo o
mundo, sobretudo por aquilo com que contribui e poderá contribuir para aumentar
as bases materiais, culturais e morais de um desempenho ampliado da região no
plano internacional.

As realidades deste final de século mostram bem que os países que ficarem
fora dos processos de integração não conseguirão ser competitivos. Os signatári-
os do Tratado de Assunção constituem um poderoso mercado de 220 milhões de
consumidores, com a promessa de tarifas alfandegárias equilibradas para algu-
mas dezenas de milhares de produtos: uma força considerável, portanto, que já
vem fazendo sentir sua importância no mercado mundial.

Internamente, o Brasil tem experimentado os resultados positivos do
MERCOSUL sob a forma de mudanças fundamentais na mentalidade das classes
produtoras: racionalidade, qualidade e produtividade tornaram-se apelos muito for-
tes, diante dos quais é impossível hoje ficar indiferente.
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Gostaríamos, entretanto, de ressaltar que o processo de integração que
estamos levando a efeito não pode reduzir-se a mero sistema tarifário. Cumpre
não permitir que ele se esgote num mecanismo de eliminação de restrições às
importações de origem regional e na definição simultânea de uma tarifa externa
comum. A contigüidade espacial de nossos territórios e nossas idênticas raízes
culturais fazem do MERCOSUL a promessa de um pacto político amplo, que es-
tenda a cooperação para campos como cultura, ciência, tecnologia e proteção ao
meio ambiente. A procura comum pela estabilidade, o resgate das afinidades cul-
turais, a busca de soluções para problemas ambientais comuns a nossos países
são  caminho para o fortalecimento político da região como protagonista no con-
texto internacional.

Particularmente, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem
desenvolvido um esforço para que a questão do aproveitamento dos recursos
hídricos deixe de ser debatida isoladamente pelos Estados da Federação e passe
a ser enfrentada de forma cooperativa. Um primeiro resultado de nossas gestões
foi a realização do Parlamento das Águas, que, no primeiro semestre deste ano,
ampliou o debate além dos limites da bacia do São Francisco, reunindo especia-
listas, autoridades e parlamentares de todo o Brasil. Foi um bom começo, que nos
estimulou a pensar que a questão hídrica possa ter semelhante tratamento a partir
de uma ação cooperativa desenvolvida pelos países do Cone Sul.

A própria tarde de hoje, em que a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul
realiza uma audiência pública em terras mineiras, lembra-nos que as audiências
públicas regionais promovidas pela Assembléia de Minas foram responsáveis por
um processo ímpar de mobilização popular, cujos resultados fizeram-se sentir na
valorização do Poder Legislativo perante o povo e na participação da sociedade
na formulação das políticas públicas estaduais.

Tais fatos sugerem-nos ser possível um fecundo intercâmbio entre as insti-
tuições parlamentares de nossos países, uma troca mútua de idéias e experiênci-
as que nos possam ajudar a definir com clareza a missão das Casas Legislativas
neste processo de integração que abre novos horizontes para a América Latina.

Como se pode ver, estamos diante de um futuro promissor e de infinitas
possibilidades. No que depender da gente mineira, esse momento único na histó-
ria sul-americana será aproveitado em toda a sua extensão e em todas as suas
muitas oportunidades de diálogo e de fortalecimento regional.
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3.7. Modelos de ofício

MODELO 1

Belo Horizonte, .... de .... de .....

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça:

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizará nos próximos
dias 12 e 13 de novembro o Fórum Técnico "Organização do Poder Judiciário:
Novas Perspectivas", ocasião em que serão debatidas a atual organização daque-
le Poder e as propostas para a sua reformulação, aí incluídas aquelas em tramitação
nesta Casa.

Certo de que V. Exa. poderá prestar valiosa contribuição à consecução dos
objetivos do Fórum, tenho a honra de convidá-lo a participar do referido evento,
como expositor do tema "O Poder Judiciário em Minas Gerais após a Constituição
de 1989".

Na oportunidade, esta Presidência terá o prazer de recepcionar V. Exa., bem
como os demais expositores, no Salão Nobre do Palácio da Inconfidência.

Atenciosamente,

Deputado..

Presidente

Exmo. Sr.

Desembargador

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CAPITAL
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MODELO 2

Of. n 9 .... / ....	 Belo Horizonte, .... de .... de .....

Ilustríssimo Senhor:

Em nome da Mesa da Assembléia, congratulo-me com V. Sa. pelo qualifica-
do tratamento editorial que o jornal [ .... ] vem dispensando às atividades desta
Casa, desde a cobertura diária das reuniões de Plenário e de comissões até a
divulgação antecipada da agenda de trabalhos do Poder Legislativo.

A extensão dessa cobertura, recentemente ampliada, serve, sem dúvida, ao
fortalecimento de nossas instituições democráticas, muitas vezes expostas, pela
desinformação, ao descrédito da opinião pública.

A iniciativa coincide, de forma significativa, com o novo momento institucional
que vive o País, quando o parlamento retoma, gradual e firmemente, as prerroga-
tivas e responsabilidades que lhe são inerentes na vigência do Estado democrático.

A isenção, a correção e a seriedade que, com o seu exemplo, caracterizam
o trabalho jornalístico do [ .... ] afiançam, cada vez mais, o respeito e a admiração
que esse órgão de imprensa desfruta junto aos diversos segmentos da sociedade
mineira.

Na oportunidade, faço extensivos aos competentes profissionais que inte-
gram esse jornal os cumprimentos da Mesa desta Assembléia e renovo a V. Sa.
as expressões de meu elevado apreço.

Deputado ..

Presidente

Ilmo. Sr.

Jornalista

Diretor-Presidente do
CAPITAL
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MODELO 3

Belo Horizonte, .... de .... de .....

Excelentíssimo Senhor:

Em 30 de novembro de 1995, a TV Assembléia deu início à veiculação de
seus programas, por meio do sistema de transmissão a cabo, com o objetivo de
criar mais um canal de interlocução com o povo mineiro.

A Assembléia Legislativa pretende levar a todo o interior do Estado o sinal de
sua emissora, acreditando que, dessa forma, estará contribuindo para a divulga-
ção de suas atividades e para a construção de uma sociedade mais consciente de
sua cidadania.

Assim, no próximo dia 19 de novembro, estarei nesse município para a inau-
guração do sinal da TV Assembléia, que poderá ser sintonizada por meio do canal
17. Para tanto, gostaria de contar com o apoio dessa Câmara Municipal, solicitan-
do a V. Exa. que ceda as dependências da Casa para a recepção de autoridades
e empresários da região.

Atenciosamente,

Deputado..
Presidente

Exmo. Sr.

Vereador

Presidente da Câmara Municipal de
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MODELO 4

Of. n .... / ....	 Belo Horizonte, .... de .... de .....

Excelentíssimo Senhor Governador:

Por ocasião da solenidade de chegada do Fogo Simbólico a esta Capital, em
comemoração da Semana da Inconfidência, tenho a honra de convidar V. Exa.
para participar da cerimônia de hasteamento de bandeiras, a se realizar no próxi-
mo dia 19 de abril, quinta-feira, às 17 horas, no Halldas Bandeiras, no Palácio da
Inconfidência.

Atenciosamente,

Deputado

Presidente

Exmo. Sr.
D r.....
Governador do Estado de Minas Gerais
CAPITAL
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MODELO 5

Of. n9 .... /....	 Belo Horizonte, .... de .... de .....

Excelentíssima Senhora:

Atendendo a requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor desta
Assembléia Legislativa, formulado a pedido de sua Presidente, Deputada [ .... ],
convido V. Sa. a participar da reunião de audiência pública dessa comissão, a ser
realizada no Plenarinho II desta Casa, andar SE, no próximo dia 18 de abril, quar-
ta-feira, às 10 horas, com a finalidade de discutir o aumento de tarifas de forneci-
mento de energia anunciado pela CEMIG.

Na oportunidade, solicito-lhe a fineza de fazer contato pelo telefone [....] para
confirmação de sua presença.

Atenciosamente,

Deputado

1 9-Secretário

Exma. Sra.
Vereadora
Presidente do Movimento das

CAPITAL
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